
 

  

   

 

 

 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                             

                                     

 
Øverst fra venstre  
PD: Ina Dorfmann (ID), APD: Aase Krag-Petersen ( AKP), Region 2: Hanne Slot Meyer ( ASM), Region 3: Kirsten Torpe (KT), 
Region 4: Anne Mette Friis Petersen ( AMP), Region 5: Dorthe Borlund (DB),Region 6: Gunvor Bruus (GB),  Region 7: Ulla 
Koch (UK), Region 8: Hanne Duffy (HD)  

 
RPD NYT nr. 40/februar 2022
 

 
I dette nummer kan du læse følgende: 

 

 Kursus i projektarbejde 

 FN Forbundet 

 Best Practice Awards 

 Fokusrapporter/ Project Matching 

 Unionsprojektet Stop vold mod kvinder 
og piger 

 Unionsprojektet: Teenagemødre i Ru-
mænien 

 Støt kvinder og piger i Grønland 

 Stop vold mod kvinder og piger 

 Orange Dage 2021 – evaluering 

 SNLA 2022 

 Kursusforløb gennem CISU 

 Kursuskatalog fra CISU 

 Ledige RPD poster 

 Nyt fra Unionspræsidenten 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kære alle, der læser dette nyhedsbrev. 
 

I dette nyhedsbrev er der igen fokus på projektar-
bejdet, herunder unionens projekter. Men først skal 

I  læse om FN Forbundet, - en vigtig samarbejds-
partner for os. En vigtig udbyder af kurser er CISU, 

som der også er skrevet om i dette nyhedsbrev. 

Orange dage blev i 2021 til en landsevent. Evalue-
ringen offentliggøres i dette nyhedsbrev. Læs ind-

holdsfortegnelsen, - der er masser af læsestof. 
 

Læs nyhedsbrevet og bliv inspireret til det videre 

arbejde med bla. Orange Dage, projektarbejde mm. 
I er altid velkomne til at kontakte Jeres lokale RPD 

for at få endnu mere inspiration 
 

På RPD’ernes vegne  

Ulla Koch/ RPD i region 7  

ullawintherkoch@gmail.com 
 
 
 
 
 

mailto:ullawintherkoch@gmail.com
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Kursus i projektarbejde 

 

Få tjek på projektarbejdet – kur-
sus for KPD og KAPD. Kurset er 
flyttet til 19. marts pga. Corona 
 
Kurset holdes på Vissenbjerg Kultur 
og Idrætscenter 
Tilmelding til Aase Krag- Petersen, 
aakp111@gmail.com 

senest den 5. Marts 2022 

Pris: kr. 275, - som bliver opkrævet 
klubvis 
 
Vi sætter en hel dag af (fra kl. 10-16) og arbejder 
med følgende elementer: 

- Hvorfor projektbeskrivelse og hvordan? 

- Hvorfor indberette fokusrapporter og hvordan? 

- Hvad vil de sige at have en projektkultur? 

- Hvordan får vi ideer til projekter? 

- Hvad nu, hvis vi synes bedre om money -

making? 

- Hvad er paraplyprojekter? 

- Hvad betyder indsamlingsregler for os? 

Kurset er et ’hands-on-kursus’ hvor det er 
kursisterne, der arbejder og kun skal lytte til ganske 
få oplæg.  
Vi håber, at alle KPD/KAPD og andre interesserede 
vil deltage i kurset, som i høj grad undervejs 
tilrettelægges efter kursisternes konkrete behov. I er 
velkomne til allerede nu at sende punkter til 
tovholderne (Ulla Koch, Kirsten Torpe og Aase 
Krag-Petersen) som I ønske behandlet på kurset. 
Læs mere: Indbydelse-til-kursus-for-KPD-og-KAPD-
m.fl_..pdf (soroptimist-danmark.dk) 
(UK) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gense dette webinar 
 
I dette webinar bliver der bla. fortalt om hvorfor 
klubberne skal arbejde med projekter samt givet 
gode råd til at komme i gang 
Webinar om Sammenhængen mellem FNs 
Verdensmål og klubbernes projekter – Soroptimist 
International Danmark (soroptimist-danmark.dk) 
(UK) 
 
 
FN-forbundet  

 
Soroptimist International Danmark er en af de 
mange kollektive medlemsorganisationer af FN-
forbundet. 
Alle RPD’er har forskellige ekstra ansvarsområder – 
et af mine er FN-forbundet og jeg vil her forsøge at 
uddybe kendskabet dertil. 
FN-forbundet siger selv: ”Vi er en god, men kritisk 
ven af FN” – og der var en meget fin artikel om 
deres arbejde i Soroptima årsskriftet 2021. I den 
artikel siger de bla.: ”SI Danmark og FN-forbundet 
har en fælles ambition om at forbedre kvinders og 
pigers vilkår i verden ….. og vi vil arbejde for et 
endnu tættere partnerskab om dette og andre 
vigtige emner”. 
Samarbejdet mellem FN-forbundet og SI Danmark 
startede i 2006 om initiativet Moving the World, som 
hvert år siden har samlet midler til Stop Sult Fonden 
til sultbekæmpelse i Burkina Faso.  
Det er således FN-forbundet, der administrerer Stop 
Sult Fonden, der bidrager til FN’s Fødevareprogram 
og støtter WFP’s arbejde i Burkina Faso. Dermed er 
der tæt kontakt ifm vort Moving the World to End 
Hunger Projekt – udover at vi er en kollektiv 
medlemsorganisation – et medlemskab, man 
betaler for. 
I FN-forbundets julehilsen skriver Jens Wandel 
(Forperson FN-forbundet) bla:  
”I 15 år har FN-forbundet administreret Stop Sult 

https://www.soroptimist-danmark.dk/
mailto:aakp111@gmail.com
https://www.soroptimist-danmark.dk/wp-content/uploads/2021/11/Indbydelse-til-kursus-for-KPD-og-KAPD-m.fl_..pdf
https://www.soroptimist-danmark.dk/wp-content/uploads/2021/11/Indbydelse-til-kursus-for-KPD-og-KAPD-m.fl_..pdf
https://www.soroptimist-danmark.dk/blog/event/webinar-om-sammenhaengen-mellem-fns-verdensmaal-og-klubbernes-projekter/
https://www.soroptimist-danmark.dk/blog/event/webinar-om-sammenhaengen-mellem-fns-verdensmaal-og-klubbernes-projekter/
https://www.soroptimist-danmark.dk/blog/event/webinar-om-sammenhaengen-mellem-fns-verdensmaal-og-klubbernes-projekter/
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Fonden – en velgørende fond med det ene formål at 
indsamle midler til støtte for FN’s Fødevareprogram 
(WFP). I flere af disse år har vi også deltaget aktivt i 
indsamlingsaktiviteterne, men de seneste år har 
vores kollektive medlem og venner hos 
Soroptimisterne alene stået for disse. I år (2021) har 
de overgået sig selv, og indsamlingen har således 
nået imponerende 400.000 kr. Det er et resultat, jeg 
i den grad synes, det er værd at lette på hatten for. 
De indsamlede penge går via Stop Sult Fonden til 
WFP i Burkina Faso, hvor pengene vil blive brugt til 
at sikre skolemad til flere tusinde børn”. 
FN-forbundet har lokale kredse rundt om i landet og 
alle klubber er velkomne til at kontakte disse og få 
information om, hvad man arbejder med – måske 
etablere et samarbejde om et arrangement. 
Fakta: FN-forbundet er en selvstændig, uafhængig 
og tværpolitisk NGO. Sekretariatet har sæde i 
København og arbejder for at styrke interessen og 
kendskabet til FN og FN’s 17 Verdensmål. 
Yderligere info v link: https://fnforbundet.dk/ 
(KT). 
 

Best Practice Award (BPA) 
L&R 2022 
 

 
BPA 2021 

 
RPD-gruppen er i gang med at gennemlæse alle 
indberettede fokusrapporter for at kunne indstille det 
bedste projekt til at modtage Best Practice Award 
ved L/R 2022. 
 
Udvælgelseskriterierne: 

 Projektet skal falde ind under vore fokusom-
råder 

 Projektet skal have varig effekt og støtte va-
rige forbedringer for kvinder og piger 

 Kvaliteten i beskrivelsen bliver vurderet på 
at 
- projekttitlen er enkel og ligefrem og giver 
en generel idé om, hvad projektet handler 
om 

- sammendraget er specifikt, men stadigt 

konkret  
- navne, steder og situation er angivet spe-
cifikt (navn og virke for en institution o.l.) 
- titlen og sammendraget giver en udenfor-

stående et godt billede af, hvad klubben har 
opnået. 

 
Det vil nok være en god idé at notere sig disse krite-
rier, hvis I til næste år gerne vil indberette et projekt, 
som  kan blive udtaget til Best Practice Award. 
(AKP) 
 

Ret til at indberette fokusrapporter 
 
Det er nu igen bliver muligt, at andre end 
KPD/KAPD kan få tilladelse til at indberette fokus-
rapporter.  SIE nævner, at der måske i klubben er et 
andet medlem end KPD/KAPD, der har mere indsigt 
i et konkret projekt, og så kunne det være hen-
sigtsmæssigt, at denne person fik adgang til at ind-
berette projektet. Det skal man søge SIEHQ om 
siehq@soroptimisteurope.org  
(AKP) 

 

Project Matching 
 
Jeg vil lige henlede opmærksomheden på Projekt 
Matching på SIE’s hjemmeside. Det er meget let at 
finde rundt på siden og der er god inspiration at 
hente. 
(AKP) 

Find SIEs hjemmeside: Der er en vejledning til at 

tilgå siden på unionens hjemmeside, følg linket: 

Log-into-Member-Area-EN.pdf (soroptimist-

danmark.dk) 

(UK) 

 
 

Unionsprojektet Stop Vold mod 
Kvinder og Piger 
 
I starten af 2021 blev det tidligere projekt Stop Traf-
ficking udvidet til Stop Vold mod Kvinder og Piger ,- 
paraplyprojekt. Formålet med projektet er at inspire-
re og støtte SI unionen, regioner og klubber til at ini-
tiere projekter, der har til formål at sætte fokus på 
vold mod kvinder og piger, herunder trafficking.  
Projektets målgruppe er kvinder og piger, der har 
været udsat for vold i bred forstand. I projektbeskri-
velsen, som ligger på hjemmesiden, kan man læse 
mere om projektets målgruppe og om hvad en an-
søgning til et potentielt projekt skal indeholde.  
Vi opfordrer klubberne om at være proaktive og fin-
de nye gode projekter, som kan gøre en forskel for 
voldsramte kvinder og piger og ansøge om midler 
fra Paraplyprojektet.  
Der er udarbejdet et projektansøgningsskema, som 
også ligger på hjemmesiden og som er nemt at an-
vende.  

https://fnforbundet.dk/
mailto:siehq@soroptimisteurope.org
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Projektgruppen for Unionsprojektet ”Stop Vold mod 
Kvinder og Piger” består af RPD Gunvor Bruuns, 
RPD Hanne Duffy, APD Aase Krag-Pedersen og 
PD Ina Dorfman. Gruppen ser frem til at modtage 
projektansøgninger.    
 
I 2021, har vi Danmarks Unionen: 

 Støttet Danner med 46.285 kr. til projektet 

“Markering af 2 års dagen for indførelse af 

lov om kriminalisering af psykisk vold – hvor 

står vi dag”. Danner udarbejdede en rap-

port, som blev publiceret i foråret 2021. 

 Givet tilsagn om støtte på 15.000 kr. til jour-

nalist, som vil skrive en bog om “Kvindedrab 

gennem de sidst 25 år”. Bogen forventes at 

udkomme i august 2022.  

 Bevilget støtte på 22.000 kr til organisatio-

nen Exist til Night Light Cafe og oplysnings-

virksomhed.  EXIST arbejder for at kunne 

tilbyde en tilværelse fri af prostitution for ni-

gerianske kvinder. 

Klubberne kan løbende støtte projektet med midler 
ved at indsætte donationer på unionens konto.  
(ID) 
 

Unionsprojektet Teenage Mødre i 
Rumænien 
Teenage Mødre i Rumænien er et samarbejdspro-
jekt mellem den danske og den rumænske union, 
som blev startet i 2017 som et 4-årigt samarbejds- 
projekt.  Projektet formål var dels at gennemføre et 
oplysende og forebyggende arbejde overfor en stør-
re målgruppe af unge fra 12-årsalderen, så pigerne 
blev bevidstgjort om deres rettigheder og fik kend-
skab til prævention, og dels at gennemføre en soci-
al indsats blandt vanskeligt stillede teenagemødre, 
som ofte bliver udstødt af deres familier. 
I 2018, startede den 2. fase af projektet, hvor 3 ud-
valgte teenagemødre fra fattige familier, fik tilbudt 
økonomisk hjælp, rådgivning og vejledning.  2020-
21 har været påvirket af coronapandemien - også i 
Rumænien. Trods det, er det lykkedes de lokale 
soroptimister, at opretholde kontakten til teenage-
mødrene. Vi har løbende fået information om, hvor-
dan det gik med mødrene og deres børn. Noget at 
informationen kan læses på hjemmesiden.   
I maj 2021, havde vi et virtuelt møde med Rumæni-
ens unionspræsident, hvor vi lavede en evaluering 
af det arbejde som er udført de sidste 4 år.  Hun har 
fortalt om de succeser, men også de udfordringer 
de har haft i løbet af de 4 fire år.  
Efter aftale med de rumænske soroptimister forlæn-
ges projektet – nu som et paraplyprojekt. I tilknyt-
ning til projektet kan de rumænske klubber søge om 
økonomisk støtte fra Danmarksunionen til klubpro-
jekter, der skal støtte udvalgte unge mødre og til 
projekter med oplysende og forebyggende formål. 
Projektets målgruppe er helt unge, gravide piger og 
nybagte mødre i teenagealderen, unge udsatte pi-

ger med risiko for tidlig graviditet samt unge kvinder, 
som blev mødre mens de var teenagere og som 
ønsker at fortsætte uddannelse og få bedre livsvil-
kår. Paraplyprojektet løber over 4 år fra den 1. sep-
tember 2021.  
Man kan finde den nye projektbeskrivelse på hjem-
mesiden. Projektbeskrivelsen, ansøgningsskemaet 
og evalueringsskemaet er blevet oversæt til dansk 
og engelsk. Det betyder, at de rumænske klubber 
nemt kan finde og anvende dem.   
I sommer 2021,har vi støttet to teenagemødre med i 
alt 12.560 kr. via klubben SI Slatina. Støtten skal 
være med til at sikre deres fortsatte skolegang og 
sætte fokus på den manglende sexualundervisning i 
skolerne. 
Via klubben SI Craiova har vi støttet 2 unge teena-
gemødre med i alt 32000 kr. De går på High School 
of Food Industry. Støtten skal dels bruges til fornø-
denheder til børnene og de unge mødre. 
 
Arbejdsgruppen for unionsprojektet “Teenagemødre 
i Rumænien” består af Hanne Jensbo, Anne-Grete 
Cobley og Ina Dorfman.  
Vi ved allerede nu, at der er flere ansøgninger på 
vej fra de rumænske klubber og det betyder at vi 
har mulighed for at hjælpe flere rumænske teenage 
mødre til at skabe bedre livsvilkår for sig selv og de-
res børn. 
De danske klubber kan løbende støtte projektet 
med midler ved at indsætte donationer på unionens 
konto. 
(ID) 
I The Link kan I læse, at projektet Unge teenage 
mødre er udvalgt som månedens projekt 
(UK) 

                                                                                                            

Støt kvinder og piger i Grønland 
 

 
 

Der er et enormt behov for at styrke kvinder 

og piger i Grønland i mange aspekter af de-

res livsvilkår, og nu har I mulighed for enten 

at skabe et sådant projekt selv eller være  

fortalervirksomhed  og søge midler fra unio-

nens paraplyprojekt, eller I kan donere penge 

til paraplyen, så andre klubber og ansøgere 

kan få glæde heraf. For at få støtte skal pro-

grammet have til formål at skabe varige for-



5 

 

bedringer for kvinder og piger i Grønland og 

falde inden for SIE’s fokusområder og vores 

vision, mission og principper. 

(AKP) 

 

Stop Vold mod kvinder og 
piger 
 
Jeg vil også lige minde om vores andet, nye 

paraplyprojekt: Stop Vold mod kvinder og pi-

ger. Projektet er en udvidelse af det tidligere 

projekt Stop Trafficking og skal støtte udvik-

lings- og advocacy-tiltag, der har til formål at 

stoppe vold mod kvinder og piger i bred be-

tydning. 

 
I er velkomne til at kontakte jeres RPD for 

støtte til udarbejdelse af projektbeskrivelse, 

hvis I har et projekt i tankerne. Ansøgnings-

skema etc. ligger på unionens hjemmeside 

under beskrivelsen af paraplyerne på Unio-

nens hjemmesiden. 

Læs også Ina Dorfmanns beskrivelse af uni-

onsprojektet ovenfor 
(AKP) 
 

Fælles Orange Dage - event over 
hele landet  2021 - evaluering 

 
SI Kerteminde, Amanda 
 
Allerførst tak til klubberne for de spændende tilba-
gemeldinger, som vi har fået i RPD-gruppen. Vi har 
været meget spændte på, om vores beslutning om 
at forsøge at markere Orange Dage i 2021 på 
samme dag over hele landet ville give Orange Dage 
og soroptimisters arbejde en bedre – og måske 
endda landsdækkende - pressedækning. Nu fore-
ligger de ’tørre tal’ fra klubberne, som fortæller føl-
gende: 

 41 klubber markerede Orange Dage, de al-

lerfleste på samme dag 

 20 klubber fik god eller bedre pressedæk-

ning 

 20 klubber har haft glæde af materialet på 

unionens hjemmeside 

 28 klubber siger ja til markering på en fæl-
les dag også til næste år og endnu flere si-
ger måske.  

 Et mindre antal klubber har nævnt, at vi skal 

finde en anden fælles dag 

end en dag lige op ad Black Friday. 

 

 
SI Horsens 
 

I RPD-gruppen har vi lagt en del kræfter i at samle 
alle de gode ideer fra klubberne i et idekatalog, lige-
som vi har forfattet skabelon til pressemeddelelse 
og pjecer. Derfor er det en glæde for os, at en del 
klubber har benyttet materialet. Gennem tilbage-
meldingerne fra klubberne fra Orange Dage 2021 
kan vi se, at der er kommet mange nye ideer til, 
som vi naturligvis også vil lægge ind i idékataloget 
på hjemmesiden. 
 

 
SI Vejle i flotte nederdele 

 
Hvad angår pressedækningen, er det vanskeligt for 
os at konkludere, om pressemeddelelsen har haft 
en effekt. Umiddelbart ser det ud som om, at der 
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har været lidt mere opmærksomhed, men vi ved 
også, at mange klubber i forvejen er rigtig gode til at 
engagere lokalpressen i deres arbejde. Vi så dog, at 
TV2Øst var på pletten og bragte et fint indslag i ny-
hederne samme aften. 
Tak til jer alle for de interessante tilbagemeldinger 
og de mange herlige fotos, som I har medsendt. 
(AKP) 
 

Soroptimist Nordic Leadership 
Academy (SNLA) 2022 

 

Der er i disse måneder åbent for ansøgere til Soroptimist 

Nordic Leadership Academy 2022, der tilbyder unge 

kvinder med nordisk eller anden etnisk baggrund i alde-

ren 20-30 år en uddannelse i ledelse og personlig udvik-

ling. 

 
Vi opfordrer klubber eller regioner til i deres eget lo-
kalområde/på uddannelsessteder at identificere eg-
nede unge kvindelige kandidater til SNLA 2022 i Is-
land. Først og fremmest fordi soroptimister priorite-
rer at uddanne kvinder generelt – men særligt op-
fordrer kvinder til at kvalificere sig til og at gå efter 
lederpositioner. Desuden giver det positiv lokal om-
tale at formidle en ung kvindes deltagelse i SNLA. 
Endelig danner kandidaternes lokale forankring ba-
sis for at klubberne på forskellig vis fremover kan 
holde kontakten til kandidaterne og udfordre dem 
med opgaver – og på længere sigt kan se frem til at 
få nye medlemmer. 

Alle klubber kan indstille kandidater 
Ansøgningsprocessen frem mod udvælgelsen:  
Når klubben har identificeret sin kandidat, skriver 
vedkommende den elektroniske ansøgning på en-
gelsk og den indsendes med bilag. Herefter inter-
viewer arbejdsgruppen alle indstillede danske kan-
didater, tjekker deres engelskkundskaber og ud-
vælger de fem deltagere, der kommer med på 

SNLA i Island. Vi vil gerne sikre et generelt fagligt 
højt niveau på SNLA; det er derfor vigtigt at under-
strege overfor jeres kandidater, at der er den nævn-
te proces frem mod udvælgelsen af de årlige 5 dan-
ske deltagere. 

Alle klubber kan støtte SNLA med større el-
ler mindre beløb. 

Vores erfaring fra de foregående års akademier er, at det 

lykkes at få en del fondsmidler til gennemførelse af aka-

demiet, således har de resterende udgifter pr. deltager ty-

pisk ligget på omkring kr. 2.500,-  

Klubbernes støtte til projektet er vigtig for at vi hvert år 

sikrer rejse, ophold og undervisning for fem unge kvinder 

på SNLA samt udgifter til observatører, arbejdsmøder 

med mere. 

Akademiet finder sted 

d. 26. juni – 1. juli 2022 

på Universitetet Bifröst, Island 

Hver af de nordiske unioner kan sende 5 delta-

gere. 

Ansøgningsfristen er 15. marts 2022. 

Link til SNLA Ansøgningsskema: 

https://forms.gle/XcE6b1qwXkkrSwaY8 

Link til “Flyer”: 
https://www.soroptimist-danmark.dk/wp-

content/uploads/2020/09/SNLA-flyer.pdf 

( Anna Marie Boile og Ulla Madsen) 

 
 

KURSUSFORLØB igennem CISU 
Civilsamfund I Udvikling 
 
Fire Soroptimister fra Region 4, deltog i kurset 
Projektudvikling hos CISU i 2021. 
Pga Corona foregik kursusforløbet primært som 
webinar, hvor vi blev introduceret i gode værktøjer 
til at sikre vejen fra projekt ide til effektuering og 
opnåelse af projektmål. 
Kurset endte ud i, at deltagerne udarbejdede en 
projektbeskrivelse til en evt. ansøgning om CISU 
midler. 
Vi udarbejdede et projektudkast, med baggrund i 
Region 4’s projekt med SI Tororo i Uganda. 
 
I kurset deltog 11 forskellige organisationer, flere 
havde tidligere opnået støtte gennem CISU og 
havde gennemført projekter, bl.a. Seniorer uden 
Grænser, som har flere projekter til fordel for 
kvinder og piger. 
 

https://forms.gle/XcE6b1qwXkkrSwaY8
https://www.soroptimist-danmark.dk/wp-content/uploads/2020/09/SNLA-flyer.pdf
https://www.soroptimist-danmark.dk/wp-content/uploads/2020/09/SNLA-flyer.pdf
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I læringen indgik der, for os, mange nye begreber i 
de værktøjer vi brugte i det analytiske forarbejde. 
Logical Framework Approach (LFA): 
Hvad er den nuværende situation – Hvordan ønsker 
vi den fremtidige situation.  
Theory Of Change (TOC): 
Fokuserer på den forandring vi ønsker – hvordan vi 
understøtter forandringen. 
En fortælling (et narrativ) om hvordan forandringen 
sker og en visualisering af det. 
Outcome Mapping (OM) 
Identificerer Vision og Mission, samt boundary 
partners. 
Hjælper os med at svare på: 

 Hvorfor? Langsigtet mål og opsum-

mering af strategi. 

 Hvem? Boundary Partners = Aktører 

i projektet 

 Hvad?  Projektmål og indikatorer 

 Hvordan? Strategi for projektet, inkl. 

aktiviteter. 
VISIONEN: Reflekterer de overordnede 
udviklingsrelaterede forandringer, man ønsker at 
fremme med projektet.  
MISSIONEN: Beskriver hvordan man påtænker at 
understøtte visionen, ikke formuleret som et 
overordnet mål, men en beskrivelse af de 
økonomiske, politiske, sociale og miljømæssige 
forandringer man ønsker at opnå med projektet og 
hvordan man i store træk vil gøre det. 
 
 

 
 

 
 
Det er et lille udpluk af den megen teori vi fik fyldt 
på igennem kursusforløbet, og der er ingen tvivl om, 
at vi bruger de værktøjer i forbindelse med 
projektet, som vi gennemfører i samarbejde med SI 
Tororo. 
 
Når vi ser på de projekter andre organisationer 
gennemfører med midler gennem CISU, kan vi se at 
vi som organisation har de samme muligheder, men 
det kræver et stort engagement og meget arbejde. 
 

 
 
Region 4’s projekt i samarbejde med SI Tororo er: 
    Uddannelse af piger/kvinder til uafhængighed i 
Tororo-distriktet, Uganda. 
Den 20. oktober underskrev vi en samarbejdsaftale 
om gennemførelse af et pilotprojekt over 6 måneder 
hvor 20 kvinder oplæres i sy-/og skrædderfag 
pilotprojektet er budgetteret til 17-18.000 kr. heraf er 
50% udbetalt. Vi har en tæt kontakt med Præsident 
Sophia Dorothy via mail og messenger og afventer 
pt den første evaluerings rapport. 
(Ruth Ørbæk Petersen, Tidl RPD region 4) 
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Kursuskatalog fra CISU 
 

 
Kære medlemsorganisation 

Et nyt semester er påbegyndt i Januar hos CISU 
og det betyder også at den nye kursuskalender er 
klar! 

Tidligere er der blevet trykt et kursuskatalog, men 
vi har fra i sommer valgt at sparre papiret og i 
stedet udforme en digital udgave, som man kan 
gemme eller printe efter behov. I får derfor her til-
sendt det nye kursuskatalog og vi håber at I har 
lyst til at deltage i de kurser, som er relevante og 
brugbare for Jeres organisation. 

CISU udvikler kurser inden for: CISU understøtter 
danske organisationers nationale og globale 
arbejde for en retfærdig og bæredygtig verden. Vi 
ønsker at støtte vores medlemsorganisationer til at 
bruge deres kræfter bedst muligt i samarbejde med 
deres partnere rundt om i verden. Derfor tilbyder 
CISU kurser og gratis rådgivning til vores 
medlemsorganisationer.  

> PLANLÆGNING OG STYRING AF INDSATSER 

 > ORGANISATIONSUDVIKLING 

 > ENGAGEMENT, KOMMUNIKATION OG 
OPLYSNING  

Vi skaber rammerne for: > NETVÆRK OG 
ERFARINGSUDVEKSLING  

Og diskuterer med medlemmer om: > AKTUELLE 
TEMAE 

Læs mere: https://arrangementer.cisu.dk/( 
HM/UK) 

 

 

 
Ledige RPD poster 
 
Alle der har mulighed for det og lyst til det, bør 
overveje om ikke det er nu. man skal lade sig opstil-
le som RPD- kandidat i den region, man tilhører. 
Det er et meget både spændende og givende ar-
bejde. 
 
RPD reg. 1 - (for 1 år) 2023 P.t. ingen kandidat  
RPD reg. 3 2023-2024 Kirsten Torpe – kan 
genvælges, men ønsker ikke genvalg 
RPD reg. 5 2023-2024 Dorte Borlund – kan 
genvælges 
RPD reg. 6 2023-2024 Gunvor Bruus – kan ikke 
genvælges  
RPD reg. 7 2023-2024 Ulla Koch – kan ikke 
genvælges  

 
Den 15. februar 2022 er sidste frist for at ind-
sende forslag om kandidater - se Indvarsling 
til Lands- og Repræsentantskabsmøde 2022 
 
I skrivende stund er der kun modtaget indstilling 
om kandidat til posterne som intern revisor og  
Legatkomiteen. 
 
HUSK - alle der genopstiller skal også indsende 
den blanket, som I kan downloade HER, sammen 
med et foto (jpg fil). 
(UK) 
 
 

      HUSK 

Kvindernes internationale kamp-

dag den 8 marts 2022 
 

 
 

God læselyst - på RPDernes vegne 
Ulla Koch 
ullawintherkocn@gmail.com 
 
 
 
 
 

l/ 

https://arrangementer.cisu.dk/
https://soroptimist-danmark.us3.list-manage.com/track/click?u=25629cee97b5456cac0f897ec&id=f9bed5dd3d&e=ec930b5665
https://soroptimist-danmark.us3.list-manage.com/track/click?u=25629cee97b5456cac0f897ec&id=ffe0916942&e=ec930b5665
mailto:ullawintherkocn@gmail.com

