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Regionalmøde – lørdag d. 25. september 2021 i Region 1. 

Afholdt af SI Mariager Fjord 

Sted: Mariager Kloster 

Deltagere: Unionspræsident Karen Teglgaard 

Randers 4 personer, Hjørring 2 personer, Aalborg 10 personer, Skagen 4 personer, Skive 2 

personer, Mariager Fjord 19 personer. 

 

Lys ceremoni: 

Soroptimist International Karin Teglgaard 

Den Europæiske Føderation Ellen Vagn Nielsen 

Danmarks unionen Helle Luxhøj SI Mariager Fjord  

Klubberne og regionalmødet Else Marie Nielsen SI Hjørring 

 

Sang: Soroptimist hymnen 

Referent: Else Marie Nielsen, SI Hjørring 

Indlæg Kvinder og ligestilling: v/Kommunaldirektør Anne Velling, Mariagerfjord Kommune 

Anne fortalte om, at hun var vokset op på landet, har en storebror der er 1½ år ældre.  

Læst statskundskab. Var en tur i Australien i 1½ år på den Danske ambassade. Fik sit speciale 

skrevet færdig og der gik 10 år før hun fik sit første lederjob, sekretariatsleder i Odense kommune. 

Flytter tilbage til Jylland, da hun tiltrådte jobbet som kommunaldirektør 1. august 2020 i 

Mariagerfjord kommune. Anne Velling kom fra et job som administrerende direktør for By- og 

Kulturforvaltningen i Odense Kommune. Anne Velling er uddannet cand.scient.pol. ved Aarhus 

Universitet. Hun er gift med Søren Lind Christiansen sammen har de to voksne børn 

Kvindenetværk klubber, først sagde Anne nej, men endte med at sige ja til kvinde netværk, et 

netværk, hvor de talte om liv og ledelse  

Anne fortalte om ligestilling, at der er 27% kvindelige ledere i Danmark og kun 4,2 % kvindelige 

iværksættere. PowerPoint vil komme på hjemmeside.  

Anne kom ind omkring Afghanistan, hvordan de er bombet 20 år tilbage, hvor trist at kvinder nu 

ikke kan gå i skole og få uddannelse.  

Anne sluttede af med, at der er håb for dig som leder. 

Unionspræsident: inden Karen får ordet, lige en tak fra Helle for alle de Zoom møder, der har 

været arrangeret.  

Karen Teglgaard fantastisk at vi kan mødes igen. 

Kigger vi tilbage, hvad har vi nået i løbet af året.  

Åben omkring FU’S arbejde alle referater kommer på hjemmesiden 

Præsident møder hver anden måned, bliver ved Karens tid ud. 

Webinarer fortsætter ind i 2022. 

Klubberne har været rigtig gode til at dele deres projekter til FB og hjemmesiden under linket 
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jubilæet 

Månedlige medlemsnyt, hjælp med at udbrede det. 

 

FU’s værdigrundlag, står på hjemmesiden. Åbenhed – dialog – ordentlighed -synlighed 

 

Soroptimist idealerne 

Fordragelighed – Hæderlighed – Dygtighed – Venskab – Hjælpsomhed  

Ud fra Soroptimist idealerne, pas på hinanden i klubberne 

Hvis det er ved at gå galt, hvis en klub er ved at lukke, så ring eller skriv til Unionen for hjælp. 

Præsidenterne har tidligere fået en hjemme opgave, hvad er ordentlighed i jeres klub? 

Projekter: 

Stop vold mod kvinder 

Teenager mødre i Rumænien 

Projekt Grønland 

SNLA 

Addis Ababa 

Angola Projektet – Region 1 

Projekt Grønland, Karen har haft kontakt med Linda Sommer fra Lolland, der har kontakter i 

Grønland. 

SNLA: Danmark skulle have været vært i 2020, de 20 kvinder har deltaget i webinar. 

Island er vært i 2022, vi kan allerede nu begynde at indstille kandidater. 

 

Addis Ababa støtter 50 skolebørn, der er givet støtte til at familierne kan starte egen virksomhed 

og derved klare familien. 

 

Angola Projektet Region 1: Behøver ikke yderligere uddybning her, alle ved hvad der sker i 

projektet. 

E-medlemmer: Der er pt. 17 deltagere fortrinsvis yngre kvinder 

Der er oprettet en lukket FB-side 

Webinarer, har holdt det første 

Mentor, tilbyder de unge kvinder en mentor 

Udviklingsplan 

Kurser til foråret: for Præsident, Kasser og Extension 

Regioner eller ikke: Der er størst stemning for 3 regioner 

 

Være bedre til at tage imod nye medlemmer 

Vi skal have noget at mødes om i klubberne ikke kun hygge og kaffe 

Ændring af love og vedtægter, der har været guvernørmøde i Malmø, vi fik et kort resume af 

mødet. Der kommer mere ud herom 

 

75 års reglen gælder i SIE 

Der træffes egen beslutning herom i de enkelte klubber 

Der kan komme ekstra kontingent for oktober ca. kr. 120,00 pr medlem. Den ny periode er fra 
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januar til januar 

Unionens generalforsamling er i marts 2022 

MTV: Thea takkede for den store støtte til MTV, der er inspirationsmøde i København d. 8. oktober 

Amerikansk lotteri, der var hurtig udsolgt 

Frokost: En dejlig platte med et bredt udvalg fisk, kød og oste 

Birgittaforeningen: v/Pens. Præst Grethe Holmris er formand for foreningen 

Foreningen blev stiftet i 2001 med det formål at udbrede kendskabet til kulturarven efter Sct. 

Birgitta og Mariagers Birgittinerkloster og - kirke samt støtte op omkring initiativer og projekter i 

relation hertil. 

Grethe fortalte om Birgitta, hun blev født i Sverige i 1303 som datter af en lagmand, og hendes mor 

tilhørte den gamle svenske kongeslægt Folkungarne, der igen nedstammede fra den danske kong 

Knud Den Hellige. Birgittas livshistorie rummer allerede fra fødslen en del dramatik. Da moderen 

var gravid, blev hun under et skibbrud reddet fra at drukne, og som tak lovede hun at opdrage 

barnet til at ”tjene Gud”. Videre fortælles det, at præsten ved Rasbo Kirke, den nat Birgitta blev 

født, så et syn på himlen som viste en kvinde med en opslået bog, og han hørte en røst, der 

sagde: ”I nat fødes på Finsta en datter, hvis underfulde stemme vil blive hørt over hele verden”. 

I 1391 blev Birgitta helgenkåret og 5 år senere udnævnt til Sveriges skytshelgen. Hendes 

betydning i dag understreges af, at Pave Johannes Paul den II i 1999 udnævnte Den Hellige 

Birgitta til skytshelgen for Europa: For Pilgrimme, Læger og En fredelig død 

Gåtur til Rosenhaven: Rosenhaven i Mariager et lille smut over vejen. Guidet tur af Grethe 

Holmris. Et rosarium med flere end 800 roser fra kr.f. til i dag 

Kaffe og hjemmebag 

Regional-mappen blev overdraget til Præsident Else Marie Nielsen fra SI Hjørring 

Sang: septembers himmel er så blå 

Præsident Helle Luxhøj takkede for en dejlig dag og vi gav et stående bifald til køkkenpersonalet 

”drengene” en lille gruppe mænd til et par af damerne i SI Mariager Fjord 

 

Afholdelse af Regionalmøde Region 1 i 2022:  lørdag d. 24. september 2022 SI Hjørring er 

arrangør 


