Referat af Regionalmøde for region 5 & 6, d. 31. oktober 2021 på Hotel
Gilleleje Strand. Afholdt af SI Gribskov.
Der var i alt 82 deltagere fordelt på ni klubber.
Mødet blev indledt af præsident Mariette Tiedemann med velkomst og
lysceremoni:
Soroptimist International: Ellen Hansen fra SI Hillerød
Den europæiske føderation: Birthe Kjeldsen fra SI Gentofte
Damarksunionen: Rita Offersen fra SI Hillerød
SI Gribskov: præsident Mariette Tiedemann
Efter lysceremonien blev der sunget første og sidste vers af ”I Danmark er jeg
født”.
Derefter blev der holdt 1 minuts stilhed for de klubmedlemmer i vores ni
klubber, som er gået bort under pandemien.
Guvernør Rita Offersen fortalte at som Guvernør i SI DK er det bl.a. hendes
opgave at være stand-in for Unionspræsident Karen Teglgaard, når hun som i dag
deltager ved Regionalmøde i Region 4. Det er i store træk hendes præsentation,
som jeg her vil give til jer.
Siden sidst
Sidste år – 2020 - deltog Karen Teglgaard i 2 regionalmøder – resten blev aflyst
på grund af COVID-19.
Dejligt at vi nu igen kan mødes. Så i 2021 gennemføres alle Regionalmøder
fysisk.
Efter det første år af det siddende Forretningsudvalgs periode er der grund til at
se tilbage på året der gik. Forretningsudvalget gik til opgaverne med entusiasme,
og vi havde planer.
Med en kort status vil jeg fremhæve:
1. Ny hjemmeside - herunder kurser for webmastere
2. Mere åbenhed om FU’s arbejde i form af referater fra møderne på
hjemmesiden
3. Indførelse af præsidentmøder – virtuelle over Zoom
4. Webinars med forskelligt oplysende indhold
5. Klubprojekter offentliggjort på Unionens Facebook-side og hjemmeside

6. Et nyt unionsprojekt (Grønland) og ændringer af 2 projekter (Angola og
Rumænien)
7. 2 faste månedlige Medlemsnyt udsendt pr mail og lagt på hjemmesiden.
FU’s Værdigrundlag - Åbenhed – dialog – ordentlighed – synlighed:
Er stadig vores ledestjerne!
Soroptimist-idealerne er: Fordragelighed, hæderlighed, dygtighed, venskab
og hjælpsomhed.
På trods af, at vi alle har sagt JA til idealerne, har det første år også givet
anledning til bekymringer. Der er hele tiden klubber, hvor vi hører at samarbejdet
ikke fungerer – og det har ofte som konsekvens, at vi mister medlemmer på den
konto. Det dur bare ikke. Derfor tænker vi i FU, at vi ALLE har brug for at se på
soroptimistidealerne og få dem fortolket i de enkelte klubber.
Brug en klubaften på at drøfte, hvad betyder Fordragelighed i vores klub?
Måske tænker I, at i vores klub går det nu meget godt. Mit budskab er, at det kan
være for sent at tage aktion når der er uro – det skal gøres i ”fredstid”.
Håber I tager bolden op – jeg tror I vil få mere glæde af det, end I selv forestiller
jer.
Unionspræsidenten vil tage det op på præsidentmøderne i løbet af året – bare for
lige at tage temperaturen!
Projekter
Et led i mere åbenhed og gennemsigtighed er, at der nu under unionens projekter
er en gul bjælke, hvor I kan se, hvad der er støttet.
Gennemgå kort projekterne og hvad der er støttet i år.
Stop Vold Mod Kvinder:
Aftalen med Reden International er opsagt og projektet er nu et paraplyprojekt,
hvor mange kan søge.
Teenagemødre i Rumænien – projektet er også udvidet. Hjælp til 2 unge
teenagemødre, så de kan fortsætte deres uddannelse.
Projekt i Grønland: Et helt nyt projekt. Vi har kontakt med et børnehjem i
Umanaak. Første ansøgninger er på vej.
SNLA –Soroptimist Nordic Leadership Academy: 25 unge kvinder fra de
nordiske lande får tilbudt et lederkursus på 1 uge ++ opfølgning. I 2021 var

Danmark ansvarlig; og heldigvis blev det gennemført ved mange virtuelle møder.
I 2022 finder det sted på Island.
Addis Ababa: Et skoleprojekt, der støtter 60 piger. Ekstra støtte i år til yderligere
70 piger – på grund af forfærdelige forhold under pandemien. Det har været
hjælp til forældrene til at oprette bæredygtige indkomstgenererende aktiviteter.
Angola projekter – projekt i region 1. Støtte til uddannelse af jordemødre.
eMedlemmer
Der er p.t. 18 eMedlemmer.
Regioner
Tilbagemeldingerne fra spørgeskemaer vedr. regioner
tegner et billede af, at de fleste klubber foretrækker 3 regioner.
Der er ikke så mange, der har meldt tilbage på den seneste udsending, hvor vi
bl.a. spurgte om der ønskes flere krav til regionerne. Til gengæld var svarene
klare: NEJ
Nu indgår tilbagemeldingerne i det videre arbejde med ny love og vedtægter for
såvel Unionen som for klubberne.
Spørgsmålet er jo altid – hvordan kan vi og I gøre det bedre – holde liv i
klubarbejdet og arbejde med soroptimistværdier og projekter?
Jeg vil igen gøre opmærksom på, at vi arbejder for Kvinder og Piger – og den
fane vil Unionspræsident og Forretningsudvalg holde højt i perioden 2020-2022.
Hvis vi ikke taler med ens stemme – så bliver billedet mudret.
Generalsekretær Puk Draiby fra Grønlandske Børn:
Puk Draiby fortalte lidt om historien bag den snart 100 årige organisation, der har
sekretariat i Nuuk og København og som arbejder for at skabe en tryg barndom
og en god fremtid for grønlandske børn og unge. Der er mange frivillige
involvere især i Danmark i de større byer og der er en bred vifte af indsamling.
Puk omtalte sommercamps, det livgivende projekt, som har eksisteret siden 2014
og som foreningen med hjælp fra frivillige fra hele verden afholder i 3-4 uger i
byer og bygder i Grønland. Målinger viser at de unge får venner på kryds og
tværs, sprogfærdigheder, nysgerrighed og mod på livet. Der bliver f.eks.
annonceret efter frivillige gennem Mellemfolkeligt Samvirke.
Efter en dejlig frokost

førte Kgl. Operasanger Ove Mynderup os ind i operaens verden både med sang
og musik. Han har været tilknyttet det Kgl. Teaters operakor i omkring 40 år. Vi
blev underholdt med fællessang samt klaverspil og harmonikaspil som
akkompagnement til hans operasang. Festligt og underholdende.
Uddeling af Lotterigevinster: Lone Roslev, SI Gribskov, fortalte at beløbet for
salget af lodder går til projektet i Kenya. Projektet er taget op igen og der rejses
penge til endnu et klasselokale i Marianta Village School. Tidligere er der
indrettet to klasselokaler, indkøbt møbler, undervisningsmateriale samt opsat
tanke på skolens grund. Flere af klubbens medlemmer har besøgt skolen flere
gange. Beløbet for lotteriet blev på hele 6300 kr.
Socialrådgiver Hanne Kirstein fra Projekt Q-værk, som er en
netværksskabende organisation for voldsudsatte kvinder og deres børn fortalte
om organisationen og dens arbejde. Projektet startede i 2017 og er støttet af
Socialministeriet og private fonde. I netværkshuset er der tilbud om bl.a.
rådgivning, samtalegrupper, madaftener, kreagrupper m.m., der er med til at
sikre, at voldsramte kvinder får støtte og hjælp til at håndtere et liv med vold.
Hanne fortalte at kvinderne i Projektet er rigtig gode til at støtte hinanden. Det
giver dem noget helt særligt at møde andre, der har oplevet nogle af de samme
ting. Så føler de sig mindre alene. Hanne oplyste at 75% af kvinderne er etniske
danskere. Hanne oplyste også, at der er et frivilligt korps på 15 tidligere klienter,
og at der altid er brug for flere frivillige samt økonomisk støtte.
Indlæg fra klubberne.
Ulla Madsen, SI Kastrup-Taarnby fortalte om klubbens Velgørenheds-basar på
Løjtegårdsskolen d. 14. november 2021. Dagens overskud doneres til:
Børne/ungdomskrisecenter Joannahuset på Christianshavn og hekseanklagede
kvinder på Center Delwendé i Burkina Faso.
Webinarudvalget: Afholder d. 18. november et webinar om
menneskerettigheder.
Birthe Kjeldsen, SI Gentofte omtalte cykeleventen, som Bente Lorenzen og Ida
Gormsen fra SI Vejle arrangerede og de cyklede Danmark rundt i august måned.
Formålet er at samle penge ind til FN´s World Food Programme´s indsamling til
fordel for skolemad og skolegang i Burkina Faso. 4 soroptimistklubber i
Københavnsområdet – bl.a. SI Gentofte – havde samarbejdet om et arrangement
med start i FN-Byen og afslutnig på Sinatur-hotellet i Frederiksdal.

Susanna Kræfting, SI Hillerød fortalte at klubben arbejder med vold mod
kvinder.
Klubben får besøg af ansatte på kvindekrisecentret i Hillerød på
novembermødet, som fortæller om deres arbejde.
På torvet i Hillerød uddeler klubben flyers om kampen mod vold mod kvinder i
forbindelse med ”orange dag” d. 27. november.
Der er uddelt et legat på hver 3.500 kr. til videre uddannelse i anledning af
klubbens 70 års jubilæum til to unge kvinder fra ”Danners Børn”,
Jægersprisstiftelsen.
Klubpræsident Mariette Tiedemann takkede for en dejlig dag og mødet
sluttede af med at deltagerne sang ”Soroptimist Symphony”
Afholdelse af regionalmøde i Region 5&6: 20. november 2022.
SI Gentofte er arrangør.
Referent:
Lis Kofod, SI Gentofte

