
Referat af Regionalmødet i Region 7 i Kalundborg 07.11.2021 

 

Deltagere: Holbæk 5 stk., Slagelse 5 stk., Kalundborg 12 stk.,                                                                       

JYLI kvindenetværk 4 stk. (deltog ved foredraget om formiddagen) og                       

Unionspræsident Karen Teglgaard og Direktør Cand.Psych.Aut. Anna Bjerre, GirlTalk.  

Vi startede med kaffe/te med morgenbrød og sniksnak. 

Kl. 9.30 bød præsident Gunver velkommen. Lysene blev tændt af Hanne Larsen, Ulla Kock, Vita 

Skytte og Lene Olrik. Derefter sang. 

3 minutter ved Ida Olesen, der læste en artikel af Aage Krogsdam: Kalundborgs enestående 

middelalderby. Byen har flotte gamle middelalderhuse, Stenhuset 1200-tallet, Bispegården opført 

1450 til 1480 af biskoppen i Roskilde, Lindegården som i dag er museum, den ældste del stammer 

fra 1600- tallet. Vor Frue Kirke opført af Esbern Snares datter og stod færdig i 1220. Den smukke 

altertavle er udført af Lorenz Jørgensen i 1650. I dag er der kun få ruiner tilbage af Vestborgen 

opført af Esbern Snare i 1167, og den anden borg Kalundborg Slot opført af Valdemar Atterdag 

omkring 1345. Kong Christian 2. sad fængslet på slottet fra 1549 til sin død i 1559. Kalundborg var i 

flere hundrede år i Middelalderen landets administrative hovedstad, men efter freden i Roskilde 

efter svenskekrigen i 1657-1660 mistede byen sin betydning som landets konge by. Den Dansk-

norske forfatterinde og nobelpristager Sigrid Unset er født i 1882 i Gyths Gaard i Adelgade. 

Kl. 10 kunne vi byde velkommen til Anna Bjerre, som skulle holde foredrag om hendes firma 

GirlTalk, der hjælper og støtter piger fra 12 til 24 år. Siden 2004 har piger kunnet henvende sig 

omkring alt. Alle henvendelser tages seriøst og anonymt.  Anna startede med at bede os hver især 

tage sig tilbage til, da vi var 14 år. Hvor var vi i livet, hvordan så vores værelse ud, og hvad tøj gik vi 

i o.s.v.? Pigerne der henvender sig, mangler selvværd og har brug for at få at vide, at de er gode 

nok. Meget ofte taler de ikke med nogen om deres tanker. Anna tog os med ind i den virkelighed, 

som mange piger lever i. Anna’s engagement i at hjælpe pigerne er meget stort. Anna havde 2 

bøger med, som hun har skrevet. Den ene: Ser du godt ud? En bog om selvværd. Bogen berører 

vigtige og følsomme emner, som mange unge kunne lære rigtigt meget af. Den anden:        

Teenage-datter. Begge bøger og andet kan købes i webshoppen på GirlTalk’s hjemmeside. 

Foredraget sluttede med mulighed for spørgsmål. Vi kunne købe bøgerne, som Anna havde med, 

og flere benyttede sig af muligheden.   

Derefter var der tid til at handle i boden med marmelader. I løbet af dagen blev der solgt for      

920 kr., som går til regionens fællesprojekt, der støtter unge kvinder i Uganda til 

videreuddannelse. 

Frokosten bestod af en platte, som blev indtaget i et tilstødende lokale. Platterne var lavet af Lissi. 

Efter et tæt pakket program for weekenden stødte Karen Teglgaard til ved frokosten.  

Eftermiddagsprogrammet startede med indlæg ved Karen. Karen fortalte bl.a. om FU’s 

værdigrundlag, som er: Dialog – ordentlighed – synlighed – åbenhed. Uddybende forklaring kan 



læses på hjemmesiden. Videre berørte Karen selvfølgelig også udfordringen med Corona. Unionen 

købte Zoom programmer og gik i gang med møder via Zoom. Der er afholdt Zoom møder for 

præsidenter, webinarer med mere. Repræsentantskabsmødet i 2021 blev også virtuelt. Alle 

referater fra FU møder kan læses på hjemmesiden. Der udsendes løbende medlemsnyt med aktuel 

information. Karen orienterede om Unionsprojekter, som er: Bliv kernegiver – Stop vold mod 

kvinder og piger – Addis Ababa skoleprojekt i Etiopien – Teenagemødre i Rumænien – Angola 

projekter – SNLA: Soroptimist Nordic Leadership Academi – Støtte til kvinder og piger i Grønland – 

læs om projekterne på hjemmesiden. 

Karen berørte også nye love og vedtægter, som en arbejdsgruppe er i gang med at forberede til 

afstemning på L/R 2022, hvor ændringer skal til afstemning. Regnskabsåret og soroptimiståret 

følger fra 01.01.2023 kalenderåret. Alderskriteriet 75 år bibeholdes i SIE, og vi skal tage stilling til 

den i SIDK. Der arbejdes også med, hvor mange regioner vi skal have i fremtiden. Et flertal af 

klubber ønsker landet opdelt i 3 regioner: 1 + 2, 3 + 4 og endelig 5 + 6 + 7 + 8. 

Kurser til foråret for: Præsidenter, kasserer og sekretærer – 5. februar 2022 i Vissenbjerg. 

Karen opfordrer til, at vi behandler hinanden ordentligt. Kontakt FU hvis vi har brug for hjælp - 

meget gerne inden klubben nedlægges.  

Derefter var det tid til Ulla Koch RPD. Ulla fortalte om RPD-ernes arbejde. Arbejdet havde nydt 

godt af nødvendigheden af at holde møder på Zoom. Meget – som der ellers ikke havde været 

mulighed for - var blevet drøftet. Bl.a. har gruppen haft indlæg om projektarbejde for klubberne 

på Zoom. Ulla slog endnu et slag for projektarbejdet i klubberne. Vigtigheden af at vi har 

klubarbejde, som kan tiltrække nye og gerne yngre medlemmer. Ulla håber at RPD-nyt kan 

inspirere i klubberne og opfordrer til at de videresendes til alle klubbens medlemmer. Og så gjorde 

Ulla opmærksom på vigtigheden af, at vi i klubberne laver Fokusrapporter, som er nødvendige i 

forhold til Soroptimisternes status i FN. Der foregår meget, som klubberne kan lave fokusrapport 

på. 

Hanne Larsen tog os med ind i arbejdet med extension i klubber, region og union og fortalte om 

medlemsudviklingen i Region 7. Vigtigt at passe på vore medlemmer så alle føler sig integreret. 

Fokus på trivsel i klubarbejdet.  Hanne kom med ideer til, hvordan vi kan forsøge at få nye 

medlemmer, og kom med en kraftig opfordring til at deltage i et af de 3 on-boarding kurser.               

I vores område er det 20.11.2021 i Slagelse. Der er masser af ideer om extension på hjemmesiden. 

Gunver forsatte dagens program med at fortælle om Regionsprojektet i Uganda, der nu har varet i 

10 år.  Projektet har støttet 9 piger, der er færdige eller i gang med en videre uddannelse. Under 

Lock Down i Uganda har kommunikationen med pigerne været en udfordring, da net forbindelse i 

landet ikke er optimal. Alle piger har LapTop og har i videst muligt omfang modtaget undervisning 

virtuelt. Nogle pigers uddannelse forlænges dog med 1 eller 2 semestre grundet Covid-19 

situationen. Der er 3 piger tilbage under projektet. En pige er til eksamen her i november, men 

inden eksamen er hun udpeget til en overbygning, som er Master of Public Administration and 

Management. Den koster 10570 kr. årligt i 2 år. Der er ikke penge i projektet til den støtte. Hvis vi 

vil forhøje medlemsindbetalingen fra 150 kr. til 250 kr. årlig i 2 år, kan vi støtte hende.           



Holbæk og Slagelse vender hurtigt tilbage. Revideret regnskab for 2020-21 blev afleveret til 

klubpræsidenter. Kapitalen er 19738 kr. Budget for 2 år blev vist på PowerPoint, og med de kendte 

indtægter og udgifter slutter det med en saldo på 5521 kr. 

Efter frokosten blev der sat kaffe med kage og chokolade på bordene. 

I frokostpausen blev der solgt lotteri, så nu var det tid til trækning. Vita sørgede for det. 

Gevinsterne var 3 sæt med 2 kniplede julehjerter, en lille kasse med varer og 2 marmelader.       

Der blev solgt for 828 kr., som går til Regionsprojektet. 

Gunver orienterede om, at vi inviterer til fælles klubmøde hos Kalundborg Forsyning, som er en 

meget spændende virksomhed og en del af Kalundborg Symbiosen. Datoen er 20.04.2022. 

Invitation følger. 

Sluttelig fik præsident Mie i Holbæk klubben overrakt protokollen. Næste år er datoen 06.11.2022. 

En god dag sluttede med sang. 

10.11.2021 

For referatet: Gunver Jensen 

 

 

 

 


