
 

 

 

 

Velkommen her, fra fjern og nær 

velkommen til jer en og hver. 

Hver gang Soroptimister mødes 

så vil vi huske hver især:  

Lidt mere vi lidt mindre jeg 

lidt flere smil på vores vej, 

det motto har Soroptimisten, 

den svages sag hun svigter ej. 

 

For hånd i hånd, vi knytter bånd, 

vi kæmper med et stærkt: ”go on”.  

På tværs af alle grænser mødes 

vi med ”Soroptimistisk ånd”.  

Lidt mere vi lidt mindre jeg 

lidt flere smil på vores vej, 

det motto har Soroptimisten, 

den svages sag hun svigter ej. 
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