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Referat fra regionalmøde i region 4 d. 31. okt. 2021 
Sportshotel Vejen. 

 
1. Præsident for SI Vejen Else Marie Jessen bød velkommen og en særlig 

velkomst til dagens foredrags-/indlægsholdere samt præsentation af 
mødets toastmaster Kirsten E. Sørensen.  
Temaet for dagen var FN verdens mål nr. 3 – Sundhed og trivsel. 
Dernæst var der lysceremoni og vi sang Soroptimist hymnen 
 

2. Dagens første indlæg stod centerleder Jacob Sander for. Han fortalte kort 
om centret tilblivelse og til hvor det er i dag. Vi fik en virtuel rundvisning 
og et indblik i de mange forskelligartede aktiviteter der foregår i Vejen 
Idrætscenter, som også lyder navnet Sportscenter Danmark. Jacob er en 
ildsjæl og igangsætter der har gjort centret til et livstilcenter, hvor man 
ser mulighederne i stedet for begrænsningerne. 
 
I forlængelse af Jacob Sanders indlæg tog Kristine Sørensen over. Hun 
fortalte om sit arbejde med at uddanne sundhedskoordinatorer, og 
hvordan hun var kommet dertil efter at være begyndt på et 
medicinstudie. Kristine har stået i spidsen for at uddanne et antal 
frivillige Sundhedskoordinatorer i Vejen.  
 
Som afslutning på denne del af programmet havde Ulla Iversen SI Vejen 
3 min. indlæg. Ulla fortalte om sin uddannelse til sundhedskoordinator, 
og arbejde med efterfølgende at få ikke sportsfolk i gang og ind i 
fællesskabet. Arbejdet er frivilligt og utroligt givende.  
 
 
 

3. Efter pausen var der indlæg ved Unionspræsidenten Karen Teglgaard. 
(Power point er vedhæftet).  
Hun fortalte om FU´s værdigrundlæg, og understregede at det ikke kun 
er ord, men at de også bliver brugt i forbindelse med sager der drøftes. 
Hun opfordrede også kraftigt til, at alle medlemmer bruger foreningens 
hjemmeside for at holde sig orienteret. Brug også foreningens Facebook 
side, så vi kan følge med i de enkelte klubbers aktiviteter – synlighed. 
Karen understregede også vigtigheden af at bruge Soroptimist idealerne i 
klubbernes fremtidige arbejde. 
 
Unionens projekter blev nævnt og der er ønske om at starte et nyt 
projekt i Grønland. Et børnehjem i Umanak har brug for hjælp til de unge 
der forlader hjemmet, og skal i gang med en uddannelse.  
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SNLA: Danmark har været værter for 25 kvinder fra de nordiske lande 
der alle har gennemført Akademiet, der pga. coronaen foregik som 
webinarer. I 2022 er Island værter, og her er der brug for to nye  
medlemmer til udvalget. Kender I nogen der kunne være interesseret, så 
send en ansøgning til Karen. (Alt i skrift og tale foregår på engelsk).  
 
eMEDLEMMER: Der er pt. 17 medlemmer under unionen. Der er afholdt 
webinar og man ”mødes” på en lukket Facebook gruppe. Det er 
fortrinsvis yngre kvinder og antallet af medlemmer er i fremdrift. 
eMEDLEMMER betaler ikke kontingent til unionen. 
 
Regioner eller ikke?: Efter en rundspørge til klubberne, 51 klubber har 
svaret, ser flertallet gerne at der bliver 3 regioner fremover. Mere info 
kommer fra unionen. 
 
Der bliver udbudt nogle kurser i foråret 2022. Hold øje med unionens 
hjemmeside. FU indbyder 2 medlemmer fra klubberne til en række 
zoommøde i starten af 2022. (De 2 medlemmer er også dem, der skal 
med til L&R i 2022).  
 
 
Efter frokosten fik Lise-Lotte Lemvig repræsentant for region 4´s 
extensionkomite ordet. Hun fortalte at medlemstallet er for 
nedadgående, og at flere klubber har et meget lavt medlemstal. 
Udvalget vil arbejde på en tættere kontakt til klubberne. Der vil blive 
afholdt onboardingarrangementer i det nye år, og mange klubber har 
allerede tilmeldt sig. (Power point er vedhæftet) 
 
RPD region 4 Anna Mette Petersen fik derefter ordet.  
Klubberne kan få hjælp til at udarbejde projekter og fokus rapporter. Der 
bliver afholdt et inspirationsmøde i Rødding d. 9. nov. Ligeledes er der 
mulighed for at deltage i et kursus om projekter d. 30. jan. 2022 fra kl. 
10.00 – 16.00 i Vissenbjerg. Den kan være en god ide at søge tilskud 
hos kommunen til f.eks. foredrag, arrangementer m.v. 
Anna Mette havde også en anbefaling om at få en venskabsklub. Hun 
kan være behjælpelig med at etablere en kontakt til en klub, hvis man 
ønsker det.  
Tove Svendsen KPD SI Rødding/Gram/Toftlund fortalte om et besøg hos 
et af de projekter i Uganda der har modtaget støtte.  
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4. Næste programpunkt var et foredrag ved Sognepræst Inge Klarlund 

Bach. Hun fortalte om sundhed i forbindelse med sin kræftsygdom. En 
meget personlig fortælling, der sikkert gav alle tilhørerne stof til 
eftertanke. 

 
 

5. Derefter var ordet frit. 
Kirsten Münster SI Haderslev inviterede til klubbens 25 års jubilæum, 
som bliver fejret onsdag d. 9. marts 2022 på Hotel Harmonien med et 
foredrag ved Simi Jan. Billetter kan købes a´220 kr. 
 
Norma Hundborg SI Aabenraa. Klubben sælger malede kort til fordel for 
et Grønlandsprojekt. 2 stk. koster 20 kr. – 6 stk. koster 50 kr. Kan 
bestilles ved henvendelse til Norma. 
 
Joan B. Iversen SI Varde fortalte om skoleprojektet i Etiopien. Det går 
rigtigt godt og pigerne uddanner sig videre. De vil forsat støtte projektet 
og sælger derfor gavebreve fra 50 kr. og opefter.  
 
Anette Clausen SI Aabenraa fortalte om et projekt på Grønland og 
opfordrede andre klubber i regionen til at være med, da det er med til at 
skabe sammenhold i regionen. 
 
Gitte Ottosen SI Grindsted-Billund indbød til forregionalmøde d. 17/1 
2022 og regionalmøde d. 29/10 2022. Der blev dog stillet 
spørgsmålstegn ved om der overhovedet skal være et forregionalmøde, 
og hvad formålet egentligt er med det? Det må tages op på et andet 
tidspunkt og måske løser det sig, når antallet af regioner reduceres.  
Der er sammenfald på datoen d. 17/1, hvor unionen har indkaldt til zoom 
møde med præsidenter og vicepræsidenter.  
Konklusionen blev derfor at rykke mødet enten en uge frem eller tilbage.  
SI Grindsted-Billund melder tilbage. Mødet bliver d. 31. jan.  
 

6. Efter kaffepausen sluttede vi dagen af på festligste vis med musicals 
underholdning af ”Det lille band” fra Vejen Garden. 

 
7. Else Marie Jessen SI Vejen takkede for en spændende og dejlig dag. 

Hermed blev regionalmødet givet videre til SI Grindsted-Billund. 
 

 
 
 
 

Referent 
Laila Voxnæs SI vejen  


