
 

  

   

 

 

 

                
 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                         

   

 
Øverst fra venstre  
PD: Maj-Britt Nielsen (MBN), APD: Annie Mortensen (AM),  Region 2: Aase Krag-Petersen ( AKP), Region 4: Ruth Ørbæk Pe-
tersen (RØP), Region 5: Dorthe Borlund(DB),Region 6: Gunvor Bruus (GB),  Region 7: Ulla Koch (UK), Region 8: Annette 
Creutzberg (AC)  

 
RPD NYT nr. 32/ marts  2019
 

 
Kære KPDere og KAPDere.  
(Til orientering til præsidenter) 
I dette nummer kan du læse følgende: 

• Nyt fra RPD- gruppen 
• Inspirationsmøde i FN Byen 

• Samtalesaloner/ inspiration 
• Fokusrapporter/projekter 
• Fotokonkurrence (genopslag) 
• Verdens Bedste Nyheder (VBN) 
• Bliv kernegiver 
• Indsamlingsnævnet 
• Lotteri 
• Fra The Link 
• Ret til ligestilling 
• Danmarksunionen er medlem af CISU 
• Ina Dorfmann i FN 
 
 

 
 

 
 
 
Kære alle, der læser dette nyhedsbrev. 
 
Nyhedsbrevet , håber jeg, vil være inspirerende 
i forhold til det fortsatte arbejde i klubberne 
 
Husk at nyhederne i RPDnyt er korte nyheder, 
Check derfor links, hjemmesider og facebook 
for yderligere inspiration. 
 
På RPD’ernes vegne  
Ulla Koch/ RPD i region 7  
ullawintherkoch@gmail.com 
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Nyt fra RPD-gruppen 
RPD gruppen holdt møde lørdag den 2. februar 
2019. Følgende til orientering: 

• Gunvor Bruus er ny repræsentant fra 
RPD gruppen i FN Forbundet 

• SIE fylder 100 år i 2021 
• Ny RPD i region 1: Susanne Riise, SI 

Mariager ( vælges på L&R den 27 april 
2019) 

• Kernegiverfunktionen ( læs mere læn-
gere nede) 

• Indsamlingsnævnet( læs mere længere 
nede)  

• Vores fundament er fortsat projekter for 
kvinder og piger! 

• RPD’erne ønsker at være mere aktive 
og synlige på KPD- kurset 

• Tilbud: RPD’erne kommer rigtig gerne 
ud i klubberne med et oplæg til inspira-
tion for klubbernes arbejde med projek-
ter mv. Så inviter os, - så kommer 
vi! 

• Næste møde holdes den 26 april 2019. 
herudover planlægger vi en temadag i 
september 2019 

(UK) 
 
Inspirationsmøde i FN Byen 19 marts 
2019: 
 
https://www.soroptimist-danmark.dk/2019-
inspirationsmoede-fn-byen-29marts-2019-
sidanmark 
 
 
Samtalesaloner 
Hermed lidt inspiration fra de nyligt afholdte 
samtalesaloner: 
 
Avedøre-Hvidovre klubben afholdt en 
Samtalesalon torsdag den 7. marts i 
forbindelse med Kvindernes Internationale 
Kampdag 2019 som var den 8. marts. Som 
omtalt i RPD nyt 31 var emnerne: 
Ligestilling mellem kønnene – stop Vold 
mod Kvinder. 
Vi havde planlagt aftenen i tæt samarbejde 
med vores lokale Bibliotek, hvor de stod som 
med arrangør af Samtalesalon og de stillede 
lokale til rådighed. Samtalesalonen var planlagt 
kl 19 -21 hvor der kom 16 kvinder og 1 mand 
samt 5 af klubbens medlemmer som deltog 
aktivt. Et lille udvalg havde lavet nogle få 
spørgsmål i forhold til emnet, som vi delte ud 
på de 5 borde og der var en rigtig god dialog 

omkring fysisk, psykisk økonomisk, sexuel og 
materiel vold og ligestilling mellem kønnene. 
Klubbens visepræsident sluttede 
Samtalesalonen af med information 
vedrørende FN`s 17 Verdensmål for 
bæredygtig udvikling. Denne Samtalesalon 
falder inden for Verdensmål nr. 5 Ligestilling 
mellem kønnene.  
Avedøre-Hvidovres præsident sluttede aftenen 
af med at fortælle om os selv, vores arbejde og 
hvilke metoder vi arbejder ud fra. Vi bestræber 
os på at gennemføre en tilsvarende 
Samtalesalon med et andet spændende emne 
på et senere tidspunkt. 
Brøndby-klubben Region 6 arrangerede også 
Samtalesalon 7. marts 
( GB) 
 
Fokusrapporter/ projekter 

Man bliver glad af at læse de fokusrapporter, 

som danske klubber har indberettet. Hvor bli-

ver der dog arbejdet med mange rigtig gode 

projekter!  

 

For at sikre kvaliteten af de projekter, der bli-

ver indberettet, har SIE dog anbefalet, at Unio-

nen etablerer en procedure, hvor Unionen skal 

godkende klubbernes fokusrapporter, inden de 

bliver indberettet til SIE.  

 

Der er nemlig fortsat indberettet projekter, 

som falder uden for vores formål og program-

områder, f.eks. projekter, der støtter børn (skal 

være piger) og projekter, som ikke støtter vari-

ge forandringer.  

 

RPD-gruppen ønsker ikke den ekstra form for 

kontrol. Vi vil meget hellere hjælpe klubberne 

med at vælge projekter, der støtter varige for-

bedringer for kvinder og piger, samt formulere 

informative projekttitler og indberette disse på 

fokusrapporter.  Så kontakt din RPD, hvis du er 

i tvivl og har brug for støtte.  

(AKP) 
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Vandtanke til to skoler i Burkino Faso 
Der kan  fortsat hentes inspiration fra folderen, 
som kan købes i butikken eller læses på 
https://www.soroptimist-danmark.dk/  
 

  
  
 (UK) 
 
 

Fotokonkurrence ( genopslag) 
Soroptimist International of Europe afholder 
igen i år en fotokonkurrence, som alle soropti-
mister i SIE kan deltage i. Det er sjette gang 
SIE's Programme Team under titlen "Gennem 
soroptimisters øjne" organiserer en foto kon-
kurrence. 
Emnet for dette års konkurrence er: WE 
STAND UP FOR WOMEN! 
Det er nemt at deltage - det kræver blot udfyl-
delse af en et-sides ansøgningsformular. Du 
kan downloade ansøgningsformularen HERE 
Ansøgningsfrist: 15. april 2019. 

(AM) 
 

 
Læs mere om Verdens bedste Nyheder:  

Verdens Bedste Nyheder 

Uddeling af Verdens Bedste Nyheder (VBN) finder 
sted fredag den 6. september 2019 mellem kl. 
7.00 og 9.00 
Læs nyhederne på 
https://verdensbedstenyheder.dk/nyheder/ 
(UK) 

 
Bliv kernegiver 
Der er fortsat brug for kernegivere. Vi har brug 
for mindst 100 personer, der giver kr. 200 
hvert år 
Anne Marie Boile skriver: 
De mindst kr. 20.000, som modtages fra 
kernegivere går til øremærkede projekter. 
Kernegiverfunktionen giver os rettighed til 
at afholde offentlige indsamlinger til 
samtlige beskrevne SIE, SI og 
unionsprojekter inden for de 5 projektmål 
under SI mål nr. 1. 
- hvis 100 personer har doneret hver kr. 
200,- og afgivet navn og CPR/CVR nr. 
- hvis unionen yderligere har indbetalt kr. 
1.300 i januar måned 
- hvis unionen inden 31. marts indsender 
årsregnskab til Slots- og Kulturstyrelsen 
- og offentliggør årsregnskabet offentligt 
tilgængeligt på vores hjemmeside. Af det 
regnskab skal det fremgå, at alle beløb fra 
offentlige indsamlinger er gået ind over 
 
unionens konti og udbetalt til de officielle 
projekter herfra 
- hvis unionen offentligt på hjemmesiden 
opdateret beskriver det antal SIE, SI og 
unionsprojekter, der indsamles til inden for 
de 5 projektmål under SI mål nr. 1. 
NB: Unionens godkendelse som §8a 
organisation til at modtage bidrag med 
fradragsret samt kernegiverfunktionen 

https://www.soroptimist-danmark.dk/2016-moving-world-sidanmark
https://www.soroptimist-danmark.dk/2016-moving-world-sidanmark
https://www.soroptimist-danmark.dk/
https://www.soroptimist-danmark.dk/
https://www.soroptimist-danmark.dk/sites/default/files/SIDanmark/2018_SI_informationsbrochure/20180109_si_informationsbrochure.pdf
https://www.soroptimist-danmark.dk/sites/default/files/SIDanmark/2018_SI_informationsbrochure/20180109_si_informationsbrochure.pdf
https://extranet.soroptimisteurope.org/download/downloads/file/download/1556
https://extranet.soroptimisteurope.org/download/downloads/file/download/1556
https://verdensbedstenyheder.dk/materialer/
https://verdensbedstenyheder.dk/materialer/
https://verdensbedstenyheder.dk/materialer/
https://verdensbedstenyheder.dk/nyheder/
https://verdensbedstenyheder.dk/nyheder/


  

giver ikke klubberne ret til at indsamle 
offentligt - ej heller til selv at indsende det 
indsamlede beløb direkte til et 
unionsprojekt uden om unionens 
regnskab. 

Hvis en klub ønsker at samle offentligt ind§  

til eget klubprojekt må de stadig selv søge 
tilladelse hertil. ( se nedenfor om Indsamlinger 
( UK) 
 
Det kan ikke skrives eller siges for tit.  
I december 2018 manglede vi blot 20 
kernegivere, - det gør vi ikke i 2019 
Derfor indbetal minimum kr. 200 på reg. 
nr. 2600 kt. 5496 186 240 eller mobile 

pay 17623 

Husk at opgive dit cpr. nummer 
(UK) 
 
Indsamlingsnævnet 
 
På RPD mødet blev jeg opfordret til at skrive 
lidt om lovene om Indsamling og Lotteri, idet 
nogle klubber har fået bøder for ikke at over-
holde reglerne. I SI Sorø ( lukket), hvor jeg tid-
ligere var medlem har vi gode erfaringer med 
ansøgninger, tilladelser og regnskab, om end vi 
synes at det til tider er noget besværligt. 
Vi har i mange år solgt en årskalender , ” Sorø 
Kalenderen”, hvor det fulde overskud går til 
gadebørn i Nuuk, Grønland. Vi har anmeldt og 
udarbejdet regnskab hvert år. 
 
Loven om indsamling fremgår af nedenstående 
link: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.a
spx?id=163271 
 
Jeg har plukket lidt i loven 
 
§ 1. Denne lov finder anvendelse på indsamlinger, hvorved 
forstås enhver form for opfordring til at yde bidrag til et forud 
angivet formål. 

 
Stk. 3. Salg anses som en indsamling, når det i umiddelbar 
tilknytning til salget tilkendegives, at en del af købesummen 
går til et forud angivet formål. 
 

§ 2. Loven gælder ikke for følgende: § 4. Tilladelse efter 
denne lov gives af spillemyndigheden, medmindre andet 
fremgår af lovens enkelte bestemmelser. Skatteministeren, 
eller den ministeren bemyndiger hertil, er spillemyndighed. 

1) Private indsamlinger, hvorved forstås indsamlinger, 
hvor opfordringen rettes til indsamlerens bekendte eller 
til personer, som har særlig tilknytning til indsamlings-
formålet. 
2) Indsamlinger af brugte ting af ringe værdi. 

3) Indsamlinger, der udelukkende finder sted ved inden-
dørs gudstjenester eller møder, og som forestås af ved-
kommende trossamfund eller mødearrangør. 
4) Indsamlinger foretaget blandt juridiske personer. 
5) Indsamlinger til støtte for politiske partier. 
6) Almennyttige lotterier. 

3. En indsamling skal anmeldes til Indsamlingsnævnet, inden 
indsamlingen iværksættes, jf. dog § 4, stk. 1. Ved anmeldel-
se af en indsamling skal formålet med indsamlingen anføres. 
Stk. 2. Når indsamlingen er afsluttet, skal der indsendes 
regnskab herfor til Indsamlingsnævnet, jf. dog § 4, stk. 1 
 

Nedenfor følger paragraffen, der friholder en 
organisation for at anmelde indsamlingen ( det 
er det vi kalder kernegivere) , se mere under 
dette punkt) 

§ 4. En organisation, der er godkendt af skatteministeren 
som berettiget til at modtage gaver, som kan fradrages ved 
indkomstopgørelsen, kan foretage indsamlinger uden anmel-
delse og efterfølgende indsendelse af regnskab, hvis organi-
sationen til Indsamlingsnævnet har indsendt oplysninger om 

1) navn og adresse på organisationen, 
2) på hvilken måde organisationen foretager indsamlin-
ger, og 
3) til hvilke formål indsamlede midler anvendes. 
Stk. 2. Organisationen skal meddele Indsamlingsnævnet, 

hvis skatteministerens godkendelse nævnt i stk. 1 bortfalder, 
eller hvis forholdene omfattet af stk. 1, nr. 1-3, ændres. 

Stk. 3. Organisationen skal indsende årsregnskab til Ind-
samlingsnævnet. 

Stk. 4. Organisationen skal på en for offentligheden let 
tilgængelig måde oplyse, hvilke indsamlinger der er iværksat. 

 

Ovenstående betyder, at en soroptimistklub, 
der afholder et offentligt bankospil eller en klub 
der sælger produkter, hvor overskuddet går til 
et nærmere defineret formål, skal anmelde 
indsamlingen. Se mere om anmeldelse på ne-
denstående link: 
https://www.borger.dk/kultur-og-
fritid/Anmeldelse-og-tilladelse-til-indsamling 
Ved anmeldelsen betales et gebyr, kr. 1100, - ( 
pt) 
(UK) 
 
Lotteri 
 
På RPD mødet drøftede vi også lotterier, som 
rigtig mange klubber gennemfører. 
Det skal der altid gives tilladelse, men det ko-
ster ikke noget at få denne tilladelse. Læse 
mere i nedenstående link: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.a
spx?id=183646 
Her har jeg også plukket lidt i loven: 
 
§ 4. Tilladelse efter denne lov gives af spillemyndigheden, 
medmindre andet fremgår af lovens enkelte bestemmelser. 
Skatteministeren, eller den ministeren bemyndiger hertil, er 
spillemyndighed. 
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§ 5. I denne lov forstås ved: 
1) Spil: Lotteri, kombinationsspil og væddemål. 
2) Lotteri: Aktiviteter, hvor en deltager har en chance for 
at vinde en gevinst, og hvor gevinstchancen udelukkende 
beror på tilfældighed. 

§ 6. Tilladelse til udbud af lotteri kan gives til Danske Spil 
A/S. 

Stk. 2. Tilladelsen kan helt eller delvis med skatteministe-
rens godkendelse overdrages til et af Danske Spil A/S helejet 
datterselskab. 
 

Ønsker I som klub hjælp til indsamling og 
lotteri, så kontakt jeres regionale RPD 
 
(UK) 
 

 
 
 

Fra The Link 
SIE udvælger månedens projekt fremgår det af 
The Link, ankommet i vores mail 28.02.19 
Det udvalgte projekt for februar er Teenage-
mødre i Rumænien. SI Slatina, Rumænien står 
bag projektet, det nævnes tillige, at SI Arendal-
Grimstad i Norge støtter projektet,  
Af The Link fremgår, at Rumænien registrerede 
den højeste fødselsrate af teenage mødre i 
Den Europæiske Union i 2016. Ifølge nye data 
fra Eurostat (Den Europæiske Unions statisti-
ske kontor), føder mere end 2.000 piger under 
16 år i Rumænien hvert år. Nogle er lige så 
unge som 12år.  
Samme projekt støtter danske klubber via Uni-
onsprojektet Teenagemødre i Rumænien. Læs 
mere i The Link (hvis du ikke abonnerer på 
bladet, kan du finde det på SIE´s og på Unio-
nens hjemmeside). 
(RØP) 
 

Kampagnen  RET TIL LIGESTILLING 

Her kan vi gøre en forskel!  

Hvordan? Gå ud og find kursusdeltagerne 

og book et kursus! 

Du eller din klub kan booke et eller flere gratis 

kurser om ligestilling og rettigheder i Danmark. 

Undervisningsforløbet er udviklet i 2018, men 

planlagt implementeret i 2018-2020. 

Der er 5 forskellige kurser – som retter sig til 

forskellige målgrupper. Du kan læse mere om 

kampagnen  

RET TIL LIGESTILLING og de enkelte kurser 

her. 

Målet med undervisningsforløbet, når det gæl-

der kvinder og piger, er at give dem konkret vi-

den om deres rettigheder inden for egen øko-

nomi, skilsmisse, vold, seksualitet, mødom mv. 

samt skabe et rum for debat om negativ social 

kontrol og manglende ligestilling kvinderne 

imellem. Samtidig ønsker undervisnings-

forløbet at skabe et rum for debat om negativ 

social kontrol og manglende ligestilling kvin-

derne imellem. 

 

Målgruppen: Forløbet henvender sig til perso-

ner med minoritetsetnisk baggrund i hele lan-

det. 

 
Kampagnen gennemføres af Dansk Flygtningehjælp 
og Als Research på vegne af Ligestillingsafdelingen 

i Udenrigsministeriet.   http://ret-til-

ligestilling.dk/om-kampagnen/om-kampagnen/# 

 

(RØP) 
 

Danmarksunionen er medlem af CISU  

Her kan være hjælp og penge at hente til at 

styrke soroptimistarbejdet. 

Aarhus Kraka har fået støtte til projektet: Det 

nye Afrika, hvordan påvirker kvinder 

samfundsudviklingen? 

 

CISU´s Oplysningspulje har som formål at 

styrke og understøtte oplysningsaktiviteter om 

u-landene. 

Puljen giver støtte til et mangfoldigt og 

fantasifuldt udvalg af oplysningsaktiviteter i 

Danmark læs mere om mulighederne  

http://www.cisu.dk/puljer-

støttemuligheder/cisus-oplysningspulje 

 

Genbrug til Syd er en støtteordning, som er 

oprettet for at støtte social og økonomisk 

udvikling i udviklingslandeneved at yde tilskud 

til mindre forsendelser af brugt udstyr, 

indsamlet og evt. renoveret i DK 

Ansøgningsfrist: 3 gange årligt. 

https://www.genbrugtilsyd.dk/ 

Linket findes her blandt flere:  

http://www.cisu.dk/puljer-

støttemuligheder/andre-offentlige-puljer 

http://ret-til-ligestilling.dk/om-kampagnen/om-kampagnen/
http://ret-til-ligestilling.dk/om-kampagnen/om-kampagnen/
http://ret-til-ligestilling.dk/om-kampagnen/om-kampagnen/%23
http://ret-til-ligestilling.dk/om-kampagnen/om-kampagnen/%23
http://ret-til-ligestilling.dk/om-kampagnen/om-kampagnen/%23
http://ret-til-ligestilling.dk/om-kampagnen/om-kampagnen/%23
http://www.cisu.dk/puljer-støttemuligheder/cisus-oplysningspulje
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CISU Kommunikationskurser og -workshops 

CISU afholder løbende kommunikationskurser. Det er 

både praktisk orienterede kurser med værktøj og 

teoretiske kurser om blandt andet strategier og vær-

dier. CISU tilbyder medlemsorganisationer selv at 

sammensætte et kursus.  

  

Hvis man som organisation har 10 deltagere til et 

kursus eller en workshop, kan man få sammensat et 

særligt program.  Kontakt er kommunikationsansvar-

lig hos CISU Kim Jensen kan træffes på kj@cisu.dk. 

 

Følg CISU på facebook eller på hjemmesiden 

for CISU afholder masser af kurser og 

workshops, dog primært i Århus og 

København. 

 

Vi har mulighed for at benytte værktøjer fra 

CISUs hjemmesiden bl.a.  

Skærp den værdibårne fortælling om din 

klub/organisation – I kan finde CISUs 

Fortælleværktøj på følgende Link  

https://fortael.wufoo.com/forms/cisus-

fortallevarktaj/ leg med det og brug din 

kreativitet. 

CISUS Initiativpris uddeles på CISUs 

generalforsamling den 6. april 2019. 

CISUs bestyrelsen har udvalgt MUNDU, 

Skoleliv i Nepal og IDA – Global Development 

som nominerede.  
Prisen gives hvert år til en person eller orga-

nisation, som gør noget helt særligt i Dan-

mark for at skabe opmærksomhed om udvik-

lingssamarbejdet. Sammen med prisen får 

vinderen en statuette af kunstneren Jens 

Galschiøt og 10.000 kr. Man kan læse mere 

om initiativprisen på CISUs hjemmeside her.  

 

(RØP) 
 

 
Midtjyllands Avis, ( marts 2019 
 

 
 

Ina Dorfman rejser fra Silkeborg til FN i New 
York for at deltage i FN’s Kvindekommissions 
samling, hvor verdens lande mødes for at fremme 
kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene 
Cirka halvdelen af verdens befolkning er kvinder, 
men der er stor forskel på mænd og kvinders vilkår 
og muligheder på kloden generelt. - Det er 
anerkendt, at lige rettigheder mellem kønnene og 
dermed lige muligheder er en forudsætning for en 
bæredygtig og fredelig udvikling i verden uden 
fattigdom, sult og analfabetisme, fortæller 
soroptimisternes præsident i Silkeborg, Ina 
Dorfman, som deltager for Soroptimist International 
Danmark i den danske regeringsdelegation til 
Kvindekommissionens 63. samling (CSW63), der 
finder sted i New York 11. - 22. marts. FN’s 
Kvindekommission er på sit felt den vigtigste 
globale mellemstatslige organ, som årligt samler 
mange tusinde delegerede fra FN’s medlemslande 
for at fremme kvinders rettigheder og ligestilling. 
Kvindekommissionens samling diskuterer, hvor 
langt ligestillingen er kommet, hvilke fremskridt der 
er gjort, og hvilke udfordringer verden står over for. 
Hovedtemaet for årets samling er social tryghed, 
lige adgang til offentlige tjenester og bæredygtig 
infrastruktur i relation til ligestilling. Også med sidste 
år Det er anden gang, Ina Dorfman deltager i 
samlingen. I 2018 deltog hun også, og her var 
Danmark i øvrigt stærkt repræsenteret af både 
ligestillingsminister Karen Ellemann og 
udviklingsminister Ulla Tørnæs. Derudover var 
Ligestillingsudvalget, Udenrigsudvalget, Danmarks 
FN Mission i New York samt flere 
NGOrepræsentanter tilstede. Den danske 
delegation bestod af ca. 30 personer. CSW62 
havde fokus på en række kritiske spørgsmål som 
for eksempel at sikre en tilstrækkelig levestandard, 
adgang til at eje jord, adgang til teknologi, 
uddannelse, sundhed og at få standset alle former 
for vold mod kvinder. Den danske delegation lagde 
særlig vægt på styrkelse af kvinders rettigheder, 
herunder særligt kvinders seksuelle og reproduktive 
sundhed og rettigheder. - Det er en stor oplevelse at 
være en del af den globale debat og at arbejde for 
at styrke og forbedre kvinders status og rettigheder, 
samt ligestilling mellem kønnene, fortæller Ina 
Dorfman her inden afrejsen til New York. 

( AKP) 

 

God arbejdslyst 

Ulla Koch 
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