Referat af regionalmøde i region 8
Torsdag, den 28. oktober 2021
Maleriudstilling, 16.30–17.30: De 17 verdensmål i Sygestalden nr. 15, Grønnegades Kulturcenter.
Regionalmøde og spisning i Odd Fellow Ordensbygningen, Jernbanegade 3, 4700 Næstved.
Mødeleder Ulla Jensen SI Næstved
Signe Kruuse, leder af kvindekrisecentret Gro. ”Fondengro.dk” holdt indlæg om
Kvindekrisecentret Gro, der er et af i alt 70 krisecentre i Danmark.
”Lev Uden Vold” (landsdækkende) kan kontaktes på telefon 1888 og Gro på telefon 73 70 69 50.
Gro har netop fejret 1-års fødselsdag, og har foreløbig hjulpet 33 kvinder og 16 børn. Der er 9 pladser.
Ophold er typisk på 3-9 måneder. De værktøjer Gro blandt andet anvender er: ”Handleplaner, hjælp til
liv uden vold, stor sikkerhed og sikkerhedsplaner”.
Vold er fysisk vold, psykisk vold, stalking, seksuel vold, økonomisk vold, materiel vold, æresrelaterede
konflikter og vold mod børn.
Unionspræsident Karen Teglgaard
Der er blevet afholdt mange zoommøder i corona-tiden. Der afholdes præsidentmøder hver 2. måned
ligeledes på zoom. Unionens hjemmeside er fornyet
Karen fremhævede idealerne: Fordragelighed, hæderlighed, dygtighed, venskab og hjælpsomhed.
Unionsprojekter: ”Stop vold mod kvinder og piger, Teenagemødre i Rumænien, Grønlandsprojekt,
SNLA (i Island 2022), Addis Abeba og Angola projekter.
Der er 18 yngre e-medlemmer, som hører direkte under unionen, formålet er på sigt at
e-medlemmerne bliver medlem i fysiske klubber, eller danner deres egen klub.
Nyt fra klubberne:
Henny Skov Jørgensen, SI Vordingborg: Status 16 medlemmer, 1-2 medlemmer i sigte,
aktivitetsudvalgsmøder, rotation af mødesteder. Henny er præsident på 4. år.
Annette Creutzberg, SI Lolland: I corona-tiden skrev medlemmerne dagbog på skift.
Aktiviteter: Halloweentur med skattekort, filmaften, vaffelsalg på julemarked og auktion på julemødet.
Tina Ellegaard Pedersen, SI Nykøbing: Klubben har holdt socialt genforeningsmøde, fællesmøde
med Inner Weel, har fået 1 nyt medlem, og har 10års jubilæum i butikken.
Catherine Mølvig, SI Ringsted: Foredrag om udrejsecenter, 18 medlemmer, strategimøder.
Bente Jeppesen, SI Næstved.: Maleriudstilling om de 17 verdensmål, slutter i FN-byen. 4 klubmøder
holdt på zoom. Sommermøde på Oremandsgård, virksomhedsbesøg hos ”Alt Godt”. Klubben deltog i
Move the world to end hunger. Nyt årshjul dækker indtil 31.12.2022.
Extension Region 8, Birgit Stage, SI Ringsted: Understregede det gode samarbejde i regionen.
Ideer til nye tiltag: Husk at inddrage nye medlemmer, hav færre regler og højere til loftet, samarbejd
med andre kvindeklubber.

Prøv at indføre at alle medlemmer foreslår 2 nye kandidater hvert år, tænk hvad det vil give.

RPD Region 8 Hanne Duffy SI Ringsted, om RPD-gruppens arbejde og regionsprojektet.
Hanne lagde vægt på Orange dage 25. november-10. december 2021.
Huskede os på webinar 18. november 2021, og kursus i projektarbejde 30. januar 2022.
Husk at indsende Focus rapporter, så vi beholder vores taleret i FN.
Vi så to små film fra vores regionsprojektet, hvor vi støtter skolegangen for 3 unge piger i Tanzania.

Soroptimisthymnen og afslutning, tak for i aften.

Næste regionalmøde afholdes i Vordingborg efterår 2022.

Bente Jeppesen præsident SI Næstved.
Tove Jæger, sekretær, SI Næstved 2. november 2021.

