
Projekter i klubberne * listen er ikke udtømmende

Projektnavn Kort beskrivelse ** se også klubbernes hjemmesider Fokusområde Kontaktperson/klub

Team Herning Støtter udsatte unge fra kommunens folkeskole, ved at 

træne/coache dem i ca. 1,5 år til at gennemføre en cykeltur til 

Paris (hvert andet år) samt støttet med ledsagevogn på turen 

samt hjælp til bespisning på træningsture og til Paris Sundhed og trivsel, Uddannelse Lissy Andersen, Herning

International klub
I samarbejde med SI Brande og SI Ikast deltager to medlemmer 

fra SI Herning i opstart af en international SI-klub. Der aftales 

møder/aktiviteter og mødeansvarlige,ligesom de enkelte 

kandidater til den nye klub inviteres til at være med til nogle

Der arbejdes ud fra Soroptimist 

mål / visioner og FN´s 17 

verdensmål

Henriette Beck Møller og Eva 

Mortensen, Herning

Uddannelse af 

hospitalssygeplejerske på 

Heri Hospital i Tanzania

Støtter et dansk hospitalsprojekt i Afrika, hvis mål er at højne 

sundhed og hygiejne i hospitalets nærområde. Klubben har 

betalt en 2-årig uddannelse for en sygeplejerske og har i 2019 

forpligtet sig på at betale en 3-årig uddannelse for en ny 

studewrende Uddannelse og sundhed Marianne Mide Michelsen, Ikast

Bydelsmødre
 At uddanne og dedensdel til nogle etniske kvinder som så kan 

hjælpe øvrige etniske kvinder i den danske kultur Uddannelse

Inge i samarbejde med 

Ringkøbing-Skjern frivillig vest 

ved leder Susanne R.

Pasning af småbørn af 

udenlandske mødre

Pasning af småbørn mens deres udenlandske mødre gennem 

praksis, foredrag og samtale får viden om børns sundhed og 

udvikling og det at være småbørnsforældre i Danmark. Vi har 

samarbejdet med familiekonsulenterne i 

Iintegrationsafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune Uddannelse og sundhed Lone Hansen, Skjerne-Tarm



Grund-, mellem- og fagskole - 

uddannelse af piger og unge 

kvinder i Gambia

At støtte piger i at gennemføre grundskole og kvinder, der er 

gået ud af grundskolen med en faguddannelse, så de kan klare 

sig bedre økonomisk i deres voksenliv. Eleverne besøges ca 1 

gang om året, hvor der også følges op på skolegangen sammen 

med skolerne Uddannelse Ulla Krogh, Silkeborg

Vandledninger fra en 

etableret brønd til en 

landsby i Gambia med ca. 

2.000 beboere.

Kvinder og piger skal ikke længere gå langt for at hente vand, 

vandet er rent og giver familierne bedre sundhed. Pigerne får 

tid til at gå i skole og lave lektier Sundhed Ulla Krogh, Silkeborg

Studiestøtte til unge kvinder i 

Danmark hvert andet år

Legaterne annonceres i de lokale aviser. Legater tildeles efter 

ansøgning Uddannelse og advocacy Ina Dorfman, Silkeborg

Beslutning om at undersøge 

mulighederne for støtte til 

grønlandske kvinder eller 

piger Projektet er på det undersøgende stadie ? Præsidenten, Silkeborg

Gåtur for offentligheden – 

indtægter til End Hunger 

(afholdes for anden gang

Der gennemføres 3 ture i forskellige længder. Arrangementet 

annonceres i alle interne og eksterne - skrevne og elektroniske 

medier Advocacy Solveig Jensen, Silkeborg

Hold Byen Ren – indtægter til 

studielegat til ung kvinde Arrangementet annonceres i skrevne og elektroniske medier Advocacy Præsidenten, Silkeborg

Kvindedag 8. marts med 3 andre kvindeklubber Advocacy ? Præsidenten, Skanderborg

Støtte til grønlandske piger Projektet er under planlægning ? Præsidenten, Århus



Skolegang i Nepal Vi støtter 4 særligt udvalgte piger i Nepal, der lever i ringe kår, 

således at de kan gennemføre secondary school og dermed 

uddanne sig til et bedre liv. Projektet er 3-5-årigt. Uddannelse Ulla Ringbæk, Hillerød

Støtte til kvinder i Zambias 

fængsler

Gennem UBUMI støtter vi uddannelse af fængslede kvinder i at 

sy. Kvinderne lærer og syr indkøbsposer og yogamåtter. Uddannelse, empowerment Vike Flarup, Hillerød

Hjælp til kvinder og deres 

børn på krisecentre

Ved en ”supermarkedsevent” indsamler vi foran lokale 

supermarkeder forskellige varer og gaver til kvinder og deres 

børn på krisecentrene i Hillerød og i Helsingør. Varerne 

forsøder december, som er en svær tid for især børnene på 

krisecentret – og deres mødre som ikke kan give deres børn, 

hvad de ønsker sig. Ulla Ringbæk, Hillerød

Kvindekrisecenter 

Frederiksværk

indretning af samtalerum og legerum for børn som ledsager 

kriseramt moder Vold mod kvinder

Mariette Tidemann og Mary 

Nielsen, Helsinge

SOS Børnebyerne Fadderskab for 4 årig pige BITU Indien             Sundhed/uddannelse Karen Nielsen, Helsinge

Moving the World to end 

hunger Donation til skolemad via sommerloppemarked Uddannelse

Mariette Tidemann og Mary 

Nielsen, Helsinge

Skole i Kenya Skoleprojekt i Masai-landsby i Kenya  nyt projekt efter 

afslutning af 4 årigt projekt Uddannelse

Lone Roslev og Mariette 

Tidemann, Helsinge

Videreuddannelse af unge 

kvinder fra fattige familier i 

Uganda

Kvinder udvælges efter evner til at gennemføre en uddannelse, 

der kan være alt fra en praktisk uddannelse til 

niversitetauddannelse. På 8 år har vi hjulpet 12 kvinder, der 

enten er færdiguddannede eller er i gang med en uddannelse. 

De færdiguddannede har fået job, hvilket absolut ikke er nemt i 

Ugande Uddannelse

Gunver Jensen, Kalundborg. 

(Regionsprojekt i region 7)



Startpakker til babyer af 

fattige mødre i Sierra Leone

Opstart i 2019 med indkøb af Startpakker til babyer, fortsætter 

muligvis. Sundhed

Marna Brunebjerg                          

SI Grindsted-Billund

SOS Gambia
Opstart 2006, Via SOS Gambia støtter vi et skole- og 

sundhedsprogram i Gambia. Støtte i form af penge, indsamlede 

effekter, hospitalssenge, sengetøj skolematerialer og meget 

andet p.t. betales skolepenge til to piger en i underskolen og en 

i færd med læreruddannelse næste 3-4 år. Uddannelse, Sundhed

Kirsten Clausen                               

SI Grindsted Billund

Vejle Kvinde Krisecenter Opstart 2018. Støttes ad.hoc. Et medlem er frivillig på centret 

og gør opmærksom på opståede behov. Menneskerettigheder

Bodil Laursen                                SI 

Grindsted- Billund

Foreningen Qaamasoq Opstart 2012, Foreningen driver sommerlejr for grønlandske 

børn. Støtter med penge og arbejdskraft. Fire personer (to 

medlemmer) har været praktiske hjælpere i 4 sommeruger Sundhed

Agnete Clausen                               

SI Grindsted-Billund

Ung kvindes uddannelse Opstart 2020, Via Georgiens venner har klubben givet tilsagn 

om at støtte ung kvindes uddannelse. Uddannelse

Marianne Madsen                         

SI Grindsted-Billund                         

Stop vold mod kvinder             

Orange dage

Orange lys på Dronning Dagmar i Ribe, gik på gaden med 

foldere og appelerede for Stop Vold mod Kvinder SIE-15692 Advocacy

May-Lise Hegrand                          

SI Ribe

Uddannelse/støtte  til 

svagtseende piger i Eiopien 

I samarbejde med SI Addis Ababa  og Addis Ababa City vil vi 

støtte med midler til uddannelse og hjælpemidler i et år, Uddannelse

May-Lise Hegrand                          

SI Ribe 

Internationalt Kulturmøde 

for Kvinder. Opstart 2015 En aften med sang, dans og hvor vi spiser sammen. Kvinderne 

kommer med mad fra deres hjemland. Mål: Integration, skabe 

netværk og forståelse mellem kvinder fra mange nationaliteter 

i vores lokalområde. SIE 08220-09980-12371-15362

Uddannelse 

Menneskerettigheder

Anne Stig Andersen                        

SI Tønder



Ret til ligestilling I samarbejde med Dansk Flygtningehjælp etableret 

undervisning på Sprogskolen i Tønder - et dagskursus om                                  

RET TIL LIGESTILLING SIE 17393

Uddannelse 

Menneskerettigheder

Anne Stig Andersen                        

SI Tønder

Kvindekrisecentret i 

Aabenraa

Orientering om behov og dagligdag på krisecentret hjulpet 

økonomisk og med indsamling af linned, håndklæder, sengetøj 

m.v. SIE 15776 Sundhed, Menneskerettigheder

Anne Stig Andersen                        

SI Tønder

Støtte til fysisk aktivitet for 

kvinder over 18 med sociale 

og fysiske behov.

Opstart 2019, Social udsatte kvinder hjælper vi til betaling for 

deltagelse i fysiske aktiviteter - øger netværk og træning.      SIE 

17392 Sundhed

Anne Stig Andersen                        

SI Tønder

"Tumlestik" gymnastikhold   

0-3 årige - aktivitet for unge 

mødre i Grønland 

NYT Projekt. I byerne Qaqortoq og Nanortalik er der ingen faste 

mødregrupper. Ved at oprette gymnastik for 0-3 årige kan 

mødrene mødes, støtte og sparre med hinanden. Ligesom de 

kan få hjælp fra fagperson fra familiecentret.                        Vi 

ønsker at give økonomisk støtte til opstart af projektet. Uddannelse - Sundhed

Anne Stig Andersen                        

SI Tønder

Kvinde til Kvinde projekt Vi mødes med flygtningekvinder, taler dansk med dem og 

hjælper dem til at blive godt integreret i Varde. Uddannelse Birthe Schødt, SI Varde

STOP SULT 2020 Vi mødes med flygtningekvinder, som laver mad. Klubmødet 

afvikles samme dag og vi spiser sammen. Overskud doneres til 

STOP SULT - Moving the World  to end Hunger Uddannelse KAPD Team SI Varde

Uddannelse til socialrådgiver 

for ung enlig mor.

I et samarbejde med vores venskabsklub i Rumænien støtter vi 

en ung rumænsk kvindes uddannelse til socialrådgiver. 

Projektet løber over en tre-årig periode. SIE 16802 Uddannelse KAPD Team SI Varde

Fokus på Stalking I samarbejde med Dansk Stalking Center arrangerede et 

offentligt møde for at sætte Fokus på problemet med stalking. 

Donation på kr. 15.000. SIE 16757

Menneskerettigheder - 

Advocacy KAPD Team SI Varde



Solvatten projekt i 

samarbejde med 

venskabsklub i Sverige

I samarbejde med Stokholm-Eckerö og SI Karen Blixen, Kenya 

har SI Varde givet 72 Solvatten Dunke. Hjælp for kvinder og 

børn til rent vand. SIE 16764 Sundhed og uddannelse KAPD Team SI Varde

Cafe Paraplyen - KFUM Hjulpet med midler til Cafe Paraplyen, som støtter social  

udsatte: ensomme, psykisk ramte og misbrugere, til at være en 

del af et socialt fællesskab ved  fællesspisninger mm.             SIE 

16749 Sundhed KAPD Team SI Varde

Kalrstad Kufferten en 

sprogtræningsmodel. Vi har støttet en kvinde der arbejder med Karlstadmodellen til 

at give flere personer med sprog- tale og 

kommunikationsvanskeligheder sprogtræning efter modellen. Uddannelse KAPD Team SI Varde

Genbrugsbind til Nigeria En ung lokal kvinde med gode kontakter til  kvindegrupper i 

Nigeria har vi hjulpet til indkøb af genbrugsbind til 

videreformidling til kvinder i Nigeria. Det vil give kvinderne 

mulighed for at sikre uddannelse og indkomst. SIE 16756 Sundhed, uddannelse KAPD Team SI Varde

Stop vold mod kvinder             

Orange Dage

Klædt i orange, en dag på gaden, orange lys på skulptur med  

appel om Stop Vold mod Kvinder Advocacy KAPD Team SI Varde

WoMena 

Menstruationssundhed

Region 4 har i samarbejde med den danske NGO WoMena 

gennemført 5 projekter. WoMena har udarbejdet 

undervisningsmateriale og undervist i menstruationssundhed i 

Danmark og i Uganda herunder undervisning i sikker brug af 

menstruationskopper, uddeling af kopper og genbrugsbind.  

Fortaler for og sikring af forbedrede toiletfaciliteter.       Kvinder 

og piger  i Uganda, som har haft svært ved at følge arbejde og 

undervisning i menstruationsperioden.                    SIE 13714 - 

15717 - 17853 Uddannelse, sundhed

Tove Svendsen,                               

SI Rødding-Gram-Toftlund                                    

Annette Feddersen,                       

SI Aabenraa


