
 

  

   

 

 

 

                
 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                         

   

 
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. 31/ januar 2019
Kære KPDere og KAPDere.  
(Til orientering til præsidenter) 
I dette nummer kan du læse følgende: 

• Nyt fra RPD- gruppen 
• Orange Dage 
• Fotokonkurrence 
• Verdens Bedste Nyheder (VBN) 

Bliv kernegiver 
• Mors Verdenskøkken 
• WoMena i Uganda 
• Best Practice Award 2019 
• Project Matching 
• Mentoring 
• Foredrag om FN 
• Nyt om Rumæniens projektet 
• Moving the World to end Hunger 2019 

• SNLA 2019 
• Samtalesalon 

 
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 der-
for links, hjemmesider og facebook for yderligere inspira-
tion. 
 
På RPD’ernes vegne  
Ulla Koch/ RPD i region 77 ullawintherkoch@gmail.com 
 

 
 
 
 
Nyt fra RPD-gruppen 
Det næste møde for RPD gruppen holdes lør-
dag den 2. februar 2019 
Mere om det i næste nyhedsbrev 
 
Fra 1. oktober 2018 ser RPD- gruppen så-
ledes ud: 
Region 1: Ubesat 
Region 2: Aase Krag-Petersen, SI Silkeborg 
Region 3: Ubesat 
Region 4: Ruth Ørbæk-Petersen, SI Tønder 
Region 5: Dorthe Borlund, SI Birkerød 

mailto:ullawintherkoch@gmail.com


  

Region 6: Gunvor Bruus, SI Avedøre- Hvidovre 
Region 7: Ulla Koch, SI Slagelse 
Region 8: Annette Creutzberg, SI Lolland 
 
PD: Maj-Britt Nielsen, SI Vordingborg 
APD: Annie Mortensen, SI Holbæk. 
Vi håber at posterne i region 1 og 3 bliver be-
sat snarest 
 
Se billederne af ”os”  på forsiden (UK) 
 
Der kan  fortsat hentes inspiration fra folderen, 
som kan købes i butikken eller læses på 
https://www.soroptimist-danmark.dk/  
 

  
  
I folderen gennemgås de fem fokusområder: 
undervisning, styrkelse og opbygning af kvin-
ders erhvervsmuligheder, vold mod kvinder, 
sundhed og fødevaresikkerhed og bæredygtig-
hed 
(UK) 
 
 

 
 

 
Orange Dage 
 
 

  
 

Orange Dage blev i år markeret mange steder i 

Danmark. Bl.a. var 7 klubber i Region 2 kreative og 

lavede spændende kampagner for Stop Vold mod 

Kvinder. I Silkeborg var det især vores orange 

balloner og slikkepinde til børnene, som trak unge 

familier til. Netop dette at kunne tiltrække børnene 

og dermed deres forældre var et scoop for os. Så 

det kan vi varmt anbefale andre klubber at gøre til 

næste år. Gratis kaffe og orange cupcakes til 3 for 

25,- kr. gjorde, at vi også fik mange gode snakke 

med byens lidt ældre borgere. Vi uddelte 

naturligvis flyers og klubfoldere til alle.  

Måske skulle Unionen indsamle oplysninger om, 

hvilke klubber der deltager med hvad – ligesom ved 

Moving the World to End Hunger – for derigennem 

at kunne markere en landsdækkende kampagne 

over for nationale og regionale TV kanaler? 

For at gøre det nemmere for alle klubber at deltage 

i Orange Dage kan de klubber, som fremover 

udarbejder kampagnemateriale indsende det til 

Unionen, som kan lægge det på hjemmesiden til fri 

afbenyttelse for klubberne – gerne i en form, så 

hver klub kan tilpasse materialet til eget brug. 

Og så skal vi lige huske hvert år at indberette 

Orange Dage på en fokusrapport.  

 

 

https://www.soroptimist-danmark.dk/
https://www.soroptimist-danmark.dk/sites/default/files/SIDanmark/2018_SI_informationsbrochure/20180109_si_informationsbrochure.pdf


  

Billedet er fra SI Silkeborg 
(AKP) 

 
SI Kalundborg – Orange Dag den 7. december 

2018. 

Vi var enige om, at det er et projekt, som vi vil 

støtte op om. 

Snak og tanker blev til handling i Kalundborg. 

Vi lavede små ”skilte” med tekst om Stop Vold 

Mod Kvinder. 

Vi købte 70 flotte orange roser og ligeså mange 

klementiner. 

Vi bagte små muffins med orange glasur. 

Fredag dem 7. december 2018 kl. 10 mødtes vi(5 

stk.) foran Kvickly i Kalundborg. 

Vores borde var med orange duge, og flere af os 

havde orange vest, tørklæde eller hue på. 

Vi havde også opstillet vores velkendte bod med 

marmelader med mere. 

Flere marmelader havde stofhætte i orange farve. 

Vi mødte kunder på vej ind og ud af Kvickly. 

Nogle var af sig selv nysgerrige, andre greb vi fat i. 

Vi fik rigtig mange gode snakke om Stop Vold Mod 

Kvinder. 

Alle roser, klementiner og muffins var væk på knap 

2 timer. 

Salg af marmelader - 36 stk. for 1055 kr. 

Vi kan konstatere, at det var en meget positiv 

oplevelse, hvor vi fik sat projektet på dagsorden, og 

vi blev rost for det. 

Sikkert er det: Vi gør det igen. 

SI Kalundborg, Gunver Jensen, præsident 

 
Fotokonkurrence 
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 Nyhe-
der nyhedsbrev@worldsbestnews.
org 
Læs om oprettelsen af verdensmål.org 
(UK) 

 
Bliv kernegiver 
Det kan ikke skrives eller siges for tit. Derfor 
sender jeg fortsat denne opfordring . Vi har 
hvert år brug for mindst 100 kernegivere, der 
yder kr. 200 til Soroptimist International Dan-
mark. Ved at samle disse midler sammen og 
angive 100 personers navne og cpr-numre 
undgår vi at skulle betale til indsamlingsnæv-
net, således at vores midler kan gå til at hjæl-
pe kvinder og piger verden over 
I december 2018 manglede vi blot 20 kernegi-
vere, - det gør vi ikke i 2019 
Du kan  indbetale på reg. nr. 2600 kt. 5496 
186 240 eller mobile pay 17623 
Husk at opgive dit cpr. Nummer 
(UK) 
 
 
MORS VERDENSKØKKEN 

Netop i disse uger afprøver SI Rødding-Gram-

Toftlund i samarbejde med Tønder Kommune 

Mors Verdenskøkken på Toftlund Skole. 

 

Konceptet er et sundhedsfremmende 

køkkenskolekoncept for mødre og deres børn i 3.-5. 

klasse. 

Det er udviklet til at tiltrække mødre med 

forskellige etniske baggrunde og deres børn. 
Det tager udgangspunkt i at skabe trivsel og 

sundhed gennem fællesskab og tværkulturel 

vidensdeling. 

Der er fokus på værdifuldt samvær, madglæde og 

læring på børnenes og mødrenes præmisser. 

https://extranet.soroptimisteurope.org/download/downloads/file/download/1556
https://verdensbedstenyheder.dk/materialer/
mailto:nyhedsbrev@worldsbestnews.org
mailto:nyhedsbrev@worldsbestnews.org


  

Mors Verdenskøkken er et set-up med (6 forskellige 

lande).  Eller 6 gange aktivitet af 2½ times 

varighed) med fuldt udarbejdet 

undervisningsmateriale med opskrifter og 

indkøbslister.  

Mors Verdenskøkken introducerer børn og mødre til 

madkulturer fra flere steder i verden og til en 

fortælling om, at der er mange ligheder gemt i 

maden – selvom vi spiser forskelligt rundt i verden. 

Samtidig inddrages fortællinger og gode historier 

om råvarer, madretters oprindelse, madskikke og 

madlavningen krydres med ”sjove lege” 

 
Undervisningsmaterialet er meget visuelt, så mødre 

og børn med sproglige udfordringer har nemt ved at 

være med. 

SI R-G-T gennemfører konceptet med hjælp af §18 

midler fra Tønder Kommune til løn for 

kursusansvarlig mv og SI Tønder har ydet et tilskud 

til køb af råvarer. 

Medlemmer fra SI R-G-T er frivillige hjælpere alle 

aftner.  

Ideen, Mors Verdenskøkken, der er helt i tråd med 

vore formål, er nu givet videre.  

Vi arbejder på, at SI evt. kan købe konceptet og 

bruge det i flere klubber. 

Kontakt mig hvis det har interesse  

Ruth SI Tønder 24849071 

(RØP) 

 
WoMena i Uganda får besøg 

Projekt WoMena, som er Region 4 Projekt får besøg 

af fem medlemmer af styregruppen. 

Vi rejser til Uganda den 8. marts og er hjemme igen 

den 20. marts. 

Formålet med rejsen er at besøge WoMenas kontor i 

Kampala og besøge nogle af WoMenas projekter. 

Ved samme lejlighed håber vi at få lejlighed til at 

mødes med soroptimister fra SI Tororo.  

Deltagere på rejsen er:  

Annette Feddersen, SI Aabenraa, Krista Brandt, SI 

Kolding, Tove Svendsen, SI Rødding-Gram-

Toftlund, Karen Rosendahl, SI Sønderborg og Ruth 

Ørbæk Petersen, SI Tønder 

Vi glæder os til at fortælle om projektet, når vi er 

hjemme igen. 

(RØP) 

 

BEST PRACTICE AWARD 2019 

I perioden 1. januar 2018 til 31.december 2018 er 

der fremsendt ca. 27 Program Focus Rapporter 

Det er nu, hvis man ønsker at indstille et af sine 

projekter til SIE BEST PRACTICE 2019. 

Deadline er 26. Februar – I kan finde link på 

Unionens hjemmeside eller følge linket her. 

http://www.soroptimisteurope.org/wp-

content/uploads/2018/01/sie-best-practice-awards-

form-2019-en-final.pdf 

(RØP) 

 
PROJECT MATCHING 

Er projekter i samarbejde med andre 

soroptimistklubber rundt i verden. 

Her kan I efterlyse midler, hvis I i klubben har et 

godt projekt, men ikke midler til at gennemføre det. 

Alternativt kan I støtte gode projekter, som andre 

klubber ønsker at etablere. 

I kan finde yderligere oplysninger på SIE´s 

hjemmeside https://soroptimist-projects.org/ 

(RØP) 

 
MENTORING – SIE Håndbog, engelsk udgave 

Håndbogen finder du på SIEs hjemmeside. Login på 

member login og gå til downloads, her finder du 

håndbogen under Mentoring. Håndbogen kan give 

en god vejledning i mentorarbejde. 

Håndbogen udkom til guvernørmødet i Luzern i 

2018. 

(RØP) 

 

Leder du efter et foredrag om FN?  

-  så har FN-forbundet meget muligt 

foredragsholderen. 

Blandt FN-forbundets foredragsholdere finder 
man nogle af de danskere, der ved mest om 

FN og FN's arbejde.  

Mange af dem efter flere års tjeneste i 

Udenrigstjenesten eller i et af FN's mange 
programmer eller organisationer  

- hver især med deres egen, unikke viden og 
erfaring. 
 

Læs mere i foredragskataloget om de 
forskellige temaer, de dækker, som for 

eksempel: 
  

• konfliktløsning og genopbygning i verdens 
brændepunkter 

• FN's humanitære arbejde 

• FN's udviklingsarbejde 

• FN's fredbevarende arbejde 

• Sundhed, lighed og bæredygtig udvikling 

• Generelt om FN 

• Retsforfølgning af krigsforbrydelser 

• Krigsret 

• Reform og fornyelse i FN 

• EU og FN 

  

http://www.soroptimisteurope.org/wp-content/uploads/2018/01/sie-best-practice-awards-form-2019-en-final.pdf
http://www.soroptimisteurope.org/wp-content/uploads/2018/01/sie-best-practice-awards-form-2019-en-final.pdf
http://www.soroptimisteurope.org/wp-content/uploads/2018/01/sie-best-practice-awards-form-2019-en-final.pdf
https://soroptimist-projects.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpx1WDhexYpmA0YFQZsnqJgQbzzKaIqA8r7QBqR59hYkaIuw/viewform


  

Og meget mere… 

Et foredrag koster 750,- plus transport for 
foredragsholderen.  

Læs mere om de enkelte foredragsholdere, 
og hvad de tilbyder her: 

http://www.fnforbundet.dk/aktuelt/faa-et-
foredrag-om-fn 
 
(AM, APD.) 
 

Opdatering af Rumæniensprojektet: 
 
 ”Projektet er blevet implementeret i 6 af de 7 
eksisterende klubber i Rumænien. Bucharest 
klubben har ikke magtet at gøre noget. 

I den rumænske union har vi i 
2018 sammenlagt undervist 1320 teenagere. 
68 skolepsykologer og 20 lærere har været in-
volveret. Psykologer og lærere har overtaget 
soroptimisternes præsentationsmateriale til 
projektet for at brede det videre ud i deres re-
spektive skoler. Vi syntes, det var en mere ef-
fektiv måde at sprede informationerne, end 
hvis vi selv skulle stå for undervisningen, fordi 
klubberne kun har få medlemmer, som kan in-
volvere sig direkte. Alle klubberne vil fortsætte 
aktiviteterne på skolerne i 2019. 
Til den anden del af projektet har vi nu fundet 
7 piger mellem 15 og 17 år, som er blevet mød-
re i 2018. Nogle af dem bor sammen med de-
res forældre, men de er meget fattige, så de 
lever under forhold, der ikke egner sig til at gi-
ve barnet en rimelig opvækst. To af dem var 
gået ud af skolen, før de fødte deres barn. Re-
sten går fortsat i skole. Unionens forretnings-
udvalg vil opstille nogle kriterier for udvælgelse 
af tre piger, som kan blive hjulpet. Vi vil holde 
jer informeret om vores beslutning.” 
( MBN) 
 
Brev fra Thea Dalsgaard og Else Larsen: 
Kære alle Klubpræsidenter og Klub Program Direktører 

Moving the World to end Hunger 2019 

 

Moving the World er et Stop Sult projekt, som 
soroptimisterne afvikler i samarbejde med FN - Verdens 
Fødevare Program (WFP) og FN Forbundets STOP SULT 
FOND 

 
 
 
Tidspunkt 
Klubbernes aktiviteter og donationer kan foregå hele året. 
Det er helt op til hver enkelt klub hvornår og hvordan, man 
ønsker at deltage, blot skal donationen være indsat på 
Stop Sult Fondens konto inden udgangen af oktober 

måned 2019 for at komme med i årets opgørelse. 
 

Modtager land 

Vi har sammen med WFP besluttet, at vi i 2019 fortsat 
støtter skolemadsprogrammet i Burkina Faso. Der er 
fortsat stort behov for hjælp til skolemad i Burkina Faso, 
som nu flere år i træk har været ramt af tørke og 
ydermere er et af verdens fattigste lande. Adgang til 
skolemad er det bedste incitament til, at børnene i fattige 
områder af Burkina Faso ikke dropper ud af skolen, som 
ellers ofte sker i en lang tørke periode, og en god måde at 
sikre sig, at skolebørnene får sund mad i maven, så de får 
energi og kan lære noget. 

 

Moving the World to End Hunger resultat 2018 

I 2018 har der i alt deltaget 30 SI klubber. Der var i alt 
2.604 deltagere – heraf 1.669 voksne og 935 børn. Der er 
pr.29.11.18 i alt indsamlet 180.965 kr. mod 154.987 kr. i 
2017 og 124.125 kr. i 2016  

Soroptimisternes indsats i 2018 betyder, at vi kan sikre, at 
603 skolebørn i Burkina Faso får et nærende måltid mad 
hver dag i et helt skoleår.  

Vi ved, at vores hjælp til skolebørn i Sahelområdet gør en 
forskel. Vi har et tæt samarbejde med vores to partnere, 
nemlig WFP`s landekontor i Burkina Faso og 
Soroptimisterne i Burkina Faso, hvorfra vi jævnlig får 
rapporter.   
 
På unionens hjemmeside kan I finde Idekataloget med 
oversigt over klubbernes aktiviteter i 2018. I kan 
endvidere se Takkekortet til Soroptimisterne fra direktør 
Anne Poulsen WFP`s Nordiske kontor. 
For at give soroptimisterne et bedre indblik i FN`s 
fødevareprogram og forståelse for vigtigheden af at støtte 
op omkring skolemadsprogrammerne har vi i samarbejde 
med WFP den 16.marts 2018 inviteret FU og alle 
interesserede medlemmer i klubberne til en 
Inspirationsdag i FN Byen i København. Udbyttet har 
været stort og indsatsen har båret frugt med endnu et år 
med et flot resultat.  
 
For at give soroptimisterne et bedre indblik i FN`s 
fødevareprogram og forståelse for vigtigheden af at støtte 
op omkring skolemadsprogrammerne, havde vi i 
samarbejde med  
WFP den 16.marts 2018  inviteret FU og alle 
interesserede medlemmer i klubberne til en 
Inspirationsdag i FN Byen i København. Udbyttet har 
været stort og indsatsen har båret frugt med endnu et år 
med et flot resultat.  
 
Inspirationsdag i FN byen 29.marts 2019 
Inspirationsdagen tilbydes igen i 2019. Se vedhæftede 
invitation med program for dagen. Vi forestiller os, at 
klubberne vil betale rejseudgifterne, mens deltagerne selv 
betaler fortæring, hvilket beløber sig til 200 kr. for frokost 
buffet / vand -  kage / kaffe i FN Byen. Tilmeldingsfrist er 
15.marts til Thea og Else. 
 
Moving the World to End Hunger 2019 
Tilmelding til Moving the World 2019 skal også ske inden 
den 15.marts 2019.  Ved tilmeldingen oplyses klubbens 
kontaktperson og mailadresse. 
 
Efterfølgende vil der til de deltagende klubber blive 
udsendt Fakta ark 2019 samt Medieguide. Først efter 
afvikling af Inspirationsdagen i FN Byen indsendes der en 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpx1WDhexYpmA0YFQZsnqJgQbzzKaIqA8r7QBqR59hYkaIuw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpx1WDhexYpmA0YFQZsnqJgQbzzKaIqA8r7QBqR59hYkaIuw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpx1WDhexYpmA0YFQZsnqJgQbzzKaIqA8r7QBqR59hYkaIuw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpx1WDhexYpmA0YFQZsnqJgQbzzKaIqA8r7QBqR59hYkaIuw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpx1WDhexYpmA0YFQZsnqJgQbzzKaIqA8r7QBqR59hYkaIuw/viewform


  

kort beskrivelse af den valgte aktivitet samt tidspunktet for 
afvikling. 
 

Deadlines 

Senest d. 15. marts 2019 tilmelding til 
Inspirationsdagen 

• Navn og e.mail på dem, som ønsker at deltage i 
Inspirationsdagen i FN Byen. 

 

Senest d. 15. marts 2019 tilmelding til Moving the 
World 2019   

• Navn og e-mail adresse på klubkontaktperson.  

 

Senest d.1.maj 2019 

• Kort beskrivelse (max. 5 linjer) af den valgte 
aktivitet 

• Dato for aktiviteten 

Senest den 31. oktober 2019 mailer klubkontaktpersonen 
resultatet til Thea og Else 

• antal voksne og børn som deltog i aktiviteten  

• antal kr. indsamlet og indsat på Stop Sult 
Fondens konto. 

       Stop Sult Fondens konto nummer Arbejdernes 
Landsbank  5301 – 0271059 

Vi håber, at I baseret på ovenstående oplysninger kan 
drøfte i klubberne, om I ønsker at deltage i WFP eventen 
”Moving the World to End Hunger 2019 og vi glæder os til 
at høre fra jer senest den 15. marts 2019. 
Bedste soroptimist hilsenerElse Larsen 

(else@soroptimistvejle.dk) og Thea Dalsgaard 

(thea8900@gmail.com) 

Inspirationsmøde – Moving the 

WorldSoroptimist International Danmark – 

FN’s Fødevareprogram 

FN Byen 29. marts 2019 

10:30 – 11:00  Ankomst og 

registrering 

11:00 – 11:45  Oplæg om UN City og 

Danmarks rolle i FN ved Eva Egesborg, FN Byens 

Public Diplomacy og Kommunkationskontor 

 
11:45 – 12:00  Fælles foto af delta-

gerne i FN Byen  
 

12:00 – 13:00  Frokost og netværk 
   

 
13:00 – 13:10  Velkommen ved Else 
Lücking, Unionspræsident SI Danmark 

   

 
13:10 – 13:15  Videohilsen fra Burki-
na Faso 
 

13:15- 13:30           Oplæg ved ambassadør Mo-
nique Ilboudo, Burkina Fa-
sos Ambassade i Køben-

havn  

 
13:30 – 13:45  Oplæg om WFP og om 
konsekvenserne af sult og underernæring 

  ved Anne Poulsen, di-
rektør for FN’s Fødevareprograms Nordi-
ske 

  Kontor 
 

13:45 – 14:00  Oplæg om WFP’s sko-

lemadsprogram ved Else Larsen, tidligere WFP 
  Landedirektør 
 

14:00 – 14:15  Kaffepause 

 
14:15 – 15:45 Moving the World 
Best Practices 2018 – Ide udveksling 

• SI Skagens projekt 

2018 sammen med 

6.klasserne fra Ska-

gens Skole v/ Inger 

Hansen, SI Skagen 

• Nyt fra alle deltagende 

klubber -  Plenum 

15:45 – 16:00  Opsamling og afslutning 

 
16:00   Afgang 
fra FN Byen 
 

Soroptimist Nordic Leadership 
Academy, 

SNLA 2019 i Rauma, Finland. 
Nu kan din klub igen finde og støtte en ung kvinde på Sorop-
timist Nordic Leadership Academy 2019 - dennegang i Rau-
ma, Finland i uge 26 (fra søndag 23.juni sen eftermiddag – 
lørdag 29.juni efter frokost). Akademiet, der foregår på en-
gelsk, bliver gentaget for tredje gang med 5 deltagere fra 
hver af de fem nordiske lande. Her tilbydes unge kvinder- 
dennegang i alderen 20-30 år med nordisk eller anden etnisk 
baggrund en uddannelse i ledelse, samarbejde og personlig 
udvikling. Det koster ca. 10.000 kr. + rejseudgifter at finansiere en 
deltager i SNLA. Men der søges flittigt fondsmidler for at ned-
bringe udgifterne. Klubben kan vælge at give et tilskud til en del-
tager, eller f.eks. betale hendes rejseudgifter. 

mailto:else@soroptimistvejle.dk
mailto:thea8900@gmail.com


  

 

 
Billedet er fra SNLA, Røros 2018, hvor Louise 

Elsøe Jensen, sponseret af SI Herning og Regit-

ze Bertelsen, sponseret af SI Danmarksunionen, 

deltog (UK) 

 
Hvorfor støtte en deltager? 
Først og fremmest, fordi soroptimister prioriterer at uddanne 
kvinder generelt, men særligt at opfordre kvinder til at kvalificere 
sig til og gå efter lederpositioner.  
Desuden giver det klubberne positiv lokal omtale at sponsorere en 
ung kvindes deltagelse i SNLA.  
Måske danner det også basis for at klubberne på forskellig vis kan 
holde kontakten til "sine" unge kandidater og udfordre dem med 
opgaver fremover - og på længere sigt for nye medlemmer. 
Deadline for ansøgninger er 15.marts 2019.  
Herefter interviewer arbejdsgruppen alle indstillede danske 
kandidater og efter at have tjekket deres engelskkundskaber, 
udvælges de fem danske deltagere til SNLA 2019 i Rauma, 
Finland. Denne proces skal sikre det høje faglige niveau på 
Akademiet husk derfor at understrege denne proces frem 
mod udvælgelsen overfor jeres kandidater. 
SNLA 2019 finder sted på Møde- og Wellness Center Helmi-
ranta, 10 km udenfor UNESCO fredede Gl. Rauma, Fin-
land, http://www.helmiranta.fi  
Læs mere og print de to nye foldere ved at klikke på linket 
her: 

 https://www.soroptimist-danmark.dk/8-

soroptimist-nordic-leadership-academy-snla-

sidanmark 

Birgit Aarsnes, Kirsten Torpe og Anne Marie 

Boile  

  
 

Samtalesalon Region 6. 
Avedøre-Hvidovre klubben er i fuld gang med 
at planlægge ” Samtalesalon ” i forbindelse 
med Kvindernes Internationale Kampdag 2019  
Emnerne er: 
Ligestilling mellem kønnene – stop Vold 
mod Kvinder. 
Vi har planlagt det skal afholdes torsdag den 7. 
marts og planlægningen er i tæt samarbejde 
med vores lokale Bibliotek, hvor de vil være 
medarrangør af Samtalesalon og stille lokale til 
rådighed samt den lokale annoncering / 

pressemeddelelse.  Klubbens medlemmer 
stiller med arbejdskraft til såvel den 
programmæssige som den praktiske 
gennemførelse og vi bestræber os på at holde 
et professionelt niveau for arrangementet. 
Aftalen er forelagt regionens extension udvalg. 
Vi igangsætter nu samtalesalon i klubben og 
følger op på dette tiltag med mere nyt i næste 
nummer af RPD NYT.  

 

 
God læsning 

På RPD’ernes vegne 

Ulla Koch 
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