
 

  

   

 

 

 

                              
 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                  

                  

 
Øverst fra venstre  
PD: Ina Dorfmann (ID), APD: Anne- Grete Cobley (AGC),  Region 2: Aase Krag-Petersen ( AKP), Region 3: Kirsten Torpe, 
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. 38/ maj 2021
 

 
I dette nummer kan du læse følgende: 
 

• RPD møderne i februar, marts og april 

• Webinar 15 april 2021 

• Best Practice Award 2021 

• Hvordan arbejdede vi med projekter før-
hen, - en fortsættelse fra sidste RPD-
nyt?  

• Stop vold mod kvinder og piger 

• Fælles Orange Dage, - event over hele 
landet 

• Verdens Bedste Morgen 

• Til inspiration om E-  medlemsskab 

• Nyt fra Unicef 

• Sidste Nyt 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

Kære alle, der læser dette nyhedsbrev. 
 

I dette nummer fortsættes historien om, hvorledes 

soroptimister arbejdede med projekter førhen. I kan 
også læse og gense webinaret fra 15 april. 

Ja, der er fokus på projektarbejdet og om hvor vig-
tigt det er for klubberne og vores status i FN 

Der er også spændende indlæg fra nye tiltag som fx 

Orange Dage, E-medlemskab og verdens Bedste 
Morgen 

Læs nyhedsbrevet og bliv inspireret til det videre 
arbejde 

I er altid velkomne til at kontakte Jeres lokale RPD 
for at få endnu mere inspiration 

Vi står til Jeres rådighed 

 
På RPD’ernes vegne  

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

mailto:ullawintherkoch@gmail.com
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RPD møderne i februar, marts 
og april 2021 
 
Der har været livlig aktivitet i RPD gruppen i de sid-
ste måneder. Dels har vi holdt vores ordinære mø-
der, men vi har også holdt en temadag  om arbejdet 
med projekter og hvor vigtigt det er at arbejde med 
projekter , - både de lokale, de nationale og de in-
ternationale. Vores status i FN er afhængig af vores 
arbejde og de fokusrapporter, vi indsender. 
Der kom fra FU en opfordring til at holde et webinar 
om projektarbejde.  Det kan I læse mere om neden-
for. Herudover har vi to og to gennemgået alle fo-
kusrapporter for at finde frem til hvilket projekt, der 
skulle have BPA 2021. Også det kan I læse om i 
dette nyhedsbrev. 
Alle disse møder har ikke kunnet lade dig gøre uden 
ZOOM, så selv om vi gerne snart vil mødes fysisk, 
så er den ekspertise, vi har opnået det sidste år rig-
tig godt. Den vil vi også få glæde af fremover. 
 
Som noget nyt kan I nu læse referaterne fra RPD- 
møderne ( her fra 7 marts og 11 april): 
https://www.soroptimist-danmark.dk/referater-fra-
rpd/ 
 

(UK) 
 

 

Webinar 
 

 
 
 
 

 
 
Den 15. april gennemførte RPD- gruppen i samar-
bejde med Else Larsen, SI Vejle et webinar over 
emnet ”de 17 verdensmål og sammenhængen til 
projektarbejde” 
 
I kan se eller gense videoen fra webinaret her: 
https://www.soroptimist-danmark.dk/webinarer/ 
ligesom I kan hente de slides, der blev brugt i de tre 
oplæg 
 
Else Larsen, SI Vejle, talte om sammenhængen 
mellem Verdensmålene og klubbernes projekter 
 
Et ex på en slide. Se mere https://www.soroptimist-
danmark.dk/wp-
content/uploads/2021/04/Sammenhaeng-mellem-
Verdensmaalene-og-klubbernes-projekter.pdf 
 

 
 
 
Ruth Ørbæk Petersen, SI Tønder fortalte om Wo-
Mena projektet i region 4, som jo fik BPA 2021. Se 
mere i dette nyhedsbrev. Her et billede af styre-
gruppen, da de var i Uganda 
 

 
I kan se alle slides her: https://www.soroptimist-
danmark.dk/wp-content/uploads/2021/04/WoMena-
projektet-region-4.pdf 
 
Aase Krag- Petersen, SI Silkeborg og Ulla Koch, 
SI Slagelse havde i en dialogform en drøftelse af, 
hvad er et projekt?, hvordan kommer man i gang?, 
men også om hvorfor,   klubberne skal arbejde med 
projekter 
 
Et ex på tekst fra en slide om projektidentificering 
ses her: 

https://www.soroptimist-danmark.dk/
https://www.soroptimist-danmark.dk/referater-fra-rpd/
https://www.soroptimist-danmark.dk/referater-fra-rpd/
https://www.soroptimist-danmark.dk/webinarer/
https://www.soroptimist-danmark.dk/wp-content/uploads/2021/04/Sammenhaeng-mellem-Verdensmaalene-og-klubbernes-projekter.pdf
https://www.soroptimist-danmark.dk/wp-content/uploads/2021/04/Sammenhaeng-mellem-Verdensmaalene-og-klubbernes-projekter.pdf
https://www.soroptimist-danmark.dk/wp-content/uploads/2021/04/Sammenhaeng-mellem-Verdensmaalene-og-klubbernes-projekter.pdf
https://www.soroptimist-danmark.dk/wp-content/uploads/2021/04/Sammenhaeng-mellem-Verdensmaalene-og-klubbernes-projekter.pdf
https://www.soroptimist-danmark.dk/wp-content/uploads/2021/04/WoMena-projektet-region-4.pdf
https://www.soroptimist-danmark.dk/wp-content/uploads/2021/04/WoMena-projektet-region-4.pdf
https://www.soroptimist-danmark.dk/wp-content/uploads/2021/04/WoMena-projektet-region-4.pdf
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Hvad er årsagen til proble-
met/situationen/forholdene 
•Hvad vil vi gerne ændre? 

•Hvordan er status, når projektet er gennem-
ført og målet/målene nået? 

•Har vi økonomiske og/eller menneskelige res-
sourcer hertil eller kan vi skaffe dem?  

•Hvordan? 

•Kan vi gennemføre projektet selv eller skal vi 
skaffe samarbejdspartner(e) 

•Er der andre, der bør inddrages i projektet? 

•Vil der være lovmæssige, kulturelle eller andre 
forhindringer? 
 
I kan se alle slides her: https://www.soroptimist-
danmark.dk/wp-content/uploads/2021/04/Slides-
dialog-om-projekter.pdf 
 
Der var over 80 deltagere til webinaret. Det var dej-
ligt med den store interesse. 
(UK) 
 
 

Best Practice Award 2021 
 

 
 
 
Ina Dorfmann, PD, motiverede udvælgelsen af 
Best Practice Award på L&R mødet den 24 april 
2021: 
 
RPD-gruppen har gennemgået og drøftet ud hver 
enkelt fokusrapport i perioden 1/10 2019 - 31/9 
2020. 
Vinderprojektet blev udvalgt ud fra følgende kriteri-
er:  

• projektet skulle specifikt hjælpe kvinder og 
piger 

• projektet skulle have varig effekt 

• projektet måtte gerne være gennemført i 
samarbejde med en anden klub/flere klub-
ber eller med en ekstern partner 

• det er blevet tilrettet på baggrund af læring 
undervejs 

• der er en god og fyldig beskrivelse af pro-
jektet i fokusrapporten 

 
Nogle af fokusrapporterne var desværre så kortfat-
tet beskrevet, at det var vanskeligt helt at forstå, 
hvad projektet gik ud på. Derfor vil vi gerne henstille 
til klubberne, at man beskriver sine projekter, så læ-
sere får en god forståelse for projektets formål, mål, 
gennemførelse og evaluering. 
Nogle rapporter handlede om aktiviteter og/eller do-
nationer. Moneymaking aktiviteter. Donationer er 

meget værdifulde - men de er ikke projekter.  
 
En del fokusrapporter omhandlede projekter med 
Orange Dage og Moving the World to End Hunger. 
Disse er væsentlige og bidrager positivt til vores ar-
bejde, ikke mindst i form af advocacy - men det var 
svært at vælge ét frem for et andet.   
RPD-gruppen foreslår, at de unionsdækkende pro-
jekter, som involverer rigtig mange klubber (Moving 
the World to End Hunger, Orange Dage, Verdens 
bedste Nyheder) indstilles til SIEs Best Practice 
Award til næste år. 

 
Jeg tager jer på en hurtig tur til New York. 
Bind, tamponer og trusseindlæg. Ting, som kvinder 
normalt gemmer i tasken eller lommen, når de har 
menstruation, pakkede ligestillingsminister Eva Kjer-
Hansen ud af sin taske og lagde på bordet, mens 
hun holdt sin tale ved FNs Kvindekommissions årli-
ge samling i New York I 2019, hvor Ulla Madsen og 
jeg var til stede.  
Hun sagde blandt andet: ”Ingen kvinder skal skam-
me sig over at bløde. Menstruation er helt naturligt. 
Desværre er menstruation stadig tabubelagt og 
skamfuldt for kvinder mange steder i verden. Nogle 
steder kan piger ikke komme i skole, når de har 
menstruation, andre steder udelukkes menstrue-

rende kvinder fra religiøse ceremonier eller end-

da deres eget hjem. Og det skal stoppe”.  
 
Så skal vi tilbage til vores Best Practice Award.  
Jeg vil gerne læse en passage fra projektbeskrivel-

sen: ”Vores historie begyndte i Uganda, hvor to af 
vores medstiftere forskede på familieplanlægnings-
metoder i 2010.  
I løbet af deres forskning opdagede de, at mange 
kvinder ikke havde effektive metoder til at styre de-
res menstruation og menstruationshygiejne.  
Omkring samme tid blev de introduceret til men-
struationskoppen, og ideen om at udforske koppen 
som en mulig løsning blev født.” 

https://www.soroptimist-danmark.dk/wp-content/uploads/2021/04/Slides-dialog-om-projekter.pdf
https://www.soroptimist-danmark.dk/wp-content/uploads/2021/04/Slides-dialog-om-projekter.pdf
https://www.soroptimist-danmark.dk/wp-content/uploads/2021/04/Slides-dialog-om-projekter.pdf
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Projektmålet var at uddanne kvinder og piger i men-
struationssundhed og at introducere / træne i sikker 
brug af menstruationskopper, og give kvinder effek-
tive metoder til at styre menstruation.  
Det projekt, som blev valgt som vinderprojekt, 
kommer rigtig godt omkring 5 FN´S Verdensmål for 
en bæredygtig udvikling.  
Projektets titel er " WoMena Menstrual matter and 
menstrual education” og det er udarbejdet af Region 
4 som hermed blev modtager af Best Practice 
Award 2021. Stort tillykke til Region 4! 
(ID) 
 
 

Hvordan arbejdede vi med pro-
jekter førhen? – en fortsættelse 
fra sidste RPD Nyt 
 
Jeg har modtaget rigtig mange indlæg på opfordrin-
gen til at fortælle om, hvordan man arbejdede med 
projekter førhen. Jeg kan desværre ikke gengive al-
le i dette nummer af RPD nyt, men de bliver gemt 
og vil blive brugt. Jeg har valgt her at gengive tre 
indlæg, - to fra SI Sønderborg og et fra SI Aabenrå 
 
Fra  Karin Bonde Poulsen,SI Sønderborg har jeg 
modtaget en beskrivelse af to projekter 
 

 
Billedet er fra besøget i Sønderborg 
 

Letlandsprojektet. 
Projektet havde opstart i 1997 og var et 10 års projekt 

med en skoleklasse på Auce skole og skolehjem. Det 

årlige budget var kr. 20.000. 

Halvvejs i forløbet havde vi 27 børn og tre lærere på 10 

dages lejrskoleophold her i Sønderborg med alle udgifter 

betalt. De blev indkvarteret på Sct. Georgs Gildets 

feriehus Naldmosehus. 

Der var samarbejde med Guderup Skole og 

Chatrinesminde teglværk mht. undervisning. Der blev 

arrangeret udflugter til Sønderborg Slot, Dybbøl Banke, 

Sønderskovens naturskole og besøgets ”clou” Lego Land. 

Lørdag var der besøg hos ”tanterne” - børnenes 

pennevenner. 

Turens budget var kr. 52.000 + sponsorater. 

Det var 10 givtige år.  

Efterfølgende var der udvekslingsbesøg af tre elever fra 

11. klasse i tre mdr., tre studenter var på et årige studier 

på Sønderborg Handelsskole og fire lærere kom på 

studiebesøg. 

Hanne Lund har stadig kontakt til enkelte af deltagerne. 

 

 

Siam-projektet 

 

 
Billedet er fra arrangementet på Sønderborg Slot 

 

Projektet var et samarbejde med AIDS-Fondet i 1997.Vi 

havde et større arrangement på Sønderborg Slot og 

Sønderborg Teater. 

Fondets daværende direktør Charlotte Nekmann gjorde 

en stor indsats for at skaffe kunstnere som Susse Wold og 

Kåre Norge som optrædende. 

Vi solgte billetter til aftenens arrangement blandt byens 

borgere. Aftenen indledtes med middag i forgemakket til 

Riddersalen på Sønderborg Slot, hvor der blev serveret 

en middag, klubbens medlemmer havde tilberedt. Efter 

middagen gik gæsterne til slottes kapel hvor organist 

Helge Granum spillede. Bagefter gik turen til Sønderborg 

Teater, hvor der var underholdning. Konferencier var fru 

Fanø fra Det danske Teater i Flensborg. Der var 

underholdning med Chorius 77og Susse Wold læste 

Nattergalen. Efter pausen spillede Kåre Norge og Chorius 

77underholdt igen. 

Efter underholdningen på teatret gik alle i fakkeltog til 

Sct. Marie Kirke hvor sognepræst Lis Hejner Mortensen 
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holdt en kort mindeandagt i anledning af mindedagen for 

AIDS ofre i Danmark. 

Overskuddet på kr. 65.000 blev ligeligt fordelt mellem 

Siam-projektet* og AIDS-Fondet. 

 

*Siamprojektet var et 4 årigt projekt, der hjalp piger i 

Nordthailand til uddannelser således at de undgik at ende 

i sexindustrien , hvor AIDS var meget udbredet 

(UK) 

 

Inger Margrethe Worsøe og Ingelis Larsen 
fortæller fra SI Aabenraa 
Igennem mange år besøgte og støttede vi et dansk 
alderdomshjem i Flensborg, hvor der boede kvinder 
der tilhørte det danske mindretal. 
Vi følte os også forbundet med Julemærkehjemmet 
i Kollund, hvor vi mødte børn, der havde brug for 
mad og opmærksomhed. Den gang kendte man 
ikke julemærkehjemmet, som man gør nu. En 
soroptimist var forstander gennem mange år. 
Vi samlede tøj til Rumænien, da region 2 kaldte på 
os til indsamling af tøj, vi har solgt lyserøde sløjfer til 
støtte for brystopererede, vi samlede legetøj til 
børnehave i Afrika, hvor et af vores medlemmer 
havde kontakt til en institution der.  
Projektet Five O fangede os, og vi lod Johanne 
Sørensen rejse verden rundt og fortælle om sine 
møder og kontakter med FN, men vi havde ikke 
kontakt fra klubben til fjerne lande. For eksempel 
mindes jeg, at det var svært dengang i firserne at 
finde forståelse i klubben for indsamling af penge til 
medicin til børn på Fiji-øerne. De nære kontakter og 
kendskab til klubberne var væsentlig. 
Jeg må sige, at vi oftest engagerede os med at 
samle penge ind på en meget opfindsom måde, Ib 
og Tilla Kragsfelt var bestyrere af 
Sønderjyllandshallen. Soroptimisterne tjente penge 
ved at hjælpe til musikarrangementer i hallen. 
Senere donerede vi en stenbænk til anlægget 
udenfor hallen, den står der endnu. Hanne Vedel 
har været med til at udsmykke kapellet ved 
sygehuset, og vi har doneret udsmykning til de 
hvide vægge. 
 
(UK) 

 

Stop  vold mod kvinder og piger 
 
Det hidtidige unionsprojekt ’Stop Trafficking’ er ble-
vet udvidet, så det nu omfatter alle former for 
vold mod kvinder og pige. Det kan være både fysisk 
og psykisk vold som slag og spark men også 
trusler, ydmygelser, udstødelse fra sociale sam-
menhænge (f.eks. fistelkvinder og heksepigebørn), 
omskæring af piger og unge kvinder mm. Trafficking 
er stadig en del af projektet, som har ændret 
navn til ’Stop Vold mod Kvinder og Piger’. 
Projektet er et paraplyprojekt, der skal støtte udvik-
lings- og advocacy-tiltag inden for alle former 
for vold mod kvinder og piger. Det skal inspirere og 
støtte unionen, regioner og klubber til at 

igangsætte projekter, der har til formål at sætte fo-
kus på vold mod kvinder og piger for 
derigennem at stoppe voldelig adfærd. Det skal og-
så støtte kvinder og piger, der allerede har 
været udsat for vold, i at genskabe et godt liv. 
Projektet er åbent for, at andre organisationer – 
gerne i samarbejde med klubber/regioner/union 
– kan bevilge midler fra projektet. I lighed med det 
tidligere traffickingprojekt kan man søge om 
støtte på et særligt ansøgningsskema, som findes 
på Danmarksunionens hjemmeside. Hvis 
klubberne ikke selv vil gennemføre et projekt, kan 
de vælge at donere penge til unionsprojektet. 
Læs mere på https://www.soroptimist-
danmark.dk/blog/projekt/stop-kvindehandel-
trafficking/ 
 
Unionen har allerede givet støtte til det første pro-
jekt under den nye udvidede overskrift. Støtten 
er gået til Danner, som har udarbejdet rapporten: 
’To år med strafbar psykisk vold – erfaringer fra 
praktikfeltet’. Rapporten har samlet erfaringer fra de 
to år, der er gået efter at straffeloven blev 
ændret, så psykisk vold nu er ligestillet med fysisk 
vold og dermed strafbart. Den illustrerer 
vanskelighederne med at dokumentere og straffor-
følge psykisk vold, og den munder ud i nogle 
anbefalinger til de instanser (politi, anklagemyndig-
hed m.fl), der arbejder med denne type sager. 
Rapporten er netop udkommet og kan læses på 
https://www.soroptimist-danmark.dk/wp- 
(AGC) 

 
 

 
 
  
Fælles Orange Dage event over 
hele landet  
Unionen anmoder i år om, at så mange klubber, 
som muligt, markerer Orange Dage den 27. 
november 2021, for på den måde at skabe 
opmærksomhed hos den landsdækkende presse 
om Vold mod Kvinder samt med, at vi promoverer 
soroptimismen og vores arbejde for at støtte 
verdens kvinder og piger. 
Mange klubber har i flere år gennemført Orange 
Dage arrangementer for at sætte fokus på Vold mod 
Kvinder i verden. Det er sket på forskellige dage i 
den 16 dages periode som definerer orange dage, 
fra den 25. november (Den Internationale Dag for 
Afskaffelse af Vold mod Kvinder) og den 10. 
december (Den Internationale 

https://www.soroptimist-danmark.dk/blog/projekt/stop-kvindehandel-trafficking/
https://www.soroptimist-danmark.dk/blog/projekt/stop-kvindehandel-trafficking/
https://www.soroptimist-danmark.dk/blog/projekt/stop-kvindehandel-trafficking/
https://www.soroptimist-danmark.dk/wp-
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Menneskerettighedsdag). Vi kan fortsat også i år 
pynte byen orange og afvikle diverse arrangementer 
alle 16 dage, men det er et ønske at man forsøger 
at holde ens hovedevent den 27. november kl. 10-
12.  
RPD-gruppen har gennemgået klubbernes ideer til 
Orange Dage fra tidligere år og samlet idéerne i et 
dokument, som vi har kaldt: Orange Dage - Idéer 

og Værktøjer. Dokumentet ligger på Unionens 

hjemmeside efter login  
https://www.soroptimist-danmark.dk/wp-
content/uploads/2021/04/Orange-Dage-Ideer-og-
vaerktoejer.pdf 
 
Så med ganske få klik kan I få masser af ideer. 
I løbet af de næste måneder vil der komme 
yderligere materiale – skabeloner til 
pressemeddelelser, plakater samt informationer om 
tilmelding etc. vedrørende Orange Dage på 
Unionens hjemmeside til inspiration og evt. 
anvendelse. 
Vi håber, at alle klubber vil være med til at lave et 
fælles Orange Dage arrangement lørdag den 27. 
november, og vi lægger op til et samarbejde mellem 
KPD/KAPD og Extension, således at klubberne kan 
få skabt størst mulig interesse for soroptimisters 
arbejde blandt lokale kvinder, og hvem ved – måske 
derigennem få nye medlemmer. Vi tror i RPD 
Gruppen, at indslag på landsdækkende TV o.l. også 
vil kunne medvirke til et større kendskab til vores 
arbejde generelt og dermed også større interesse 
lokalt. 
RPD Gruppen v. (AKP) 
 
 

 

                                                                                                                 

Verdens Bedste Morgen 

Fredag, den 10. sept. 2021 kl 06.30-09.30 
Alle koordinatorer, der tidligere år har haft et udde-
lingssted og som ønsker det samme uddelingssted i 
2021, har nu fået tilsendt et link fra VBN for tilmel-
ding.  
 

Nye klubber, der gerne vil være med eller ønsker et 
nyt uddelingssted vil få muligheden for tilmelding via 
et link, som kommer på VBN's webside samt via 
Soroptimisternes sociale media i begyndelsen af 
maj. 
 
Sidste år var vi ca 115 Soroptimister placeret 27 
forskellige steder i DK - ganske flot og jeg kan hilse 
fra VBN og sige - at de er meget taknemmelige for 
vor indsats. Samtidig er vi også med til at gøre op-
mærksom på Soroptimisterne - via ADVOCACY. 
 
Hvis spørgsmål - kontakt VBN eller  
SI DK's ansvarlige i partnerskabet med VBN: Kir-
sten Torpe, SI Nyborg/RPD 3. 
(KT) 
 
Læe mere på: 

https://verdensbedstenyheder.dk/ 

Du kan også tilmelde dig deres nyhedsbrev 

FRA PLAGE TIL PROFIT: I KENYA BLIVER 

GRÆSHOPPER TIL DYREFODER FRA 26/4 2021) 

   (UK) 

 
 

 

 
S 
Læs mere om aktiviterrne i anledning af !00 året på 
SI Danmarkas hjemmeside: 
https://www.soroptimist-danmark.dk/ 

 

 

https://www.soroptimist-danmark.dk/wp-content/uploads/2021/04/Orange-Dage-Ideer-og-vaerktoejer.pdf
https://www.soroptimist-danmark.dk/wp-content/uploads/2021/04/Orange-Dage-Ideer-og-vaerktoejer.pdf
https://www.soroptimist-danmark.dk/wp-content/uploads/2021/04/Orange-Dage-Ideer-og-vaerktoejer.pdf
https://verdensbedstenyheder.dk/
https://www.soroptimist-danmark.dk/
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Til inspiration- E medlemskab 

Fra Ulla E. Madsen har RPD - nyt modtaget følgende 

 

Pilotprojekt eMedlemskab - Vi 
BEHØVER JERES HJÆLP! 

 
Vi håber, at I finder det fremsendte Informationsbrev 
og guidelines vedr. eMedlemskab nyttige. 
For at eMedlemskab kan blive en succes behøver 
vi jeres hjælp til at sprede nyheden både i jeres 
professionelle og private netværk – herunder også 
gerne til de yngre kvinder i jeres familie og 
omgangskreds, der måtte have interesse i at 
deltage i pilotprojektet. Husk, at det er gratis at 
være medlem det første år.  
For at gøre det lettere at promovere for 
eMedlemskab får I her 5 gode grunde, som I kan 
anvende: 

✓ Du bliver medlem af en international 
anerkendt organisation med konsultativ 
status i FN 

✓ Du bliver en del af et nationalt og globalt 
netværk af handlekraftige kvinder, der 
arbejder for at fremme 
menneskerettigheder og kvinders og pigers 
status  

✓ Du får nye oplevelser, viden, inspiration og 
tilbud om mentorskab 

✓ Du får afprøvet dig selv og dine 
organisatoriske evner 

✓ Du får mulighed for at gøre en positiv for-

skel for kvinder og piger i verden 

Der kan naturligvis også henvises til unionens 
hjemmeside  https://www.soroptimist-
danmark.dk/bliv-emedlem/ hvor der findes flere 
oplysninger.  
 
Spørgsmål eller kommentarer er altid velkommen 
hos: 
Projektgruppen:  
Kirsten Goos kirstengoos@uppsalahus.dk 
Ulla E. Madsen ulla.madsen@soroptimisteurope.org 
mobil 20 70 63 10 
Tina Hallas tina@hallas-co.dk mobil 25 11 91 25 
Mariann Jørn-Hansen Engholm 
mjh@bbfadvokater.dk mobil 20 86 93 97 
(UK) 

Nyt fra Unicef 
I Unicef er der blevet arbejdet med forslag til en 
ændret organisering, som betyder en etablering af 
en fond med vedtægter der støtter Good governan-
ce samt en støtteforening. I den forbindelse har Ka-
ren Teglgård, Ulla madsen og undertegnede delta-
get i flere orienteringsmøder og kommet med input 
og ændringsforslag specielt til støtteforengens fore-
slåede vedtægter. 
Unicef International i Geneve har fået forelagt for-
slagene og de har ikke kunne imødekommes i den 
form, specielt ikke omkring støtteforeningen. Så 
processen fortsætter. 
 
Men en glædelig nyhed - 3 kvinder er valgt ind i be-
styrelsen. 
 
Navnestof: Tre nye bestyrelsesmedlemmer i 
UNICEF | UNICEF Danmark 

(HD) 

Sidste nyt:  

På L&R mødet den 24 april 2021 blev følgende 
valgt til at bestride nedenstående poster fra 1. okto-
ber 2021: 
APD: Aase Krag- Petersen, SI Silkeborg  
RPD- region 2: Hanne Slot Meyer, SI Grenaa 
RPD- region 4: Anne Mette Friis Pedersen, SI Tøn-
der 
RPD- region 8: Hanne Duffy, SI Ringsted ( genvalg) 
Velkommen til Jer alle, - RPD gruppen ser frem til 
samarbejdet 
Og så et lille suk! Vi savner rigtig meget en RPD fra 
region 1. det er ikke for sent at melde sig 
(UK) 
 
Fra region 6 en lille hilsen: 
Klubberne har i dette forår arrangeret forskellige 
aktiviteter hver for sig, med Zoom møder, gåture i 
små grupper hvor Tomas Dambos skjulte kæmpe 
trolde har været et af målene, virtuelt foredrag 
planlagt af Kastrup-Tårnby klubben. andre har 
været på byvandring, men det hele for at vi i 
klubberne kan stå sammen og glæde os til dagen 
hvor vi fysisk kan mødes igen.  
Jeg tror alle klubber har gjort, hvad muligt var i 
denne tid. Nu må vi bakke op om hinandens 
arrangementer og tage imod gode ideer. 
(GB) 
 
 
 
 
God læselyst - på RPDernes vegne 
Ulla Koch 

ullawintherkocn@gmail.com/mail/u/0/# 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.pandologic.com/publishers/trade-publishers/fastest-growing-segment-digital-newspapers-young-women/&psig=AOvVaw0m_NSBnoJzE2llyUgrM41C&ust=1585758592865000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIik4qKRxegCFQAAAAAdAAAAABBF
https://www.soroptimist-danmark.dk/bliv-emedlem/
https://www.soroptimist-danmark.dk/bliv-emedlem/
https://www.unicef.dk/2021/03/30/tre-nye-bestyrelsesmedlemmer-i-unicef/
https://www.unicef.dk/2021/03/30/tre-nye-bestyrelsesmedlemmer-i-unicef/
mailto:ullawintherkocn@gmail.com
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Sids 

at hjælpe kvinder Indb00,- til– via bankover-

førsel på der kun er 5 cifre og når du betaler 

kan u se, at det er Angiv ved  


