
                            

               

 Velkomst 
Kære nye soroptimist   

Velkommen i Soroptimist International - du er nu en del af en verdensomspændende 
kvindeorganisation, som gennem projekter arbejder for at fremme menneskerettigheder  
og kvinders og pigers status i hele verden.  
  
Soroptimist International Danmark (den danske union) blev stiftet den 15. marts 1938,  
og der er pt. ca. 53 klubber fordelt over hele landet med totalt ca. 1361 medlemmer.  
  
På verdensplan er der pt. ca. 75.000 medlemmer i mere end 3.000 klubber fordelt på 132 lande. 
Vi giver støtte til kvinders og pigers sundhed, uddannelse, økonomisk uafhængig- hed, hvilket 
giver dem mulighed for at realisere deres fremtidsdrømme/planer.  
  
Klubberne støtter lokale, nationale og internationale aktiviteter, og vi arbejder tæt sammen med 
andre landes soroptimister.  
  
Der udvises stor fantasi, når det gælder aktiviteter i klubberne, men de forskellige klubber har 
naturligvis deres helt egne traditioner og tiltag, men hovedformålet - at støtte kvinder via 
projektarbejde mm - er ens for alle klubber.  
 
Som soroptimist mødes vi til 10 årlige klubmøder, og disse møder er man altid tilmeldt, med 
mindre man af én eller anden grund må melde fra. 
Men i mange klubber er der ”klubber i klubben”, hvor medlemmerne også kan mødes udenfor de 
egentlige klubmøder. Klublivet styrkes igennem deltagelse i alle de forskellige aktiviteter og giver 
et dejligt sammenhold, når det frivillige arbejde skal effektueres.  
  
Soroptimist International er en stor organisation, og der er mange ting, som du skal forholde dig 
til, men det kommer lige så stille, og der er hjælp at hente både i klubben og på unionens 
hjemmeside samt i den lille blå medlemsbog, hvor du kan finde svar på de fleste spørgsmål.  
  
I din velkomstmappe ligger lidt materiale og en fortælling om opstarten af organisationen samt 
vores helt specielle logo. På hjemmesiden kan du finde mere information. 
  
Vi håber, at du vil blive en glad og engageret soroptimist, og det er der helt sikkert mange af dine 
klubmedlemmer, som vil hjælpe dig med.  
  
Vi glæder os til at arbejde sammen med dig. Vi er kvinder, som gerne vil gøre en forskel ved at 
arbejde for at forbedre status for kvinder og piger, og når vi står sammen, er vi endnu stærkere.  
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