
 

  

   

 

 

 

                  
 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                         

   

 
Øverst fra venstre  
PD:Annie Mortensen (AM), 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. 34/ januar 2020
 

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

 Nyt fra RPD- gruppen 
 Project Matching Programme 
 Fokusrapporter og Projekttitler 
 Best Practice Awards 2019 
 Nyt fra regionerne 
 Orange dage 
 SNLA 2020 i Kalundborg 
 Moving The World to end Hunger 2020 
 Om CISU 
 Kurser om ligestilling 

 Inspirerende læsning 
 

 
 
 

 
 
Kære alle, der læser dette nyhedsbrev. 
 
Dette nyhedsbrev handler rigtig meget om pro-
jekter:  
”Gode projekter er en forudsætning for rekrut-
tering af nye medlemmer. Derfor arbejder FU 
på at ændre kulturen og skærpe vores profil 
ved at få mere fokus på projekter til fordel for 
kvinder og piger” (unionspræsidenten) 
 
Jeg håber at nyhedsbrevet vil inspirere med-
lemmerne til at arbejde aktivt med projekter . 
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
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Nyt fra RPD-gruppen 
RPD gruppen samt PD, APD og 
unionspræsidentent har holdt temadag den 12. 
Januar 2020 
Emnet var FNs verdensmål 4: sikre alle lige 
adgang til kvalitetsuddannelse og muligheder 
for livslang læring og verdensmål 5: opnå 
ligestillingmellem kønnene og styrke alle 
kvinders og pigers rettigheder og muligheder 
Birgit Årsnes som faciliterede denne temadag har 
udarbejdet en liste med delmål oversat til praksis 
med fokus på kvinder og piger 
 
Til inspiration kommer de her: 
 
Verdensmål 4: Sikre alle lige adgang til 

kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring 

 

4.1. 

Projekter, der får flere piger til at gennemføre 

grundskoleundervisning og ungdomsuddannelse 

4.2. 

Projekter, der giver flere piger adgang til 

førskoleundervisning 

4.3. 

Projekter, der fremmer pigers adgang til videregående 

uddannelse 

4.4. 

Projekter / kampagner, der tilskynder/ muliggør, at flere 

piger tager kompetencegivende uddannelse 

4.5 

Projekter / kampagner, der giver lige adgang til 

uddannelse for begge køn (= øge antallet af 
piger/kvinder) 

4.7 

Uddannelse fremmer en bæredygtig udvikling: bl.a. 

ligestilling og viden om menneskerettigheder  

4.a. 

Projekter, der forbedrer de fysiske forhold på skoler og 

skaffer bedre undervisningsmaterialer.  

For piger især vigtigt med kønsadskilte toiletforhold og 

adgang til vand. 

4.b 

Flere uddannelseslegater til kvinder på de videregående 

uddannelser 

4.c 

Flere og bedre uddannede lærere på alle niveauer 

 

Verdensmål 5: Opnå ligestilling mellem kønnene og 

styrke alle kvinders og pigers rettigheder og 

muligheder 

5.1 

Generel kampagne mod diskrimination af kvinder/piger 

5.2 

Kampagner mod menneskehandel (trafficking)/ støtte 

ofre for do. 

Kampagner mod vold mod kvinder / støtte ofre for do. 

5.3 
Kampagner mod børneægteskaber og tvangsægteskaber / 

støtte ofre for do. 
Kampagner mod omskæring / støtte ofre for do. 

5.4. 

Kampagner for ligelig fordeling af arbejde i hjemmet 

(børnepasning/barsel/..) 

Kampagner for offentlig service, der understøtter 

muligheden for arbejde udenfor hjemmet 

5.5 

Arbejde for flere kvindelige ledere på arbejdsmarkedet. 

Arbejde for flere kvinder i politik på alle niveauer 

5.6 

Kampagner for kvinders ret til at bestemme over egen 

krop 

Kampagne for kvinders lige ret til adgang til 

sundhedsydelser og seksualundervisning 

5.a 

Kampagner for kvinders juridiske rettigheder, herunder 

retten til at eje jord mm 

5.b 

Give flere kvinder adgang til ny teknologi (mobiltelefon) 

5.c 

Kommentere og argumentere for politikker og 

lovgivning, der fremmer ligestilling mellem kønnene. 

 
Det blev besluttet, at der skal udarbejdes en 

oversigt over alle unions-, regions- og 

klubprojekter med angivelse af titel, formål, 

kort beskrivelse, donationer til dato og 

kontaktpersoner. Alle RPD’er skriver til 

klubberne i deres region for at indhente 

informationerne. Herudover skal der udarbejdes 

en liste over ressourcepersoner, med særlige 

kompetencer, som klubberne kan trække på i 

deres projektarbejde. Disse oversigter vil indgå 

i et idekatalog som også vil indeholde diverse 

vejledninger og eksempler. Idekataloget vil 

blive lagt på SIDs hjemmeside.Deadline 1 

marts 2020 
På mødet blev der også arbejdet med at 

formulere et unionsprojekt. Det vil I høre 

nærmere om i næste nyhedsbrev. 

På mødet fremkom også gode ideer til 

klubberne for at fremme det gode arbejde i 

klubberne: 

Bruge Kultunaut og Facebook til at annoncere 

offentlige klubarrangementer 

- Naboklubber går sammen for at blive nok 

deltagere 

til at tiltrække gode foredragsholdere 

- Samarbejde med venskabsklubber om 

projekter 

- Lave drejebøger for tilbagevendende 

aktiviteter 

- Bruge et klubmøde om året til, at alle 

medlemmer i 
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grupper drøfter og tilrettelægger hver et 

klubmøde 

Næste møde i RPD gruppen holdes den 15. 

Marts 2010 

(UK) 

 

 
SIE’s Project Matching Progamme 
 

SIE’s Project Matching er et program, hvor 
man kan henholdsvis anmode om hjælp og 
tilbyde hjælp til soroptimist projekter. Målet er 
at matche ressourcer mellem unioner og 
klubber i den europæiske federation. De der 
har brug for hjælp til et lokalt projekt kan søge 
om støtte. De der omvendt gerne vil bidrage, 
tilbyder deres støtte.  
Som oftest består støtten i økonomiske bidrag, 
men den kan også f.eks. være i form af 
ekspertise, know-how, rådgivning eller besøg. 
Det er en måde, hvorpå unioner og klubber kan 
samarbejde og dele informationer om deres 
lande, lokalsamfund og projekter. 
Ansøgere om støtte udfylder en 
projektbeskrivelse med baggrunden for 
projektet, mål, handlinger, forventede 
resultater, tidsafgrænsning, evalueringsmetode 
og et budget samt vedlægger fotos.  
Projekterne bliver derefter udbudt på SIE’s 
hjemmeside http://www.soroptimisteurope.org/ 
under fanebladet ’Project Matching’. 
Unioner/klubber der mangler et projekt, kan 
derefter byde ind med den hjælp, de kan 
tilbyde. 
På hjemmesiden kan man se de projekter, som 
pt bliver udbudt. Desuden er der en vejledning 
i, hvordan man søger eller tilbyder støtte til 
projekterne. 
Projekterne er opdelt under overskrifter 
svarende til SIE’s fokusområder: Education 
(Uddannelse), Empowerment (Styrkelse af 
kvinders gennemslagskraft), Stop Violence 
(Vold mod Kvinder), Health and Food 
(Sundhed og Fødevaresikkerhed) samt 
Sustainability (Bæredygtighed)  
Ved årsskiftet 2019/2020 var der f.eks under 
temaet Uddannelse udbudt disse projekter: 

- Træning i lederskab for piger (Eldoret klub-

ben, Kenya) 

- Opførelse af hegn omkring Bokin pigekost-

skole i Burkina Faso (Béthune klubben, 

Frankrig) 

- APIAFRIQUE, Senegal. Uddeling af men-

struationsbind og folder om menstruation 

(Vallauris-Sophia-Antipolis-Mougins klub-

ben,Frankrig) 

- Empowerment gennem uddannelse af 
piger med synshandicap (Adis Ababa 
klubben, Kenya 

(AGC) 
 
 
Fokusrapporter og Projekttitler 
 
Fokusrapporter (PFR) 
Det er blevet nemt nu at indberette og søge 
PFR på SIE’s hjemmeside, og meget snart  
ligger der på Unionens hjemmeside en udførlig 
vejledning heri. Så skal vi ikke sammen  
fordoble vores indberetninger fra 46 sidste år til 
92 i år? Det er kun 1,7 rapport pr. klub. Det 
burde vi kunne. 
Der er klubber, der er gode til at tjene penge, 
men mangler ideer til hvilke projekter, der kan 
støttes. Prøv ex. at bruge klubbernes 
indberettede PFR til at få ideer til projekter. Det 
er faktisk spændende læsning også. 
Hvis du har problemer med at indberette PFR, 
er du altid velkommen til at ringe til mig, så skal 
jeg gerne guide dig via telefonen. HUSK, at det 
er vigtigt for at bevare vores status i FN, at vi 
indberetter PFR. 
(AKP) 
 
Projekttitler 
De titler, vi giver vores projekter, er i første 
omgang det, der går videre til ex. FN. Så alene  
af den grund er det vigtigt, at vi er omhyggelige 
med at formulere vores projekttitler. Men det er 
også særdeles vigtigt i forhold til vores image. 
Vi ved, at unge og yngre kvinder gerne vil 
arbejde med spændende projekter, så vi skal 
også via vores projekter støtte extensions 
arbejdet ved at formulere titlerne, så de 
afspejler formål og mål med projektet samt at  
de falder ind under FN’s Bæredygtige 
verdensmål 4 og 5 (uddannelse og ligestilling) 
samt SIE’s 5 fokusområder.. 
Jeg så en projekttitel: ’Indkøb af hund’ – og 
tænkte, hvad mon det handler om? Det kan vel  
Ikke være et soroptimistprojekt? Det viste sig, 
når man læste lidt længere ind i rapporten, at  
det var et sundhedsprojekt, hvor voldsramte 
piger i et terapiforløb efterhånden turde at vise  
følelser over for hunden og senere over for 
mennesker igen. Titlen kunne f.eks. have væ-
ret: ”Terapi til voldsramte piger”, ”Mental sund-
hed for voldsramte piger” eller noget helt tredje, 

http://www.soroptimisteurope.org/
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der gav et mere klart signal om, hvad projektet 
handlede om. 
Så kig i den blå bog, side 152. Der står, at det 
er kvinder og piger, vi støtter, hvorfor vi gør det 
og inden for hvilke fokusområder vi arbejder. 
Jeg synes, at den side og den efterfølgende er 
rigtig gode at kigge i engang imellem. Faktisk 
læser præsidenten i min klub fra disse sider  
ved starten af hvert klubmøde, for så tænker vi 
lige over, hvad det handler om at være 
soroptimist. 
(AKP) 
 
Best Practice Award 
 

 
 
 
SIE indkalder forslag til Best Practice Award 
2020 for projekter, der er gennemført i 2019. 
Både klubber og unioner kan indstille projekter. 
For at komme i betragtning, skal projekterne 
falde inden for SIEs fokusområder: 
Uddannelse, Styrkelse af kvinders 
gennemslagskraft, Vold mod kvinder, Sundhed 
og fødevaresikkerhed og Bæredygtighed.  
Der vil blive uddelt en pris for et  
bprojekt inden for hvert af de fem 
fokusområder samt en pris for et unionsprojekt. 
Desuden vil der blive uddelt en særlig pris for 
at fejre SIE præsident Anna Wszelaczyńskas 
toårs tema ”We stand up for Women”. Den skal 
knytte an til verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse 
og/eller verdensmål 5: Ligestilling mellem 
kønnene. 
De 7 vinderprojekter vil blive offentliggjort på 
Guvernørmødet i Pragh i juni 2020, og de vil 
blive omtalt i  årets Best Practices brochure på 
SIEs hjemmeside og på sociale medier.  

Fristen for at indstille projekter til Best Practice 
Award er den 28. februar 2020. Der skal 
benyttes en særlig formular. 
Læs mere og find indstillingsformularen ( 
Application form) ved at følge det beskrevne:. 
Downloads > Programme & Advocacy > Best 
Practices Awards 2020 
Eller brug dette link: 
file:///C:/Users/nn/Downloads/SIE%20Best%20Pract
ice%20Awards%20Form%202020%20-
%20EN%20FINAL%20(3).pdf 
 
Har I lyst til at læse mere, så gå ind på Unionens 
hjemmeside: 

https://www.soroptimist-
danmark.dk/sites/default/files/SIDanmark/SIE/20190
603_sie_bpa_2019.pdf 

 
(AGC/ UK) 
 
 
Nyt fra regionerne 
 
 
Region 2 

 I SI Silkeborg arbejder på at skrabe penge 

sammen til – i 2021 – at uddele et studielegat 

lokalt, hvor vi annoncerer efter kvindelige 

ansøgere i lokalaviserne. Det har vi ikke gjort 

før, men vi har ladet os inspirere af SI Grenaa. 

I Ukraineudvalget fortsætter vi 

brøndrensningsprojektet, og vi havde den 

glæde, at Aarhus Kraka skænkede os deres 

kassebeholdning, da de desværre drejede 

nøglen om. Det var 15.400, som udvalget 

donerede til et projekt for enker efter krigen i 

Uzhgerod, som Århus Kraka var venskabsklub 

med. Derudover har vi støttet uddannelse af 9 

kvindelige lærere i pædagogik i forhold til 

handicappede børn. 

(AKP) 

Region 4 
Region 4 havde fællesmøde den 20. januar. Alle 11 
klubber havde før mødet skrevet et kort resume om 
de seneste aktiviteter i klubberne, det betød, at vi 
alle var rigtig godt orienteret om aktivitetsniveauet i 
regionen. Alle referater fra fællesmøder og 
Regionalmøder kan nu findes på Region 4’s 
hjemmeside. 
Det fælles projekt med WoMena er i en afsluttende 
fase. Klubberne ønsker fortsat et fælles Region 4 

https://www.soroptimist-danmark.dk/sites/default/files/SIDanmark/SIE/20190603_sie_bpa_2019.pdf
../Downloads/SIE%20Best%20Practice%20Awards%20Form%202020%20-%20EN%20FINAL%20(3).pdf
../Downloads/SIE%20Best%20Practice%20Awards%20Form%202020%20-%20EN%20FINAL%20(3).pdf
../Downloads/SIE%20Best%20Practice%20Awards%20Form%202020%20-%20EN%20FINAL%20(3).pdf
https://www.soroptimist-danmark.dk/sites/default/files/SIDanmark/SIE/20190603_sie_bpa_2019.pdf
https://www.soroptimist-danmark.dk/sites/default/files/SIDanmark/SIE/20190603_sie_bpa_2019.pdf
https://www.soroptimist-danmark.dk/sites/default/files/SIDanmark/SIE/20190603_sie_bpa_2019.pdf
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projekt. Det blev drøftet om man evt. skal fortsætte 
mindre projekter med WoMena, eller evt. hjælpe 
soroptimistklubben i Tororo, Uganda med oprettelse 
af et uddannelsescenter for unge kvinder og piger. 
KPD, KAPD og KPD-teams ønskede, som noget nyt 
i Region 4, at få et fælles inspirationsmøde i marts 
2020.  
Fremover vil klubberne fremsende deres 
projektbeskrivelser til RPD, som vil lægge dem på 
hjemmesiden til inspiration. Ligesom, man inden så 
længe, også vil få mulighed for at finde en drejebog 
for gennemførelse af orange dage. 

(RØP) 
 
 
Region 6 
Flere klubber planlægger Samtalesalon i marts 
måned, hvor samtalen går på: 
 "Barrierer for ligestilling, uddannelse og er-
hverv". Der er udarbejdet køreplan, annonce 
og pressemeddelelse og arrangementet afhol-
des på de lokale biblioteker. 
Alle klubberne i Region 6 har indsendt beret-
ning, som samlet er sendt til Unions Præsiden-
ten.  
PD /Extension-gruppen planlægger et regionalt 
projekt i Addis Ababa. 
Som repræsentant for Kvinderådet deltog jeg i 
Kvinderådets Nytårskur. 
Dagsorden var Generation Equality - Towards 
an equal future ved Caroline Rusten Director, 
UN Women Nordic Office efterfulgt af 3 unge 
repræsentanter:" Det vil generation ligestilling" 
Med afrunding. " Sådan bliver vi generationen, 
der kommer i mål med SDG5 ligestilling mel-
lem kønnene", debat med folketingets ligestil-
lings-ordfører. 
Klubberne har sjove/spændende aktiviteter 
planlagt for det kommende år. 
(GB)  
 
Region 7 
Vi er fortsat tre klubber i region 7; Slagelse ( 
30), Kalundborg (25) og Holbæk (10) 

 Alle tre klubber har været aktive om-
kring uddeling af Verdens Bedste 
Nyheder ( VBN) og vi har besluttet, at 
det gør vi igen i 2020 

 Ligeledes har alle tre klubber markeret 
Orange Dage med fx. orange sko, 
indhylning af statuer i orange tyl, 
orange belysning mm. Alle steder 
med en tydelig markering af hvorfor  

 Der har været god mediedækning 

 Der har været afholdt fælles regional-
møde med indlæg fra RPD om pro-
jektarbejde og vigtigheden af at ar-
bejde med projekter i klubberne.  

 Foredraget som blev holdt på regional-
mødet havde som afsæt de 17 ver-
densmål, idet vi har vedtaget i regio-
nen at alt hvad vi foretager os skal 
have relation til de 17 verdensmål 
med fokus på kvinder og piget. Fore-
draget som varmt kan anbefales blev 
holdt af Johanne Stenstrup med titlen 
" Fra tøjspild til garderobeglæde med 
bæredygtig mode" Se mere 
på www.bedremode.nu 

 Vi har holdt inspirationsmøde i novem-
ber med deltagelse fra alle klubber. 
Vi arbejder fortsat videre med vores 
regionsprojekt: uddannelse af piger i 
Uganda 

 Moneymaking: Holbæk har holdt mode-
show og Kalundborg har solgt mar-
melade og syltetøj 

(UK) 

 
Region 8 
Region 8  er vært ved næste L og R d. 24. - 26. 
April på Menstrup kro. 
 
Region 8 har holdt inspirationsmøde i septem-
ber med nyt fra klubberne og oplæg om muligt 
fælles regionsprojekt. 
Ved regionalmødet efter yderligere oplæg, blev 
der nedsat en projektgruppe med kandidater 
fra alle klubber og med mandat til udarbejdelse 
af projektbeskrivelse.  
Projektet fokuserer på at støtte 3 - 4 piger fra 
børnehjemmet Sct. Gemma i Arusha, Tanzania 
til at få en gymnasial lignende uddannelse (se-
condary school).  Børnehjemmets børn er børn 
af mødre der afsoner straf og ofte livstidsdom i 
det nærliggende fængsel.  
Vi forsøger, at skabe kontakt til SI Arusha on 
de vil/kan fungere som mentorer/ støtteperso-
ner for pigerne undervejs i uddannelsen. 
Vi har kontakt til dansk lokal skolelærer, der 
hvert år er gæstelærer på børnehjemmets 
grundskole ( primary school). 
 
(HD) 
 
 
 

http://www.bedremode.nu/
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Orange dage 

Den 25. november er det FN’s internationale dag 
for afskaffelse af vold mod kvinder. Soroptimist In-
ternational Danmark arbejder med projekter som 
fremmer kvinder og pigers vilkår på forskellig vis. 
Derfor deltager SI Danmark i kampagnen 16 oran-
ge dage, som arrangeres af UN Women 
http://www.unwomen.org/enKampagnen 16 dage 
hvor vi farver verden orange og siger: ”Stop vold 
mod kvinder” er fra den 25. november til den 10. 
december, som er menneskerettighedsdag 

Det har været dejligt at erfare, at rigtig mange 
klubber har markeret Orange Dage. Her får et 
bidrag fra SI Slagelse (UK) 
 

 
 
Stop vold mod kvinder -Orange dage. 
Slagelses kvindeskulpturer i centrum blev ind-
hyldet i orange tyl og orange ”fodspor” i form af 
orangemalede sko i alle størrelser, bundet 
sammen med ståltråd og ført hen mod skulptu-
rerne. Ved hver skulptur kunne læses på et 
orange skilt, at i anledningen af Stop Vold mod 
kvinder. 
Slagelseklubben fik optaget et interview  den 
24. november om soroptimismens idegrundlag 
efterfulgt af omtale og billeder af de dekorerede 
skulpturer, både i Sjællandske avis og lokalavi-
sen. 
 Link til  digitaludgaven af inter-
viewet https://sn.dk/Slagelse/Forening-pynter-
statuer-med-orange-tyl-Vil-sprede-vigtigt-
budskab/artikel/890876 
(Hanne Christoffersen, KAPD, SI Slagels 
 

Soroptimist Nordic Leadership Acade-
my, SNLA - 2020 i Kalundborg,  

I RPD- Nyt nr 33. skrev vi om SNLA  21 – 27 juni 
2020. Her lidt kort om arrangementet: 

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.  

 (UK) 

Moving the World to End Hunger 2020 

Nedenstående brev nr. 1 er også sendt til 
Klubpræsidenter og KPDer fra Else Larsen og 
Thea Dalsgaard: 

Moving the World (MtW) to end Hunger 2020 

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 2020 for at komme med i årets 
opgørelse. 
 

Modtager land 

Vi har sammen med WFP besluttet, at vi i 2020 
fortsat støtter skolemadprogrammet i Burkina 
Faso. Der er stort behov for vores hjælp til 
skolemad  i Burkina Faso, både fordi Sahel 
regionen fortsat er ramt af tørke og derudover 
også er den region der er hårdest ramt af 
forværringer i sikkerhedssituationen i landet. 
Derfor er det endnu mere vigtigt for regeringen, 
i samarbejde med WFP, at koordinere og 
intensivere indsatsen omkring skolemad for 
fortsat at sikre børns adgang til undervisning. 
Mange familier er flygtet til mere sikre områder 
og her bliver der bl.a. oprettet midlertidige 
skoler. På disse skoler er vi også i samarbejde 
med WFP og soroptimisterne lokalt med til at 
sikre, at børn får et dagligt måltid mad.  

 

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 29. marts 2019 
inviteret FU og alle interesserede medlemmer i 
klubberne til en Inspirationsdag i FN Byen i 

http://www.unwomen.org/en
https://sn.dk/Slagelse/Forening-pynter-statuer-med-orange-tyl-Vil-sprede-vigtigt-budskab/artikel/890876
https://sn.dk/Slagelse/Forening-pynter-statuer-med-orange-tyl-Vil-sprede-vigtigt-budskab/artikel/890876
https://sn.dk/Slagelse/Forening-pynter-statuer-med-orange-tyl-Vil-sprede-vigtigt-budskab/artikel/890876
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København. Udbyttet har været stort og 
indsatsen har båret frugt med endnu et år med 
et flot resultat.  

 
Moving the World to End Hunger resultat 
2019 

I 2019 har der i alt deltaget 30 SI klubber. Der 
var i alt 2.745 deltagere – heraf 1.440 voksne 
og 1.305 børn. Der er pr. 5.12.2019 i alt 
indsamlet 186.681 kr. mod 180.965 kr. i 2018 
og 154.987 kr. i 2017  

Soroptimisternes indsats i 2019 betyder, at vi 
kan sikre, at 620 skolebørn i Burkina Faso får 
et nærende måltid mad hver dag i et helt 
skoleår. På unionens hjemmeside kan I finde 
Idekataloget med oversigt over klubbernes 
aktiviteter i 2019.  

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.  
Inspirationsdag i FN byen den 20. marts 
2020 
Inspirationsdagen tilbydes igen i 2020. I 
begyndelsen af februar måned vil I modtage en 
invitation med program for dagen. Vi forestiller 
os, at klubberne vil betale rejseudgifterne, 
mens deltagerne selv betaler fortæring, hvilket 
vi, baseret på tidligere år, forventer beløber sig 
til 200 kr. for frokost buffet / vand -  kage / kaffe 
i FN Byen. Tilmeldingsfrist er 2.marts til Thea 
og Else. 
 
Moving the World to End Hunger 2020 
Tilmelding til Moving the World 2020 skal også 
ske inden den 2. marts 2020.  Ved tilmeldingen 
oplyses klubbens kontaktperson og 
mailadresse. 
Efterfølgende vil der til de deltagende klubber 
blive udsendt Fakta ark 2020 samt Medieguide. 
Først efter afvikling af Inspirationsdagen i FN 
Byen indsender de deltagende klubber en kort 
beskrivelse af den valgte aktivitet samt 
tidspunktet for afvikling. 

 
Deadlines 

Senest d. 2. marts 2020 tilmelding til 
Inspirationsdagen 

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

Senest d. 2. marts 2020 tilmelding til Moving 

the World 2020  

 Navn og e-mail adresse på 
klubkontaktperson.  

 

Senest d. 4. maj 2020 

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

 Dato for aktiviteten 

Senest d. 31. oktober 2020 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 2020 og vi glæder os til at høre fra 
jer senest den 2. marts 2020. 
 

Bedste soroptimist hilsener 

Else Larsen(else@soroptimistvejle.dk) og Thea 

Dalsgaard (thea8900@gmail.com) 

Om CISU 

Vi betaler kontingent til CISU som afholder en 
del kurser, som vi alle har mulighed for at del-
tage i, kurserne foregår enten i Aarhus eller 
København. Medlemskabet giver os ligeledes 
mulighed for at søge penge til projekter fra for-
skellige puljer. Der holdes informationsmøde 
om CISUs oplysningspulje den 19. og 20. fe-
bruar, ligesom der er et møde den 1. og 2. april 
om Intro til CISUs puljer. 
Her er linket til CISU https://www.cisu.dk og til 
CISUs kalender for kurser m.v. i foråret 
2020. https://www.cisu.dk/kurser 
  
Vi har enkelte gange ansøgt om, og fået til-
kendt midler fra CISU, mulighederne er der, 
hvis vi har et projekt, der lever op til kravene og 
vi får det godt beskrevet i ansøgningen. Det er 
ligeledes muligt at henvende sig direkte til 

CISU for at få hjælp. Eller vi kan deltage i kur-

ser der omhandler udvikling af projekter. 
(RØP) 

mailto:else@soroptimistvejle.dk
mailto:thea8900@gmail.com
https://www.cisu.dk/
https://www.cisu.dk/kurser
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Tilbud om kurser 
Der er stadig mulighed for at oprette et kursus i 
RET TIL LIGESTILLING, Kurset er gratis for os 
at oprette,  det vi skal gøre, er at booke et kur-
sus hos Dansk Flygtningehjælp, 
www.ret-til-ligestilling.dk som finder undervise-
re og tolk til kurset. 
Flere af os har jo kontakt til sprogskole og yder 
lektiehjælp, derfor burde det være muligt, at 
finde 10-15 deltagere til et kursus. 
Kurset falder både ind under Verdensmål 5 Li-
gestilling mellem kønnene og Sharon Fischer´s 
SI president APPEAL 2019-20, The Road to 
Equality. 
 
Tønder klubben har taget initiativ til at oprette 
et hold, den 24. januar. I er meget velkommen 
til at ringe og få mere at vide om procedurer, 
både før og efter afholdelse af kurset. 
(RØP) 
 
  

Inspirerende læsning 
 
Hjemmesiden 
 
https://www.soroptimist-danmark.dk/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Soroptima 
 
 
 

Soroptimist International Europe  

 The Link er bladet, der udgives af Soroptimist 
International Europe. Læs den elektroniske 
udgave her:  

 
 
 
Hermed link til  bladet 360 grader fra 
Udenrigsministeriet: 
https://um.dk/da/danida/oplysning/magasinet360/ 
Det findes både i en onlineudgave og i trykt form. 
 
 

God arbejdslyst til alle 

Ulla Koch 

RPD – region 7 

ullawintherkoch@gmail.com 

 

http://www.ret-til-ligestilling.dk/
https://www.soroptimist-danmark.dk/
https://reader.livedition.dk/sorooptimistdanmark/58
http://www.soroptimisteurope.org/the-link-archive/
https://um.dk/da/danida/oplysning/magasinet360/
mailto:ullawintherkoch@gmail.com

