
 
 
 

REGIONALMØDE – REGION 3 

Dato:  26. september 2021 
Sted:   Munkebjerg Hotel , Vejle 

Referat Regionalmøde – Region 3 

 

Deltagerantal:  49 (inkl. foredragsholdere) 

 

Emne Referat 
Velkomst v/klubpræsident Anne Bak På SI Vejles vegne bød præsident Anne Bak velkommen til unionspræsident 

Karen Teglgaard og til klubmedlemmerne i region 3. 

Desuden ønskede hun den kommende unionspræsident Ida Gormsen tillykke 

med fødselsdagen og SI Vejles kommende præsident Kirsten Dalager tillykke 

med tildelingen af  Vejles Frivillighedspris. 

 

Lysceremoni 

 

Ida Gormsen tændte lyset for SI – ønskede tillykke med 100 års jubilæet og 

udtrykte håb om fremgang for SI 

Annette Huss tændte lyset for SIE – sendte tanker til Europas klubber og 

vores venskabsklubber 

Karen Teglgaard tændte lys for Unionen – med ønsket om flere og større 

klubber 

Lis Bloch tændte lys for SI Vejle – og takkede for mange gode venskaber 

Derefter sang vi soroptimist-hymnen 

 

3 min. v/Sus Hviid Huss 

 

Sus emne var: Hvorfor er jeg soroptimist (har været medlem i 2 år) 

Sus blev født i 1964 i Vejle og er søster til SI Vejle medlem Annette Huss. 

Sus kommer fra en atypisk skilsmissefamilie – en patchwork familie, som 

hun kalder det, fordi de fik familielivet til at fungere, og de gode relationer 

gav tryghed. 

Det var tv’s ulandskalender, der åbnede hendes øjne for, at ikke alle havde 

det så godt som os. Nu brænder hun for at ville gøre en forskel og inspirere 

andre til også at gøre en forskel. Bl.a. via vigtige projekter som Orchid og 

Moving the World 

 

Oplæg v/unionspræsident Karen 

Teglgaard 

Det nye FU er tiltrådt, og hvad har vi så nået: 

 Ny hjemmeside 

 Kurser for web-mastere 

 Åbenhed i FU’s arbejde (mødereferater lægges på hjemmesiden) 

 Præsidentmøder hver 2. måned (på zoom) 

 Webinars – disse fortsætter 

 Klubprojekter til facebook – har modtaget mange gode indlæg 

 Medlemsnyt – udsendes fast to gange om måneden 

 

Derefter talte Karen Teglgaard om 

 FU’s værdigrundlag 

Åbenhed – dialog – ordentlighed – synlighed 

 

 Soroptimist idealerne 

Fordragelighed – hæderlighed – dygtighed – venskab – 

hjælpsomhed 

 

 Projekter 

Stop vold mod kvinder 

Teenagemødre i Rumænien 

Projekt i Grønland (med fokus på uddannelse) 

SNLA 

Addis Ababa 

Angola projekter 

 

 eMedlemmer 

antal 

facebook 

webinarer 



 
 
 

mentorer 

udviklingsplaner 

 Regioner eller ikke ??? 

Hvor er vi i processen ? 

Hvordan kan vi i øvrigt geare klubberne til fremtiden ? 

Nye tiltag – nye ideer – mere action – mere soroptimistarbejde ? 

 

 Ændring af love og vedtægter 

Kort orientering om guvernørmødet 

Væsentlige ændringer ? (bl.a. at 75 års reglen kun gælder for SIE på 

Federations niveau og ikke nødvendigvis for unioner og klubber i 

SIE) 

Proces for arbejdet med revision af unionslove og –vedtægter og 

klublove og –vedtægter 

 

Tak til Karen Teglgaard for orientering og inspiration, der vil sætte gang i 

tanker og debatter i klubberne. 

 

Brunch + shopping Så var det tid til at tage for sig af Hotel Munkebjergs lækre brunch buffet. Til 

at snakke på tværs af klubberne. En gåtur i den smukke og stadig grønne 

Munkebjerg skov. Og til at lade sig friste af de flotte håndlavede ting i 

Kirsten Kristensens salgsbod. (overskuddet doneres til From Heart to Hand) 

 

Oplæg v/Liane Løth ”From Heart to 

Hand” 

Margit Lund introducerede Liane Løth, som er stifter af og forkvinde 

for ”From Heart to Hand” – en hjælpeorganisation for familier i nød i Ghana 

(www.fromhearttohand.dk). 

Liane er 33 år (og p.t. meget gravid ;o). Familien boede de første 10 år i 

Ghana, hvorefter de flyttede til Brønderslev, hvilket var noget af et kultur 

chok. Drevet af udlængsel kom hun efter gymnasiet på udveksling i et år i 

Ghana, og på trods af et alvorligt sygdomsforløb med malaria, vendte hun 

mange gange tilbage til landet. 

Fordi hun oplevede stor nød i Ghana, ville hun gerne hjælpe og gøre en 

forskel, og ved et kaffemøde i Brønderslev blev From Heart to Hand stiftet. 

Foreningen afholder diverse arrangementer for at skaffe penge, og alt går 

direkte til børnene og deres familier, da alle arbejder frivilligt, og 

administrationen holdes på et minimum. 

Det er foreningens princip, at man ikke giver kontanter, men ting/uddannelse, 

der på sigt gør det muligt for børnefamilierne at klare sig selv- altså hjælp til 

selvhjælp.  

Foreningen hjælper p.t. ca. 25 familier med bl.a. 

 At øge familiernes levestandard, så de beholder børnene hjemme i 

stedet for at sende dem på børnehjem 

 At sørge for at børnene kommer i skole 

 Lægehjælp og sygesikring 

 At mødrene får uddannelse til at kunne drive små lokale forretninger 

 Seksualundervisning og prævention 

For at fastholde den gode udvikling hos familierne, laver foreningen 

uanmeldte ”kontrolbesøg”. 

From Heart to Hand har fået etableret et center, hvor der er undervisning, 

workshops og aflastningshytter for de familier, der har brug for det. Børn, der 

tidligere har været tilknyttet centret, og som har taget en 

universitetsuddannelse kommer tilbage til centret og hjælper. 

 

Anne Bak takkede Liane Løth for et spændende og lærerigt indblik i 

foreningen From Heart to Hand. 

 

Kort pause  

 

Oplæg fra klubberne Region 3 klubbernes skriftlige indlæg medsendes referatet. 

Næste møde i Region 3 afholdes den 25. september 2022 hos SI Kerteminde 

 

SI Vejles næste kvinde-brunch afholdes på Hotel Munkebjerg den 6. marts 

2022 med forfatter Lise Holmbo som foredragsholder. 

http://www.fromhearttohand.dk/


 
 
 

 

SI Fredericia inviterer til Halloween den 30. oktober 2021, kl. 16 

 

SI Horsens deltager i MtW med et foredrag med rejseleder i italienske 

Toscana samt en vinekspert i italienske vine. Alle er velkomne til 

arrangementet den 4. oktober 2021. Se tid og sted på SI-hjemmesiden. 

 

NB ! Der var stor interesse fra klubberne for SI Nyborgs ”opskrift” på 

indsamlingstilladelse, der gælder for 1 år af gangen. Det blev aftalt, at SI 

Nyborg sender den til unionspræsident Karen Teglgaard, som vil lægge den 

på hjemmesiden. 

 

RPD i Region 3 v/Kirsten Torpe Kirsten Torpes indlæg medsendes som bilag 

Kirsten Torpe gjorde desuden opmærksom på Orange Dage, som har fokus 

på ”Stop vold mod kvinder”. Unionen opfordrer alle klubber til så vidt muligt 

at støtte op om emnet og lave aktiviteter den 27. november. Ideer/værktøjer, 

udkast til pressemeddelelser samt skabeloner til flyer og plakat findes på SI-

Danmarks hjemmeside. Orange balloner med logo kan købes i 

unionsbutikken. 

 

Kaffepause 

 

 

Nyt fra Extension/Region 3 

v/Lone Dalstrup og Evabeth Mønster 

Lone Dalstrups flotte og tankevækkende power point præsentation 

medsendes referatet som bilag. 

 

Evabeth Mønster – Fokus 2021-2023 

 Strategisk tilgang til de opgaver og problemer, som Extension skal løse 

 Fokusere på vores kerneopgave. Forudsætning for vores overlevelse. 

 Bygge bro mellem kerneopgaven og kulturen i klubberne 

 Extension er en fødekanal til klubbens fremtid. Det vigtigste projekt i 

klubben 

 Styrke arbejdsfællesskabet mellem KPD og Extention 

 Onboarding af nye medlemmer 

 

Der afholdes 3 kursusdage med følgende indhold: 

Rekruttering – onboarding – fastholdelse med de fire 

elementer – klub, person, tid og onboardingplan 

Kursusdatoer: 

Silkeborg  6. november 2021 

Slagelse 20. november 2021 

Vejle 8. januar 2022 

Evabeth sluttede af med en ”punch line”:  

Unge erhvervskvinder i dag vil have noget, de kan skrive på deres CV ! 

 

Eventuelt Else Larsen informerede om inspirationsdagen hos FN den 5. november 2021 

og opfordrede klubmedlemmerne til at deltage. 

 

Bodil Kolbæk opfordrer til diskussion om eventuelt at flytte regionalmødet 

fra en søndag til en lørdag 

 

Afrunding af dagen v/klubpræsident 

Anne Bak 

Takkede for det store fremmøde og for støtten i hendes præsident periode, der 

nu er slut. 

Vi sluttede af med at synge Septembers himmel er så blå 

 

Referent Lone Plambæk Jørgensen, SI Vejle – 27.09.2021 

 


