
 

  

   

 

 

 

                            
 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                         

   

 
Øverst fra venstre  
PD:Annie Mortensen (AM), APD: Anne- Grete Cobley (AGC),  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. 35/ maj 2020
 

 
Kære KPDere, KAPDere og alle soroptimister i 

Danmark ( RPD NYT nr. 35 sendes denne gang 
også ud på mail til alle ) 

I dette nummer kan du læse følgende: 
 Hvorfor er du soroptimist  v. Anne-Grete 

Cobley (APD) 
 At arbejde med projekter v. Aase Krag Pe-

tersen 
 Derfor er jeg soroptimist v. Ruth Ørbæk 

Petersen 
 Nyt fra region 5 v. Dorthe Borlund 
 Reflektioner et personligt indlæg v. Gunvor 

Bruus 
 Soroptimist i 42 år v. Ulla Koch 
 En hilsen fra Region 8 v. Hanne Duffy 
 Kernegiver og Coronakrise v. Annie Mor-

tensen 
 Nyt fra Afrika 
 SNLA 2020 i Kalundborg er udsat til 2021 
 Sidste nyt fra CISU  
 Verdens Bedste Nyheder 
 Ny dato for Talk Town 2020 

 Soroptimist International 100 år 

 
 

Kære alle, der læser dette nyhedsbrev. 

 
Vi lever i en anderledes tid grundet Covid-19. 

Ja meget er anderledes. Vi ses ikke. Vi holder ikke 
møder. I RPD gruppen har vi valgt at udgive et an-

derledes nyhedsbrev. Det indeholder selvfølgelig in-

formationer, nyheder og henvisninger til relevante 
emner. 

Men vi tænker, at I, - i denne tid, har mulighed for 
at læse oplæg og refleksioner skrevet af PD, APD 

og RPD’ere 

 
Jeg håber at I finder inspiration til det videre arbej-

de til gavn for kvinder og piger i den hele verden 
 

På RPD’ernes vegne  

Ulla Koch/ RPD i region 7  
ullawintherkoch@gmail.com 
 

mailto:ullawintherkoch@gmail.com
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Hvorfor er du soroptimist? v. Anne-

Grete Cobley (APD) 
 
Det spørgsmål blev medlemmerne af Birke-
rødklubben bedt om at drøfte i mindre 
grupper på klubbens årlige trivselsmøde i 
januar 2020. Det blev nogle gode diskussi-
oner, som gav hver især anledning til at re-
flektere over, hvad der er vigtigt for dem 
som soroptimister. 
 
Sammenfattende fordelte holdningerne sig 
groft sagt i tre kategorier, som ret godt sva-
rer til det, som Mette Rix på sidste års L&R 

møde orienterede om, - fra hendes under-

søgelser. 
Der var næsten lige mange som prioritere-
de 1) at bidrage/gøre en forskel for kvinder 
og piger 2) at få inspiration/foredrag mm og 
3) at dyrke netværk/samvær. Ikke overra-
skende var det for mange af medlemmerne 
en blanding af alle tre ting, som gjorde, at 
de fandt stor glæde og tilfredsstillelse ved 
at være med i soroptimistfællesskabet. 
 
Her er nogle af udsagnene: 

 Det, at man arbejder for at hjælpe 
unge piger, der har brug for det, 
betyder meget 

 Vi ønsker det samme, også i hele 
verden. Vi arbejder for at hjælpe 
andre kvinder 

 Vi arbejder for et fælles mål, at gøre 
en forskel nationalt og internatio-
nalt 

 Vi er en internatonal organisation. 
Jeg får udvidet min horisont  

 Jeg har mulighed for at deltage i 
møder og arrangementer i egen 

klub, naboklubber, i regionen og 
på landsplan, 
i SIE og på verdensplan 

 Jeg får nye relationer med spæn-
dende kvinder med forskellig bag-
grund 

 Vores fællesskab i klubben og vores 
direkte arbejde uden om store or-
ganisationer 

 Et netværk, et fællesskab, som der 
er mening med 

 Man kommer til at kende piger over 
hele Danmark og verden 

 Det sociale betyder meget 

 Venskab, personlig udvikling, fæl-
lesskab, møde andre soroptimister 
i alle lande og føle sig hjemme 

Hvilke svar mon I vil få, hvis I stiller samme 
spørgsmål i jeres klub? 

 

At arbejde med projekter v. Aase 

Krag- Petersen ( region 2) 

 
KPD/KAPD 

Jeg blev KPD i 2011 og jeg tror, at vi var 

mange KPD/KAPD’er der, ligesom jeg, skulle 

finde ud af, hvad opgaven sådan rigtigt gik ud 

på, for organiseringen med programme 

directors var jo helt ny. 

I min klub havde der hidtil været lidt uklarhed 

over, hvad vi skulle indberette på 

fokusrapporter, så derfor satte vi først fokus på 

forskellen mellem projekter og aktiviteter 

(moneymaking), og vi ændrede vores 

sprogbrug, så grupper, der arbejder med 

projekter og advocacy, blev døbt 

projektgrupper, og grupper, der arbejder med 

aktiviteter (loppemarked, modeshows, etc.) blev 

døbt arbejdsgrupper. Så blev det klart, at vi kun 

skal indberette fokusrapporter for de opgaver, 

som projektgrupperne arbejder med. 

Vi udarbejdede en funktionsbeskrivelse for 

projektgruppers ansvar: Projektet skal støtte 

kvinder og/eller piger med varige forbedringer. 

Vi skal udarbejde projektbeskrivelse og 

handlingsplan for større projekter. Vi skal 

https://www.soroptimist-danmark.dk/
https://www.soroptimist-danmark.dk/
https://www.soroptimist-danmark.dk/
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kommunikere relevant internt og eksternt om 

projektet. KPD/KAPD skal kunne indberette 

fokusrapport. 

 

RPD 

For 3 år siden opstillede jeg til posten som 

RPD, hvilket der var flere grunde til. Fra mit 

professionelle virke har jeg erfaring med at 

arbejde projektorienteret, og jeg brænder for at 

støtte kvinder og piger, specielt de steder, hvor 

denne målgruppe har det virkeligt slemt, og 

hvor vi kan gøre en kæmpe forskel for små 

penge. Jeg tror også, at klubber med spændende 

projekter kan lokke yngre kvinder til, idet der er 

masser af muligheder for læring og 

kompetenceudvikling ved at arbejde 

projektorienteret.  

 

Som RPD skulle jeg også først finde ud af, 

hvad opgaven gik ud på, og hvordan jeg evt. 

med mine kompetencer og engagement kunne 

være med til at løse den. Og det har været 

utroligt spændende og lærerigt. Jeg har aldrig 

været til et møde med andre soroptimister, som 

ikke har været berigende, herunder såvel de  

halvårlige inspirationsmøder med 

KPD/KAPD’er med inspirerende drøftelser og 

videndeling, som møderne i RPD-kredsen, der 

har været særdeles lærerige for mig, og hvor jeg 

har truffet så mange dygtige og engagerede 

kvinder. Jeg kan kun anbefale alle, der vil 

fortsat læring, at melde sig til posterne i klub og 

union. 

 

Man kan kun blive genvalgt én gang som RPD, 

så i 2021 må jeg desværre takke af. Jeg kommer 

helt sikkert til at savne de dejlige mennesker og 

de spændende sammenhænge, jeg som RPD har 

fået lov til at være med i.  

 

 

DERFOR ER JEG SOROPTIMIST v. Ruth 
Ørbæk Petersen ( region 4) 
 
Nu har jeg være medlem af Soroptimist 
International i over 30 år. Midt i 1986 blev jeg 
kontaktet af Vega Hedelykke, der inviterede mig til 
at høre om SI. På det første møde deltog bl.a. 
Agnes Sand fra SI Ribe, som fortalte at hun som 
soroptimist havde været til teselskab med Dronning 

Elisabeth – og så var jeg solgt.😊 Netop på det 

tidspunkt stoppede jeg efter gode år i Junior 
Chamber. 

De oplevelser jeg har fået som medlem af SI 
Tønder har været helt ubeskrivelige og har beriget, 
ikke bare mit, men hele min families liv. Det har 
kostet mange arbejdstimer for organisationen, men 
jeg har fået det tusindfold igen af gode oplevelser 
sammen med rigtig mange prægtige, skønne og 
dygtige kvinder i Tønder klubben og rundt i hele 
vores soroptimist verden. Jeg siger gerne, at et 
medlemskab af SI giver dig alle muligheder, det er 
dig selv der sætter begrænsningerne. 
 
Her den 14. maj havde Anne og jeg fra SI Tønder 
besluttet os for at tage til SI Riga klubbens 21. års 
fødselsdag sammen med ægtefæller – her skulle vi 
desuden mødes med medlemmer fra vores 
venskabsklub SI Strand i Norge, og i september 
skulle Tønder klubben mødes med vores 
venskabsklub SI Cuxhaven, alt er nu aflyst. 
Derfor hvis du får mulighed for at rejse, som 
soroptimist så grib chancen – måske kommer 
muligheden ikke igen, og en rejse med besøg hos 
en soroptimistklub er en rejse på 1. klasse, som 
Hanne Jensbo altid har sagt. Du bliver lige så 
hjerteligt modtaget, som en bedste ven og det giver 
dig mulighed for at møde og komme tæt på 
befolkningen. Ligesom du får indblik i kulturen og 
situationen i landet, den tætte kontakt vil du aldrig 
opnå som turist. 
 
I Tønder klubben har vi haft rigtig mange gode 
projekter. Her kan jeg nævne enkelte. Vi havde en 
udstilling på Tønder Museum ”Løft sløret for 
kvinderne i Afghanistan”. I de senere år har vi haft 
flere gode integrationsprojekter. På et tidspunkt 
havde vi besøg af guvernører fra flere østlande, de 
skulle opleve det danske samfund og dansk kultur. 
Regionalt havde vi piger fra Polen, en 5. klasse på 
besøg.  Og Soroptimister fra Estland var en uge i 
DK, hvor de var i ”praktik” i en tilsvarende 
virksomhed, som hvor de arbejdede derhjemme. Vi 
har haft ungdomstræf hvor 12 unge fra forskellige 
lande i østeuropa mødtes 14 dage i Region 4. 
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Nyt fra region 5. v. Dorthe Borlund 
 
Det er en tid med larmende tavshed fra 
klubberne. Som om soroptimisterne er gået 
i hi. Den største bekymring er omkring ge-
neralforsamlingen, som ikke blev holdt, da 
Danmark lukkede ned. Og så vores kære 
blå medlemsbog, som har en deadline. 
Klubberne må finde en kreativ løsning.. In-
gen havde jo forestillet sig dette. Klublove-
ne vil nok få en tilføjelse i mange klubber. 
Og så er der alle de møder og andre ar-
rangementer, som er blevet aflyst/flyttet. 
Der bliver trængsel i september/oktober, 
hvor alle forårets og sommerens begiven-
heder skal have plads i kalenderen. 
Vi må blive ved med at være optimister. Vi 
skal nok komme i gang igen. Og så med 
ekstra styrke efter dette intermetzo. 
 
  

Reflektioner, - et personligt indlæg v. 
Gunvor Bruus ( region 6) 
 
Mit indlæg vil være et anderledes indlæg, 
mindre soroptimist fagligt og mere 
personligt. 
I region 6 har vi holdt et enkelt Skype-
møde i Extention - PD udvalget hvor vi har 
startet et fælles projekt op ”CAWEE 
Sanitary Napkin production ” i Addis Ababa 
SI club. 
Nogle klubber i regionen nåede at afholde 
generalforsamling inden Danmark blev 
lukket ned, andre klubber har fundet deres 
måde at afholde den på. Alle gode store 
som små arrangementer må vi glæde os til 
når vi igen må være sammen.  
 
Jeg vil her skrive,om mine tanker evt. 
inspiration til Jeres videre arbejde, om det 
bedste projekt jeg har deltaget i. Et 4 årigt 
projekt i SI Avedøre-Hvidovre klubben, 
hvor vi støttede en ung piges uddannelse 
inden for handel/konter i Letland og der var 
en fin brevveksling mellem den unge 
modtager og vores klub. 
Nogle gode råd til projekt arbejde, mener 
jer er projektets målsætning, 
projektbeskrivelse, at der er lavet et 
budget, at der er en regnskabsansvarlig, 

projekt koordinator, rapportering og 
projektets start dato og slutdato. Dertil 
laves en handleplan med baggrund, ideer 
en god introduktion så projektet sælges. 
 
Hvorfor er jeg soroptimist og hvorfor har jeg 
valgt at arbejdet som RPD. Jeg har været 
soroptimist i 10 år og det inspirerede mig 
med visionen om, at arbejde sammen med 
kvinder og danne netværk uden for mit 
dengang daglige arbejde. Det trives jeg 
med hvor vi er fælles om målsætninger.  
Dengang havde vi projektet ” Giv En Pige 
ret ” som jeg var/er meget betaget af, 
derefter fik jeg interessen for at arbejde 
som RPD. En meget spændende 
tværfaglig gruppe som har givet mig megen 
inspiration. 
 
 
 
Hvordan kan vi i klubberne med fordel 
sætte ind nu under krisen og efter? Jeg har  
ikke løsningen, men en lille rundsending 
ind imellem, med et smil, et kram på 
afstand indtil vi vil alle mødes på den 
anden side, der er meget at se frem til og 
være fælles om.  
Alle ønskes en god sommer, pas på jer 
selv og hinanden. 
 
 
Soroptimist i 42 år v. Ulla Koch ( region 
7) 
 
Da jeg blev soroptimist i 1978 i Sorø var 

det ikke for at få et socialt netværk , for jeg 

var jo aktiv på arbejdsmarkedet, havde et 

stort netværk, var i gang med min karriere 

og havde to børn ( det tredje kom i 1979). 

Jeg blev inviteret af en veninde og blevet 

drevet af nysgerrighed. Jeg mødte en 

gruppe kvinder, der var meget ældre end 

jeg  selv, men de var aktive og mange af 

dem brændte for ligestilling og uddannelse 

for kvinder. Jeg blev dybt inspireret af dem 

og deres engagement for piger og kvinder, 

- også rent lokalt 
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Jeg tænkte tilbage på mine 42 år som 

soroptimist, da jeg for et par uger siden 

blev interviewet  af et par unge studerende, 

som skriver bacheloropgave om kvinde-

kampens udvikling og hvor jeg blev  spurgt 

om, hvad jeg kæmpede for.  Jeg svarede at 

jeg fortsat arbejdede for ligestilling med det 

primære fokus rettet mod uddannelse, na-

tionalt som internationalt. Jeg blev også 

spurgt om, hvordan man bedst arbejdede 

med det emne. Og mit svar var klart: 

PROJEKTER, PROJEKTER……  Og jeg 

nævnte Region 7,s regionsprojekt: ”uddan-

nelse af kvinder i Uganda”, et projekt, hvor 

der er stort engagement og velvilje. Vi kan 

erfare, at det nytter. 

Jeg ville ønske, at klubberne engagerede 

sig langt mere i projektarbejde  med  fokus 

på kvinder og piger. Jeg kan se,  at de 

klubber, der arbejder med projekter har 

meget engagerede medlemmer,-  med-

lemmer, der fastholdes og som kan se en 

mening med at være soroptimist. 

Jeg er også sikker på, at aktive klubber har 

nemmere ved at rekruttere nye medlem-

mer, - også de yngre. Det skal være tyde-

ligt at vi gør en forskel for kvinder og piger. 

Soroptimist International skal markere  vo-

res  formål i forhold til andre organisationer. 

Vi skal arbejde på at få aktive klubber med 

et  stort engagement, der kan samle klub-

bernes medlemmer. Medlemmerne kan 

være i alle aldre, men vi SKAL have fat i de 

yngre kvinder ellers tror jeg, at det bliver 

svært at fastholde organisationen. 

”Er der da brug for os”, kunne man spørge. 

Ja! I høj grad! Læs blot dagens avis! 

Jeg er nu RPD på 4. år, men da ingen har 

meldt sig til posten, har jeg fået dispensati-

on og stiller op til en ny to-årig periode. 

Og det glæder jeg mig til. Det er en fornø-

jelse at arbejde sammen med engagerede 

kvinder, - glæden ved socialt samvær er 

der også! 

 
En hilsen fra region 8 v. Hanne Duffy 
 
Efter hjemkomst fra mit lange vinterophold 
og masser af skiløb i NordItaliens Sydtyrol 
måtte jeg i karantæne i 14 dage - heldigvis 
uden at have eller få tegn på Corona.  Der-
for havde jeg allerede sendt afbud til Ring-
sted SI generalforsamling, en tur til det 
grønlandske hus i Odense med Unions-
præsidenten og et RPD møde.  Men næ-
sten samtidig lukkede hele Danmark ned 
og så kom den ene aflysning af aftaler efter 
den anden.  
Region 8 er medarrangør af L og R 2020 
og også det blev udsat. Så her i fredags 
tænkte jeg på den kammeratskabsaften, og 
det indhold, som vi havde planlagt. Lidt un-
derholdende leg med de 4 mennesketyper 
og farver, fokus på en sjov og hyggelig af-
ten i godt selskab. Håber det stadig vil væ-
re passende og relevant til september. 
Mærkelig tid vi lever i, mærkeligt, at kalen-
deren er tom. 
Glæder mig til at vi igen kan ses og få taget 
fat på de projekter, vi har i støbeskeen bå-
de på klub, region og unionsplan 
 
 

Kernegiver  og Corona krise 
 
 

 
 
Hvordan hænger de to ting sammen? v. 
Annie Mortensen ( PD) 
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Efter Corona virussen holdt sit indtog hos 
os og efter indførelse af social isolation, 
som er en af de metoder, myndighederne 
bruger til at bremse spredningen af covid-
19, har familierne fået øget tid sammen 
derhjemme, nærmest døgnet rundt. I 
ulykkelige tilfælde resulterer det i flere 
konflikter og også vold, både fysisk og 
psykisk i de nære relationer.  

 

Den sociale isolation er især svær for 
mennesker som er udsat for vold, fordi de 
ikke kan slippe væk fra volden. Det er 
svært at holde pauser i samværet og få et 
pusterum. Økonomiske bekymringer, 
alkohol og afmagt får volden til at eskalere. 

 

Vi hører også, at det kan være sværere at 
opsøge hjælp i systemet, da voldsofrene 
ikke er fysisk alene og ikke har mulighed 
for at søge hjælpen. Så selv om der er et 
større behov - kan det paradoksale være, 
at 'systemet' ikke får muligheden for at 
hjælpe. 

 

Men behovet vender tilbage og så må 
krisecentre og andre rådgivningstilbud 
være der for voldsofrene. 

Kilde: Lev uden Vold. 

 

Soroptimist International Danmarks 
nationale projekt 'Trafficking' støtter bl.a. 
krisecentre.  

 

Vil DU være med til at støtte 
Danmarksunionens projekt 'Trafficking' og 
derigennem danske krisecentre, som står 
over for store opgaver, når Corona 
virussen har sluppet sit tag - eller kender 
du nogen, der vil - familie, venner, 
bekendte, firmaer - kan du/de som 
kernegiver støtte med  200 kr.  Samtidig 
sikres SI Danmark godkendelser, dels fra 
SKAT til at modtage fradragsberettigede 
gavebeløb, dels fra Indsamlingsnævntet til 
at foretage offentlig indsamling uden 
anmeldelsespligt - vel at mærke til 
Unionens projekter til fordel for kvinder og 
piger - som f.eks. trafficking projektet. 

 

Indbetal min. 200, kr. til Soroptimist 
International Danmark - via bankoverførsel 
på reg. 2600 konto 5496186240 eller på 
mobile pay 17623. Angiv cpr/cvr nr. og 
øremærk pengene til 'trafficking'. 

 

 

 

 

TI gode grunde 
Kilde: https://www.soroptimist-danmark.dk/ 
 
Læs de 10 gode udsagn nedenfor (UK) 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/Soroptimistdanmark/photos/a.1666510013564537/2636142369934625/?type=3
https://www.soroptimist-danmark.dk/
https://www.soroptimist-danmark.dk/sites/default/files/SIDanmark/Extension/Brochurer/10_grunde_hvorfor_soroptimist.pdf
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NYT FRA AFRIKA 
 

Da WoMena arbejdsgruppen besøgte 
Uganda besøgte vi SI Tororo, forleden 
skrev jeg til præsidenten og hørte hvordan 
det gik, nu den Afrikanske Federation er på 
vej. Jeg fik, som altid et hurtigt svar. 
I mail fra 22. april skriver præsident Sophia 
Aketch, SI Tororo i Uganda. ”Klubben har 
det svært og kan i øjeblikket intet foretage 
sig. Hjemme er vi indenfor pga Covid-19, 
ingen aktivitet, intet arbejde, ingen penge, 
nogle dage spiser vi kun en gang, 
regeringen arbejder på maduddeling, men 
det er ikke nået ud til alle områder”.  
Der er ingen tvivl om, at det er svær 
situation for befolkningen i Uganda, 
forleden talte jeg med Lisbeth Hass der 
fortalte mig, at i Etiopien hvor vi har vores 
skoleprojekt, der mangler de også mad. 
 ( RØP) 
 
 
 
 

 
 

 

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

SNLA 2020 udsat til 2021. 

Som så mange andre, der organiserer begi-

venheder her i sommer, har projektgruppen 

for Soroptimist Nordic Leadership Academy 

(SNLA) fulgt med i spredningen af COVID-

19, særligt i de nordiske lande. Da det stadig 

er usikkert hvornår vore grænser åbnes og da 

sikkerhed og sundhed for deltagere så vel som 

instruktører er vores top prioritet må vi des-

værre nu sende den beklagelige meddelelse, at 

vi udsætter SNLA 2020 til 2021, hvor Akade-

miet vil finde sted på Danhostel, Kalundborg 

Vandrerhjem, Danmark i uge 25. 

 

 

 

Den igangværende interview- og udvælgelses-

proces af samtlige indstillede kandidater fra 

2020 føres til ende og vi forventer her i begyn-

delsen af maj at kunne sende besked om, hvem 

af de ni kandidater, der bliver blandt de fem 

danske deltagere i SNLA. 

De i alt 25 nordiske deltagere, der udvælges i 

år, vil være sikret første prioritet til deltagelse i 

SNLA 2021.  

For at opretholde kontakt og motivation indtil 

næste sommer planlægger projektgruppen at 

tilbyde de kommende deltagere nogle video-

konferencer og - samtaler i den kommende tid. 
 

Anne Marie Boile 

 

 

 

SIDSTE NYT FRA CiSU 
CISU åbner engagementspulje.En ny pulje på 

20mill. Skal engagere flere danskere i arbejdet for 

en bedre verden.Udviklingsminister Rasmus Prehn 

– siger i CISUs nyhedsbrev,  ”når jeg er rundt i det 

danske samfund oplever jeg et hav af dybt 

engagerede mennesker, som gør en kæmpe forskel 

for verdens fattigste, for internt fordrevne og for en 

bæredygtig og retfærdig verden. Den indsats 

fortjener mange flere at kende til, at føle gejsten og 

opleve, at det nytter at engagere sig i verden – som 

studerende, pensionist medarbejder eller forældre- 

vi kan alle spille en rolle.I kan finde mere om puljen 

på https://cisu.dk/engagementspuljen 

Den første ansøgningsfrist er 27. maj, men der er 
løbende ansøgninger for beløb under 100.00kr. 
Læs mere under retningslinjer for 
engagementspuljen. 
På hjemmesiden https://cisu.dk/ finder du ligeledes 
oplysninger om andre puljer, og vi har som 
medlemsorganisation mulighed for at få rådgivning i 
forbindelse med ansøgninger, men der er ogå 
ledige jobs at finde, hvis det kan have interesse, link 
her https://cisu.dk/aktuelt/obs-kort-frist-cisu-søger-
ekstra-arbejdskraft 

( RØP) 

 

 

https://www.soroptimist-danmark.dk/sites/default/files/SIDanmark/2018_SNLA/2018_snla_1_0.jpg
https://www.cisu.dk/forside
https://cisu.dk/engagementspuljen
https://cisu.dk/
https://cisu.dk/aktuelt/obs-kort-frist-cisu-søger-ekstra-arbejdskraft
https://cisu.dk/aktuelt/obs-kort-frist-cisu-søger-ekstra-arbejdskraft
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Verdens bedste nyheder 

Verdens Bedste Nyheder er vi ved at forberede 
Verdens Bedste Morgen 2020, der i år finder sted i 
hele landet fredag den 4. september 2020 fra 
klokken 7-9.  

Sidste år var Verdens Bedste Morgen igen den stør-
ste uddeling af Verdens Bedste Nyheder nogensin-
de. 211 steder i landet delte næsten 2000 frivillige 
aviser og chokolade ud til de morgenfriske danske-
re. Det var ikke blevet til noget uden dig og alle de 
andre koordinatorer og derfor skal der endnu en-
gang lyde et stort tak fra os.  

Alle tidl. koordinatorer har modtaget en mail med 
præ-tilmelding, hvis man ønsker at uddele samme 
sted som sidste år  - nye steder kan først tilmeldes 
omkring ultimo april  - og der vil komme et link her 
på facebook siden. Læs mere her: 

Vedr. Verdens Bedste Morgen....der er nu åbnet op 
for at alle kan tilmelde sig Verdens Bedste Nyhe-
ders Avis uddeling fredag, den 4. sept.  
 

Vil du være med til at give Danmark verdens 

bedste start på dagen d. 4. september? Nu 

kan du melde dig som frivillig til at dele vores 

nyheder ud. Læs mere og tilmeld dig her: 

https://verdensbedstenyheder.dk/verdens-bedste-

morgen/ 
 
Lad os som Soroptimister vise, at vi støtter op om 
Verdens Bedste Nyheder. 
SI DK Union's koordinator v VBN / Kirsten Torpe. 

 

Ny dato for Talk Town 2020 
  

Pga. forsamlingsforbuddet under Covid19 ud-

skyder vi årets Talk Town festival i København 

til den 25.-26. september 2020. Det betyder 

også, at vi udvider deadline til Open Call. 

Deadline er nu den 1. juni 2020. Læs mere og 

tilmeld dit event på Talk Towns hjemmeside. 

Vi glæder os til at se jer til efteråret på Onkel 

Dannys Plads! 

Læs mere: https://www.talktown.dk/ 

(UK) 

Kære alle 
 
Vi har heldigvis noget at se frem til.  Vi kan fej-
re 100 års fødselsdag i 2021. Der holdes kon-
gres den 2- 4 juli 2021 i Krakow, Polen 
Læs mere: 
http://www.soroptimisteurope.org/lets-
celebrate-soroptimist-international-turning-100/ 
 
(UK) 
 

Let’s Celebrate 

Soroptimist International 

Turning 100! 
God læse- og arbejdslyst til alle 

Pas godt på Jer selv og hinanden 

Ulla Koch 

RPD – region 7 

ullawintherkoch@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fverdensbedstenyheder.dk%2Fverdens-bedste-morgen%2F%3Ffbclid%3DIwAR1t-n2jCCygDxRivQxwMXkNtlu68m-CA4ccCKM7TX428T06SXPNqYRgzEU&h=AT0mhmlJ8dNR4ibynZZKWDnp-guJ-7rfSyWJV5ir-rvCeRemfAz3CIO-OxH5XRLYnqYxf1l9y_RrcOBQaxtPIi9p3ddgQSEOZziW2t1LsRfmkuG4XiIENh15T4PPHy4WxQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT01Cz6KW2Vtw8mqwatvKbIkrbx_Vmu4Sb-tY79kjJpVPXsUlteCub9M0tuAm8SZD7im73FTG4sxAlFnF7-Sgk1m6cSbwaGEp9NfWiPFkp6aBTfjeX1CsN2l1XEGv80S_f7edk-e_5reC5v1EeMMXkoOjj2IRgkSZME0jacwQdk4OphPdGtO6qffrfXrlx_9BHOpINLf
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fverdensbedstenyheder.dk%2Fverdens-bedste-morgen%2F%3Ffbclid%3DIwAR1t-n2jCCygDxRivQxwMXkNtlu68m-CA4ccCKM7TX428T06SXPNqYRgzEU&h=AT0mhmlJ8dNR4ibynZZKWDnp-guJ-7rfSyWJV5ir-rvCeRemfAz3CIO-OxH5XRLYnqYxf1l9y_RrcOBQaxtPIi9p3ddgQSEOZziW2t1LsRfmkuG4XiIENh15T4PPHy4WxQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT01Cz6KW2Vtw8mqwatvKbIkrbx_Vmu4Sb-tY79kjJpVPXsUlteCub9M0tuAm8SZD7im73FTG4sxAlFnF7-Sgk1m6cSbwaGEp9NfWiPFkp6aBTfjeX1CsN2l1XEGv80S_f7edk-e_5reC5v1EeMMXkoOjj2IRgkSZME0jacwQdk4OphPdGtO6qffrfXrlx_9BHOpINLf
https://www.talktown.dk/open-call-2020
https://www.talktown.dk/
http://www.soroptimisteurope.org/lets-celebrate-soroptimist-international-turning-100/
http://www.soroptimisteurope.org/lets-celebrate-soroptimist-international-turning-100/
mailto:ullawintherkoch@gmail.com

