
 

  

   

 

 

 

                
 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                         

   

 
Øverst fra venstre  
PD: Maj-Britt Nielsen (MBN), APD: Anne- Grete Cobley (AGC),  Region 1: Susanne Riise( SR), Region 2: Aase Krag-Petersen 
( AKP), Region 4: Ruth Ørbæk Petersen (RØP), Region 5: Dorthe Borlund(DB),Region 6: Gunvor Bruus (GB),  Region 7: Ulla 
Koch (UK), Region 8: Hanne Duffy (HD)  

 
RPD NYT nr. 33/ oktober 2019
 

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

 Nyt fra RPD- gruppen 
 Kursus for KPD og KAPD den 12 oktober 

2019 

 Projekter, Advocacy eller Moneymaking 
 Nyt fra regionerne 
 Orange dage 
 SIE Strategi 2019 - 2025 
 Bliv kernegiver 
 Ligestilling 
 SNLA 

 
 
 

 
 
 

 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ullawintherkoch@gmail.com


  

Nyt fra RPD-gruppen 
RPD gruppen holdt sammen med FU og Exten-
sion fællesmøde den 1. september 2019. Fra 
mødet kun for RPD- gruppen følgende: 

 
 Ny APD: Anne-Grete Cobley, SI Birkerød 

 Ny RPD i region 1: Susanne Riise, SI 
Mariager  

 Ny RPD i region 8: Hanne Duffy, SI 
Ringsted 

 Aase Krag- Petersen og Ulla Koch er 
undervisere på kurset for KPDer og 
KAPDer den 12. oktober 2012. (læs me-
re fra dette kursus) 

 Dorthe Borlund bliver fra 1.10.20 redak-
tør af RPD nyt, når Ulla Koch slutter. 

 Der arbejdes på at udgive RPD nyt i ok-
tober, januar og april. 

 RPDerne holder temadag til januar om 
de 17 verdensmål og om hvordan vi 
kan arbejde med dem i klubberne 

 Vores fundament er fortsat projekter for 
kvinder og piger! 

 Der arbejdes på at finde et dansk uni-
ons-projekt! 

 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 12.januar 2020 
(UK) 

 
Kursus for KPDer og KAPDer den 12 ok-
tober 2019. 
Lidt over 70 soroptimister mødtes lørdag for-
middag i Vissenbjerg, heraf var lidt over halv-
delen fra PD området( PD,APD, RPDer, KPDer 
og KAPDer. Resten af deltagerne var fra FU og 
extension-området. Formiddagens program var 
kommunikation og mødeledelse ved Mette Rix. 
Jeg er sikker på, at uanset om man er ny i for-
hold til mødeledelse eller ”en gammel rotte”, så 
fik man noget med hjem. Der var mange drøf-
telse, men en vigtig konklusion var , at vi kun-
ne samle os om tre emner som er vigtige for 
alle medlemmer og for klubberne:  
 

 Vi vil arbejde med projekter og bidrag  

 
 
 
 
 
 

 

 Vi vil have inspiration via oplæg og 
virksomhedsbesøg 

 Vi vil skabe netværk og relationer 
 
Eftermiddagens program for KPDer og KAPDer 
indeholdt oplæg, drøftelser og gruppearbejde.  
 
Vi var inde på KPDernes og KAPDernes roller 
og samarbejde med bestyrelsen, projekter 
contra donationer, unionenens projekter, 
kernegivere og meget mere 
 
Et par væsentlige slides fra oplæggene, som 
jeg håber I kan anvende til drøftelse på et 
klubmøde: 
 

 

 
 
Jeg tror at rigtig mange fik inspiration til det 
videre arbejde 
 
(UK) 
 
 



  

Til jeres inspiration får I her et indlæg fra Aase 
Krag-Petersen, som var en af oplægsholderne 
på kurset den 12. Oktober 2019, som jeg håber 
I vil anvende i Jeres videre arbejde 
 
(UK) 

 
Projekter, Advocacy eller 
Moneymaking 
 
Hvad er projekter? 
Et soroptimistprojekt er et tiltag, der har til 
formål at støtte kvinder og/eller piger til at opnå 
varige forbedringer af deres muligheder i livet. 
Soroptimistprojekter skal indberettes på  
fokusrapporter til SIE. 
Det er ikke et soroptimistprojekt at donere et 
beløb til ex. is og sodavand til spejderne på en 
spejderlejr eller at give et beløb til et 
julemækehjem eller en børnehave.  
Giver man et beløb til ex. en fødeklinik skal 
man øremærke pengene til f.eks. uddannelse 
af en kvindelig klinikassistent og sikre sig, at 
pengene ikke går til andre formål. 

 
Hvad er avocacy? 
Advocacy er et tiltag, hvor vi sætter et bestemt 
emner inden for vores fokusområder på 
dagsordenen over for en større offentlighed. 
Det kan være via møder, annoncer, artikler, 
åbne foredrag etc. Advocacy skal indberettes 
på fokusrapporter til SIE. 
Det er således ikke advocacy, hvis vi til et 
klubmøde eller ved andre interne aktiviteter 
sætter fokus på vore emneområder. 

 
Moneymaking? 
Nogle projekter koster penge, andre ”koster” 
tid. Moneymaking eller donation af tid er ikke 
projekter, men aktiviteter, som skal muliggøre, 
at vi kan gennemføre vores projekter. 
Moneymaking og andre aktiviteter skal ikke 
indberettes på fokusrapporter.  

 
Fokusrapporter 
I fokusrapporterne fortæller man om, hvorfor 
man vil gå i gang med projektet, hvad målet er 
og hvordan man vil skabe forandringen. I 
fokusrapporten bedes man også angive, hvor 
mange penge eller hvor meget tid, man har 
brugt på projektet, men altså ikke noget om, 
hvordan man har skaffet pengene. Og husk, at 
projekttitlen skal fortælle om målet med 
projektet.  

 
 

Sproget vi taler… 
skaber virkeligheden. Derfor vil det skabe 
synlighed og overblik, hvis vi i bestyrelser og 
klubber i vores sprogbrug skelner mellem 
projekter og aktiviteter.  
 
Den blå bog 
Læs side 152 og 153 i den blå bog engang 
imellem. Her er vores er alt det, vi har brug for i 
vores arbejde, beskrevet på en super god 
måde. Så er du i tvivl, så kig på disse sider 
eller kontakt din RPD 
 
(AKP) 
 
Nyt fra regionerne 
 
Region 1: 
 
 

 
 
 
 
Region 1 har igennem flere år haft et fælles 
vandprojekt i Angola. Efter en rundspørge i alle 
klubber, har der været enighed om at fortsætte i 
Angola, men med at uddanne jordemødre og 
traditionelle jordemødre(fødselshjælpere) 
 
De første 2 jordemødre er i fuld gang med deres 
uddannelse på 2 år, derudover har vi finansieret 
uddannelse af 20 traditionelle jordemødre -  en 
uddannelse på 9 mdr. 
 

De to jordemødre under uddannelse, Ruth og 

Isabel, er godt i gang med deres 6 måneders 

praktik. De har de bedste muligheder for at 

gennemføre deres studie, fordi de får vores 

økonomiske støtte. Andre må droppe ud pga. 

manglende økonomi.  



  

Ruth og Isabel vil begge blive fastansat i jobs, hvor 

de kan blive i deres hjem i lokalområdet.  

De 20 traditionelle jordemødre klarer sig godt i hver 

deres område. Sammenlignet med andre 

fødselshjælpere, der ikke har fået de 9 måneders 

uddannelse, er der konstateret stor forskel i effekten 

af deres arbejde. De skal nu have et 

opdateringsseminar af 7-10 dages varighed for at 

følge normal uddannelsespraktik.  

Sundhedsmyndigheder, skolen og lærerne er yderst 

interesserede i at uddanne flere traditionelle 

jordemødre på samme vilkår. Som bekendt er det 

første gang, en sådan undervisning har fundet sted i 

lokalområdet.  

For at komme videre med projektet er vi i gang med 
at samle penge ind til efteruddannelse af de 
traditionelle jordemødre, materialer til skolebrug 
samt jordemodertasker med indhold.  Vi vil i sagens 
natur rigtig gerne kunne finde så mange penge at vi 
kan uddanne endnu 2 jordemødre og et nyt hold på 
20-25 traditionelle jordemødre.  Prisen for 
uddannelse af 2 jordemødre – et 2 årigt forløb vil 
være en samlet udgift på ca. 90.000 kr. 
Prisen på uddannelse af 20 traditionelle jordemødre 
og opgradering af de nuværende traditionelle 
jordemødre vil være en samlet udgift på ca. 97.000 
kr. 
 
Der har været henvendelser fra klubber udenfor 
region 1  som har vist interesse for projektet – og en 
ide kunne være at en klub kunne købe en ”aktie” i 
form af at støtte økonomisk 1 elle 2 piger som 
traditionel jordemoder – en pris på ca.  5000 kr. pr 
elev.  
 
Hvis man er interesseret i at vide mere om hele 
Angola projektet, har det sin egen hjemmeside  
https://region1.soroptimist-danmark.dk, her kan man 
læse mere om projektet. Man kan også på SIE´s 
hjemmeside se de fokusrapporter der er indsendt 
om projektet. 
 

(SR) 
 
Region 6: 
Aktiviteter i region 6 efteråret 2019: 
 

SI Bornholm Leonore havde i samarbejde 
med Dansk Vandrelav Bornholm arrangeret 
travetur i Stormfaldsskoven i Almindingen med 
naturguide Conny Ogareck, til fordel for  
Mowing the World to end hunger. 

SI københavn havde søndag den 1. septem-
ber havde arrangeret gåtur i gennem Køben-
havn. 
SI Avedøre-Hvidovre havde den 23. septem-
ber  en moneymaking aktivitet i form af mode-
show for kvinder, til fordel for blandt andet et 
hjem for hjemløse kvinder. 
SI Gentofte har arrangeret Halloween på Gar-
derhøj Fortet lørdag 26 oktober. 
SI Brøndby har i oktober deltaget i Kulturnat i 
Brøndby. Havde en god snak med en del kvin-
der, som efterfølgende er inviteret til et klub-
møde i det nye Soroptimist år. 
SI Kastrup Tårnby afholder en velgørenheds 
bazar 17. november hvor overskuddet går til 
Soroptimistklub Princesse Yenegai Ouagadou-
gou. De har med centrets ledelse og kvinderne 
udarbejdet en projejtbeskrivelse for analfabet-
undervisning af foreløbig 40 kvinder af de 220 
kvinder i centret. 
SI København afholder Loppetaske Event den 
23. oktober til fordel for et NGO skoleprojekt  
i samarbejde med ingeniører uden grænser. 
 
(GB) 
 
 
Orange dage 

Soroptimist International 

Danmark farver verden 

orange 

Den 25. november er det FN’s internationale dag for 
afskaffelse af vold mod kvinder. Soroptimist Interna-
tional Danmark arbejder med projekter som fremmer 
kvinder og pigers vilkår på forskellig vis. Derfor delta-
ger SI Danmark i kampagnen 16 orange dage, som ar-
rangeres af UN Women http://www.unwomen.org/en 

Kampagnen 16 dage hvor vi farver verden orange og 
siger: ”Stop vold mod kvinder” er fra den 25. novem-
ber til den 10. december, som er menneskerettig-
hedsdag. 

I de 16 dage vil der være forskellige aktiviteter i 
 Soroptimistklubber rundt i Danmark, men også 
Soroptimister i andre lande farver verden orange og 
bruge hashtag #HearMeToo. Facebook og andre so-
ciale medier vil også være farvet med orange. Den 
orange farve symboliserer en lysere fremtid for kvin-
der der har været udsat for vold. 

Ved forskellige events rundt i Danmark vil statuer, 
træer og mennesker blive pyntet med orange farver, 
så der bliver gjort opmærksom på, at vold mod kvin-

https://region1.soroptimist-danmark.dk/
http://www.unwomen.org/en


  

der stadig er et problem og noget som begrænser 
mange kvinder både i familier og på arbejdspladser. 
Når en kvinde udsættes for vold betyder det ofte, at 
hendes børn også får svære vilkår. Derfor er det vig-
tigt, at stoppe volden og sørge for at alle kvinder be-
handles ordentligt. 

Læs mere på unionens hjemmeside 

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

 

Lidt inspiration: 

SI Ringsted planlægger at svøbe ”kong Valdemar” i 
orange tyl, at have korunderholdning og foredrag 

SI Silkeborg indtager den sidste weekend i 
november torvet med orange events 

SI Holbæk håber at kunne sætte orange lys på 
byens vandtårn 

(UK) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIE Strategi 2019-2025 
 
 
Vision for SIE 
Kvinder og piger vil udnytte deres individuelle og 
kollektive muligheder, realisere deres fremtidsplaner 
og på lige vilkår være med til at skabe stærke, 
fredelige samfund i verden. 
Mission for SI og SIE 
Soroptimister ændrer og forbedrer liv og status for 
kvinder og piger gennem uddannelse, styrket 

gennemslagskraft og realisering af personlige 
potentialer. 
Principper for SIE (New Constitution) 
-Soroptimister stræber efter: 
Forbedret status for kvinder 
Høje etiske standarder 
Menneskerettigheder for alle 
Lighed, udvikling og fred gennem fremme af 
international forståelse og goodwill. 
Læs videre – vi finder hele teksten på side 152 i 
den blå medlemsbog. 
Og i Soroptima årsskrift på side 4. 
---------------------------------------------------------------------
--------------- 
Et projekt koster nødvendigvis ikke penge – 
men ressourcer, klubbens arbejdsindsats.  
GRATIS KURSUS – se lige her –  
RET TIL LIGESTILLING 
I har mulighed for at tilbyde et kursus - I skal 
blot finde kursusdeltagerne 10-12 deltagere. 
Kurset henvender sig til personer med 
minoritetsetnisk baggrund – det må gerne være 
et rent kvindehold 
 
Der er 5 forskellige kurser, basiskurset på 3 
timer indeholder oplysninger og debat om 
generelle rettigheder og ligestilling i Danmark 
samt hvad ligestilling betyder for borgere i det 
danske samfund. 
 
Book et kursus og læs mere på:  http://ret-til-
ligestilling.dk/ 
 
Her kan vi let gøre en indsats for større 
ligestilling for alle – endda uden det koster 
andet end ressourcer 
 
Se også SI president appeal 2019-2021: The 
road to equality 
 
Henvend jer til jeres Regions RPD, hvis I har problemer 

med SIEs hjemmeside og I har problemer med at udfylde 

PFR – Program Focus Rapporter. 

Det er kun KPD og KAPD, som i dag har adgang til at 

udfylde focusrapporter på SIEs hjemmeside. 

 

Vejledning for hvad der er et projekt og hvad der er en 

aktivitet  

Et projekt gør en reel forskel i kvinder og pigers liv. 

En aktivitet er et middel til at nå projektets mål (f.eks. 

moneymaking) 

Et projekt er baseret på SMART- modellen 

Specifikt  

Målbart 

Accepteret 

Realistisk 

Tidsafgrænset 

 
Specifikt: Målet er formuleret tydeligt, veldefineret og 

afgrænset, så alle er klar over hvad der 

                 refereres til og hvad der skal opnås. 

                 SPØRGSMÅL: Hvad vil vi opnå? Hvorfor vil 

vi opnå det? Hvem er målgruppen? 

https://www.soroptimist-danmark.dk/
https://un.dk/wp-content/uploads/2015/11/bKPGV9NgdP_kySZT-1dyzWybtcEwbBukgSFjt1YttVM.jpg
http://ret-til-ligestilling.dk/
http://ret-til-ligestilling.dk/


  

Målbart: Det kan dokumenteres, at målet er nået og 

ændringer er indtrådt. 

                 SPØRGSMÅL: Hvordan ved vi, at ændringer 

er indtrådt? 

                                            Hvad har vi når målet er nået, 

som vi ikke har i dag? 

Accepteret: Alle, som skal levere resultaterne, bakker 

op om målet. 

                     SPØRGSMÅL: Giver målet mening for 

alle? Kan alle se deres egen rolle og ansvar? 

Realistisk: Målet skal hænge sammen med 

virkeligheden.  

                   SPØRGSMÅL: Tror vi på, at målet kan nås i 

løbet af den fastsatte periode? 

                                             Har vi ressourcer (økonomi 

og arbejdskraft) til at nå det? 

                                             Hvad kan understøtte vores 

mål? Hvad kan modarbejde vores mål? Tidsafgrænset: 

Det skal fremgå klart, hvornår målet skal være nået. 

                  SPØRGSMÅL: Har vi fastsat tid for, hvornår 

vores mål skal være nået? 

                                              Er det klart for alle 
involverede, hvornår vi skal nå vores mål? 

 

(RØP)  

  
 

Bliv kernegiver 

 
 
Læs mere på unionens hjemmeside vedrørende 
”at være kernegiver” https://www.soroptimist-
danmark.dk/ 
 
 
(UK) 
 
 
 
 

 
 
 

 

Ligestilling 
 

 

 

FNs generalsekretær, Antonio Guterres har udtalt, at 

opnåelse af ligestilling mellem mænd og kvinder og 

styrkelse af kvinder og piger er den "uafsluttede 

opgave i vores tid og den største 

menneskerettighedsudfordring i vores verden"    
I vedtagelsen af 2030-dagsordenen, er det lovet at 

sikre, at "ingen vil være efterladt "og" at vi skal 

bestræbe os på, at nå længst bagfra" (evt. 

nedefra) 

Vejen til ligestilling vil fokusere på den rolle, 

Soroptimist International kan spille for at  

opnå ligestilling mellem kønnene, når vi udvikler 

kapacitet og øger opmærksomheden på 

menneskerettighedsudfordringer, der forhindrer 

kvinder og piger i at nå deres fulde potentiale. 

Børneægteskab, FGM, Vold i hjemmet, 
Menneskehandel. Migration og Ældre Kvinders 

rettigheder er nogle spørgsmål, som vores FN-

repræsentanter og vores SI-team arbejder 

for globalt. 

Vi beder om din økonomiske støtte. Vores stemme 

og vores forpligtelse til at påvirke disse 

menneskerettighedsspørgsmål på vejen til 

ligestilling går gennem følgende handlinger: 

 Støtte bedste praksis projekter, der skaber 

ændringer ved græsrods sam-

fund.(bevægelser) 

 Soroptimist regionale fora & webinarer for 

at skabe opmærksomhed og samtidig øge 

vores profil. vi vil samle mennesker om-

kring vores soroptimistiske mission (mål), 

herunder identificering af levende oplevel-

ser og viden inden for vores medlemskab til 

at finde vores fortalestemmer. 

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


  

 Netværk med andre organisationer for at 

øge vores kollektive Global Advocacy Voi-

ce 

(Oversat af RØP fra SI Presidents Appeal 2019-

2021) 

 

Soroptimist Nordic Leadership 
Academy, SNLA - 2020 i Kalundborg,  

Danmark Soroptimist Nordic Leadership Academy 
tilbyder for 4. år i træk unge kvinder med nordisk 
eller anden etnisk baggrund i alderen 20-30 år en 
uddannelse i ledelse og personlig udvikling. 
Instruktører rekrutteres fortrinsvis blandt nordiske 
soroptimister, der stiller sig til rådighed uden 
honorar. Akademiet, der foregår på engelsk, bliver 
gentaget med 25 deltagere hvert år i et af de fem 
nordiske lande. I sommeren 2020 er det SI 
Danmarks tur til at være værter i uge 26 (fra sø. 21. 
- lø. 27. juni). Kalundborg - nær ved UNESCO 
Geopark Odsherred Det er en af forudsætningerne 
for akademiet, at det skal finde sted ved et 
UNESCO-fredet område for at befordre bedre 
forståelse af kulturen i de nordiske lande for såvel 
unge med nordisk baggrund som deltagere, der 
kommer hertil fra andre kulturer. Efter afsøgning af 
mulighederne er valget af kursussted faldet på 
Kalundborg - nær ved den unikke UNESCO 
Geopark Odsherred. En stor gevinst er det, at SI 
Kalundborg har udtrykt fuld opbakning om støtte til 
gennemførelsen af akademiet. Find frem til lokale 
kandidater Vi opfordrer hermed klubber eller 
regioner til i deres eget lokalområde/på 
uddannelsessteder at identificere egnede unge 
kvindelige kandidater til SNLA 2020. Først og 
fremmest fordi soroptimister prioriterer at uddanne 
kvinder generelt - men særligt opfordrer kvinder til 
at kvalificere sig til og at gå efter lederpositioner. 
Desuden giver det positiv lokal omtale at formidle 
en ung kvindes deltagelse i SNLA. Endelig danner 
en kandidats lokale forankring basis for at klubberne 
på forskellig vis fremover kan holde kontakten til 
"sine" unge kandidater og udfordre dem med 
opgaver - og på længere sigt kan se frem til at få 
nye medlemmer. Vi anbefaler klubberne at støtte 
projektet med større eller mindre beløb Den danske 
del af SNLA har brug for en del midler hvert år til at 
gennemføre akademiet, derfor er der god brug for 
støtte til projektet. Der er ingen 
administrationsudgifter, men midlerne skal årligt 
sikre rejse og ophold for alle fem danske deltagere 
og evt. medvirken af observatører og eksterne 
rollemodeller og instruktører, således at projektet 
kan komme til at hvile i sig selv. Det koster ca. 
10.000 kr. + rejseudgifter at finansiere en deltager 
på SNLA. Der søges flittigt fondsmidler for at 
nedbringe udgifterne, men de samlede udgifter kan 
veksle en del fra år til år. Udgangspunktet er dog, at 
en klub må være klar til at sponsere deres udvalgte 
deltager med kr. 10.000,- Ansøgningsprocessen 

frem mod udvælgelsen Deadline for indstillinger til 
nedenstående arbejdsgruppe er 15.3.2020. Når 
klubben har identificeret sin kandidat, skriver 
vedkommende den elektroniske ansøgning på 
engelsk med bilag. (Ansøgningsskema vil være 
tilgængeligt i nov/dec. måned). Herefter interviewer 
arbejdsgruppen alle indstillede danske kandidater, 
tjekker deres engelskkundskaber og udvælger de 
fem deltagere, der kommer med på SNLA i 
Kalundborg, Danmark. Vi vil gerne sikre et generelt 
fagligt højt niveau på SNLA; det er derfor vigtigt at 
understrege overfor jeres kandidater, at der er den 
nævnte proces frem mod udvælgelsen af de årlige 5 
danske deltagere. Du kan kontakte arbejdsgruppen 
Vi kommer gerne på besøg i klubberne og 
orienterer om SNLA:  

Anne Marie Boile Nielsen : 
annemarieboile@gmail.com  

Tlf. 6077 3278  

Ulla Madsen: ullamadsen@soroptimisteurope.org 

 Tlf. 2070 6310  

Kirsten Torpe: kirstentorpe@outlook.com 

Tlf. 2120 4971  

Vi modtager med glæde såvel større som mindre 
donationer til SNLA for at SI Danmarks del af 
projektet kan hvile i sig selv. Bankoplysninger: reg 
nr. 2600     konto nr. 6894891562 

(MBN) 

 

 

God arbejdslyst til alle 

Ulla Koch 

mailto:annemarieboile@gmail.com
mailto:ullamadsen@soroptimisteurope.org
mailto:kirstentorpe@outlook.com

