
 

  

   

 

 

 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                             

                                     

 
Øverst fra venstre  
PD: Ina Dorfmann (ID), APD: Aase Krag-Petersen ( AKP), Region 2: Hanne Slot Meyer ( ASM), Region 3: Kirsten Torpe (KT), 
Region 4: Anne Mette Friis Petersen ( AMP), Region 5: Dorthe Borlund (DB),Region 6: Gunvor Bruus (GB),  Region 7: Ulla 
Koch (UK), Region 8: Hanne Duffy (HD)  

 
RPD NYT nr. 39/ oktober 2021
 

 
I dette nummer kan du læse følgende: 
 

 RPD mødet i september 

 Kursus i projektarbejde 

 Kommunale puljer og fonde 

 Venskabsklubber 

 Stop vold mod kvinder og piger 

 Fælles Orange dage – event over hele 
landet 

 Orange Dage 2021 

 Verdens Bedste Morgen 

 Hvordan kommer jeg på SIEs hjemme-
side? 

 Maleriudstilling om verdensmålene 

 Nyt fra Unionspræsidenten 

 Sidste Nyt 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Kære alle, der læser dette nyhedsbrev. 
 

Et nyt Soroptimist år er begyndt. 
Velkommen til alle nye KPDer, KAPDer og præsiden-

ter. RPD- gruppen ser frem til et godt samarbejde 
 

RPD siger også velkommen til vores nye APD, Aase 

Krag- Petersen samt til de nye RPDer  Hanne Slot 
Meyer fra region 2 og Anne Mette Friis Petersen fra 

region 4. De er i ”arbejdstøjet” og deltog i vores 
møde i september. 

En stor tak til Ruth Ørbæk Petersen fra region 4 for 

det store arbejde og engagement, som Ruth utræt-
teligt har bidraget med gennem mange år. 

 
Læs nyhedsbrevet og bliv inspireret til det videre 

arbejde med bla. Orange Dage, projektarbejde mm. 

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

 
På RPD’ernes vegne  

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

mailto:ullawintherkoch@gmail.com
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RPD mødet i september 
 
Den 19 september holdt RPD gruppen med delta-
gelse af PD og APD møde i Vissenbjerg. På dags-
orden var blandt de kommende Orange Dage, som I  
kan læse mere om i dette nyhedsbrev.  
 
RPD gruppen arbejder med en strategi for vores ar-
bejde hvori indgår mission, vision og handlingspla-
ner. Vi har formuleret en vision, som ser således ud: 

  
Visionen er ved ord, handlinger og aktiviteter at skabe 
forståelse for og inspirere til at forbedre levevilkår for 
kvinder og piger, - lokalt, nationalt og internationalt. 
RPD’erne skal videreformidle ovenstående til klubberne i 
Danmark og skal inden for RPD’ernes virkeområde være 
bindeled mellem Unionen og klubberne. RPD’erne skal 
gennem information, inspiration, forslag til konkrete 
handlinger og aktiviteter medvirke til udvikling af pro-
jektarbejdet på alle niveauer herunder at skabe synlig-
hed. 
 
RPD- gruppen vil arbejde videre efter denne plan: 

 
 
Efter  en drøftelse besluttede v, i at arbejde videre 
med tre handlingsplaner: 

 Udvikling af projektarbejdet 

 Fokusrapporter 

 Udvikling og udarbejdelse af kursusmateria-
le ( se artikel om det kommende kursus) 

 
I kan læse referatet fra RPD- mødet den 19 sep-
tember 2021: https://www.soroptimist-
danmark.dk/referater-fra-rpd/ 
(UK) 

 

 

 
Kursus i projektarbejde 
 
Søndag den 30 januar kl. 10-16 har vi booket 
lokaler på Vissenbjerg Kultur og Idrætscenter til 
kursus i projektarbejde: 
  
Vi sætter en del dag af (fra kl. 10-16) og arbejder 
med følgende elementer: 

- Hvorfor projektbeskrivelse og hvordan? 

- Hvorfor indberette fokusrapporter og 

hvordan? 

- Hvad vil de sige at have en projektkultur? 

- Hvordan får vi ideer til projekter? 

- Hvad nu, hvis vi synes bedre om money -

making? 

- Hvad er paraplyprojekter? 

- Hvad betyder indsamlingsregler for os? 

Kurset er et ’hands-on-kursus’ hvor det er 
kursisterne, der arbejder og kun skal lytte til ganske 
få oplæg.  
Vi håber, at alle KPD/KAPD og andre interesserede 
vil deltage i kurset, som i høj grad undervejs 
tilrettelægges efter kursisternes konkrete behov. I er 
velkomne til allerede nu at sende punkter til 
tovholderne (Ulla Koch, Kirsten Torpe og Aase 
Krag-Petersen) som I ønske behandlet på kurset. 
 
I vil høre nærmere om kurset ultimo november, men 
sæt allerede nu et kryds i kalenderen 
(AKP) 
 

Kommunale puljer og fonde 

 
PULJER – FONDE etc 
Totalt set er der mange muligheder for en 
soroptimist klub at søge økonomisk støtte fra alle 
mulige fonde, men her vil vi beskrive nogle ideér, 
der er koncentreret om de kommunale puljer. 
 
Fx § 18. Frivilligt socialt arbejde. Kommunerne får 
hvert år tilskud fra Socialstyrelsen til økonomisk 
støtte af lokalt, frivilligt socialt arbejde. Dvs de 
aktiviteter, som en organisation eller forening driver 
inden for det sociale eller sundhedsmæssige 
område. Midlerne kan søges til aktiviteter, der 
bygger på en frivillig social indsats og som sigter 
mod at give borgere en øget velfærd. 
Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvilken 
afdeling der varetager disse midler. Der skal 
udfyldes ansøgningsskema. Deadline for ansøgning 
er også forskellige – kan være 1 x årligt eller 
løbende. 
Man beskriver sin aktivitet og hvilke ting man søger 
støtte til. Fx: 
Indkøb af stof, lys, lanterner, balloner, farver, 

https://www.soroptimist-danmark.dk/
https://www.soroptimist-danmark.dk/referater-fra-rpd/
https://www.soroptimist-danmark.dk/referater-fra-rpd/
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ansigtsmaling, masker, græskar, leje af ”pop-up” 
butik,  kaffe, sandwich eller lign. – de nævnte eks. 
er til aktiviteter ifm Orange Dage, Halloween, 
Samtalesalon etc. 
Det er også muligt, at se hvilke foreninger der fik 
tilskud tidligere år og til hvad – det kan ofte give en 
indikation af, hvad man kan søge til. 
 
Ex på andre kommunale puljer. Flere Soroptimist 
klubber har modtaget endog store beløb fra deres 
kommunes Coronapulje. Min kommune har fx en 
Udviklingspulje og en Bylivspulje.  
Det kræver at man læser, hvilke kriterier der er for 
at søge og en ansøgning, - men til gengæld har 
man mulighed for at få betalt nogle af sine udgifter 
ifm en aktivitet for at nå et projekts mål. 
(KT) 
 
 

Venskabsklubber: 
 
Soroptimister ude i verden ønsker kontakt til Dan-
mark og en dansk venskabsklub. 
 
SI Rotterdam Schieland i Holland: 
Sekretær Iris Vastenouw SI Rotterdam Shieland, 
Holland skrev til os i juni. Klubben har et stort ønske 
om at få en dansk venskabsklub 
 
SI Netanya, Israel ønsker en dansk venskabsklub  
og ligeledes SI Pardes Hanna-Karkur i Israel: 
Her har vi fået en henvendelse fra klubmedlem Mi-
riam Wrobel, som er født i Nykøbing Sjælland. 
Miriam vil meget gerne i kontakt med danske sorop-
timister, og klubben ønsker en dansk venskabsklub. 
 
Anne Mette Pedersen, SI Tønder, har overtaget an-
svaret for opgaver omkring venskabsklubber fra 1. 
oktober. Ring eller send mig en mail 
ampuldgade@mail.tele.dk,  
hvis I har spørgsmål, eller er interesseret i 
at få en ny venskabsklub. 
(AMP) 
 

 

Stop  vold mod kvinder og piger 
 
VI FARVER VERDEN ORANGE Den orange farve 
symboliserer en lysere fremtid for verdens 
voldsudsatte kvinder og er den internationale 
farve for FN-kampagnen Stop vold mod kvinde 

 
STOP VOLD MOD KVINDER  
Den 25. november er FN's internationale dag for 
afskaffelse af vold mod kvinder. I den anledning 
støtter Soroptimist International Danmark den 16-
dages verdensomspændende kampagne, som 
sætter fokus på emnet frem til den 10. december, 
der er menneskerettighedsdag. 

 Læs mere om SI Danmark på: www.soroptimist-
danmark.dk  
www.facebook.com/Soroptimistdanmark 
 

 
 
VIDSTE DU? 
 
I DANMARK • 38.000 kvinder udsættes hvert år for 
partnervold. • Cirka 10 kvinder dræbes hvert år af 
en partner eller ekspartner. • Årligt tager 2000 
kvinder på krisecenter. Af dem har 55 % været 
udsat for vold i over tre år. • Hver 10. unge kvinde 
under 24 år har været udsat for vold fra en 
nuværende eller tidligere kæreste. • Én ud af fem 
danske kvinder oplever chikane på nettet.  
 
PÅ VERDENS PLAN • 1 ud af 3 kvinder på 
verdensplan bliver udsat for fysisk eller seksuel vold 
i løbet af deres liv. • Over 600 millioner kvinder bor i 
et land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt. • I 
Europa udsættes mindst en ud af fem europæiske 
kvinder for fysisk vold i deres levetid. • Mellem 
500.000 og 2 millioner mennesker er årligt offer for 
trafficking. Kvinder og piger udgør ca. 80% af 
ofrene. • En tredjedel af alle kvinder i 
udviklingslandene bliver gift, før de fylder 18 år. 
Hvert syvende sekund bliver en pige under 15 år gift 
et sted i verden. • Halvdelen af alle drab på kvinder 
bliver begået af partneren, mens kun ganske få 
mænd bliver dræbt af deres kone eller kæreste. • I 
dag er mere end 200 millioner piger verden over 
omskåret og 2 mill. omskæres årligt. 
 

Fælles Orange Dage - event over 
hele landet  
 
Unionen anmodede i år om, at så mange klubber, 
som muligt, markerer Orange Dage den 27. 
november 2021 kl. 10,00 -12.00, for på den måde 
at skabe opmærksomhed hos den landsdækkende 
presse om Vold mod Kvinder samtidig  med, at vi 
promoverer soroptimismen og vores arbejde for at 
støtte verdens kvinder og piger. 
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 
(UK) 

mailto:ampuldgade@mail.tele.dk
http://www.soroptimist-danmark.dk/
http://www.soroptimist-danmark.dk/
http://www.facebook.com/Soroptimistdanmark
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
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Orange Dage 2021 
 

 

 
Det er superflot: 80% af danske klubber markerer 
Orange Dage den 27. november og de fleste alle 
dage fra den 25. november og frem til den 10. 
december. 
Men der ligger også mange gode ideer til effekter 
og aktiviteter med orange farver på unionens 
hjemmeside – alle sammen indsamlet af RPD-
gruppen fra de mange særdeles kreative klubber. 
 

 
 
SI Kerteminde/ Amanda  
Tusind tak for det alle sammen. Mange klubber har 
allerede besøgt hjemmesiden med de gode 
ideer, og vi har i RPD-gruppen fået mange positive 
tilbagemeldinger på materialet, som nu er 
udvidet med: 

 
 
 
A5 flyer STOP vold mod kvinder – i orange farver 
og med fakta informationer. 
(SI DK web siden – samt kan bestilles ved Butikken) 
Plakat skabelon (SI DK web siden) 
Orange balloner (kan købes ved Butikken) 
Ex. på pressemeddelelser (SI DK web siden) 
Unionspræsidenten sender en pressemeddelelse 
ud til de landsdækkende medier i håbet om, at 
når 42 soroptimist byer markerer Orange Dage, så 
vil de gerne bringe et indslag herom 
Det bliver spændende at få eventen evalueret efter 
den 10. december. Omkring den dato vil vi 
sende et lille skema ud til KPD/KAPD, hvor vi beder 
jer evaluere jeres klubs event. 
Vi skal finde ud af, om vi fremover skal holde en 
fælles markering, som i år. 
(AKP og KT) 
Læs mere: Orange Dage – Soroptimist International 
Danmark (soroptimist-danmark.dk) 
 
 
 

 
 

                                                                                                                 

 

Verdens Bedste Morgen 
Verdens Bedste Morgen 
Fredag, den 10. sept. 2021  
 
 

Hvert år en fredag i september siger Verdens Bed-
ste Nyheder godmorgen til hele Danmark med en lil-
le morgengave og en avis, der fortæller om frem-
skridt og løsninger på klodens udfordringer. Med 
Verdens Bedste Morgen fejrer vi Verdensmålene – 
og at det mange steder i verden går bedre, end vi 
tror. 
 

https://www.soroptimist-danmark.dk/orange-dage/
https://www.soroptimist-danmark.dk/orange-dage/
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SI Nyborg, - Banegården  
 
VBN skriver til os:  
”Kære Soroptimister. I skal have kæmpe stort tak 
for jeres indsats ved Verdens Bedste Morgen 2021. 
Ingen andre organisationer har så stor ære som jer 
for, at årets udgave blev den hidtil største og mest 
succesfulde. Det er helt vildt, at der har deltaget 28 
Soroptimist klubber, det er vi meget overvældede 
over”.  – og de fortsætter med  
”Der er ikke nogen forening, der er i nærheden af at 
være så involverede som jer. Samarbejdet med 
klubberne er noget af det nemmeste og mest given-
de vi har. Det er tydeligt, at I er vant til at organisere 
og har flair for det. Derudover er det mega rart, at I 
over en bred kam er så organiserede og ikke mindst 
engagerede.” 
 

Det kan vi da godt være lidt stolte af – udover, at 
det faktisk er meget sjovt at deltage i en Morgen-
uddeling af VerdensBedsteMorgenAvis. Der var ca 
180 Soroptimister involverede og samtidig med 
VBM Avisen’s uddeling havde vi mulighed for at gø-
re opmærksom på Soroptimisterne = ADVOCACY. 
  
Hvis spørgsmål - kontakt VBN eller  
 

SI DK´s ansvarlige i partnerskabet med VBN 
Kirsten Torpe, SI Nyborg / RPD 3. 
Husk man kan altid læse alt om VBN på ver-
densbedstenyheder.dk / Instagram / FB / Twit-
ter. 
(KT) 

 
 
SI Slagelse samt folketingsmedlem Steen 
Knuth- Banegården 
 
Læs endnu mere på: 

https://verdensbedstenyheder.dk/ 

Du kan også tilmelde dig deres nyhedsbrev 

(UK) 

 
 

 

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

Hvordan kommer jeg på SIE ́s 
hjemmeside? 
 
Der  er megen inspiration at hente på Danmarks-
unionens hjemmeside. ligesom der også er inspira-
tion at hente på SIEs hjemmeside. Måske har du ik-
ke besøgt SIEs hjemmeside før, men vi har alle ad-
gang dertil, 

https://verdensbedstenyheder.dk/
https://www.soroptimist-danmark.dk/
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Der er en vejledning til at tilgå siden på unionens 

hjemmeside,følg linket: Log-into-Member-Area-

EN.pdf (soroptimist-danmark.dk) 

Hvis du er KPD skal der indberettes 

PFR/fokusrapporter for de projekter vi gennemfører, 

det er vigtigt for at vi kan bibeholde vores status i 

FN. Og PFR/fokusrappoterne skal indberettes digi-

talt på SIE's hjemmeside 

 (AMP) 

 

 
Maleriudstilling om verdensmåle-
ne 
 

 
 
Sted: Grafisk Værksted \ NÆSTVED  
Næstved Soroptimist International Næstved fejrer 
100års jubilæum med en kunstudstilling af Hans 
Tyrrestrup "The Global Goals" - "De 17 Verdens-
mål". Udstillingen viser 17 malerier. Hertil knytter sig 
Hans Tyrrestrups digteriske fortolkninger 
Se mere på http://www.kultunaut.dk/perl/share/type-
naestved3?ArrNr=14864802 

(HD) 
 
 
Unionspræsidentens nyhedsbrev 
 

Soroptimist International Danmark 

news@soroptimist-danmark.dk 
 

Læs bla om det at være kernegiver 
 

 
 

 

 
 

 
 
Vi mangler kernegivere 
 
 
Sidste Nyt 
 
 
Fra region 6 en lille hilsen: 
Klubberne i region 6 planlægger afholdelse af klub-
møder og diverse arrangementer, 
hvor Orange Dage holdes hver for sin og vi vil også 
afholde en fælles aktivitet. 
Som repræsentant i Kvinderådet var der repræsen-
tantskabsmøde 26. september, 
jeg havde ikke mulighed for at deltage, men kunne 
sende en stedfortræder, hvor 
Anne Mrie Boile deltog. Kvinderådet knytter sig til 
tre arbedsområder: Debet og 
vidensdeling, Politik og påvirkning og Internationalt 
samarbejde. 
Der blev afholdt inspirationsmøde 30. august hvor 
KPD og Extension var samlet. 
Drøftelse ag fællesprojektet og genskabelsen af 
kontrakten til kontaktpersonen i 
Etiopien. Grundet Corona har det gjort det svært, 
håber der er nyt om projektet 
snarest. 
Emedlemskab drøftes og de forskellige optagelses-
kriterier, projektgruppen og FU vil 
drøfte kriterierne for optagelse af et Emedlem i en 
klub 
SI København fejrer 85 års fødselsdag 18. oktober 
2021 
SI Avedøre fejrer et forsinket 30 års jubilæum den 
3. november 
 (GB) 
 
 
 
 
God læselyst - på RPDernes vegne 
Ulla Koch 
ullawintherkocn@gmail.com 
 
 
 
 
 

http://www.kultunaut.dk/perl/share/type-naestved3?ArrNr=14864802
http://www.kultunaut.dk/perl/share/type-naestved3?ArrNr=14864802
mailto:ullawintherkocn@gmail.com
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l/u 

m/mail/u/0/# 

Sids 

b00,- til– via bankoverførsel på der kun er 5 

cifre og når du betaler kan u se, at det er 

Angiv vverførslen eller i en SS dm, at  


