
 

  

   

 

 

 
                                      

 
                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                              
 

 
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. 42/ oktober 2022 
 
 
I dette nummer kan du læse følgende: 
 

• Fra møder i RPD- gruppen 

• Kommende kurser 

• Verdens bedste nyheder med verdens 
bedste morgen 

• Orange Dage SIE 2022 

• Orange Dage SI  Danmark 2022  

• Projektarbejde, projektkultur og proces-
konsulenter 

• Best Practice Award 2022 

• Podcast fra Unicef 

• Efterskrift 
 

 

 
 

 

 

Kære alle, der læser dette nyhedsbrev 
I dette nyhedsbrev er der fokus på Orange Dage 

2022, herunder initiativet fra SIE ”Read the Signs” 
Men du kan også læse mere om projektarbejde og 

udviklingsprocesser i klubberne.  
Se indholdsfortegnelsen i venstre spalte 

Læs nyhedsbrevet og bliv inspireret til det videre ar-

bejde. 
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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RPD møder den 22 august, 4 sep-
tember og 26 september 
 
På mødet den 22 august, som blev holdt som et 
zoom-møde var der mange emner på dagsordenen 
bla Orange Dage, opfølgning på strategien, forbere-
delse af webinaret den 20 september om projektkul-
tur, uddannelse af proceskonsulenter samt drøftelse 
af fokusrapporter. 
Mødet den 4 september i Vissenbjerg havde som 
hovedformål at træne RPD’er til at kunne virke som 
proceskonsulenter ude i klubberne ( læs mere om 
dette i Nyhedsbrevet) 
Den 26 september holdt vi endnu et zoom-møde, 
som havde til formål at fordele poster( som står i 
medlemsbogen) fra 1. januar 2023 mellem de kom-
mende DPD’er 
Referater kan læses på hjemmesiden under RPD 
 
Den nye struktur træder, som I ved, i kraft 1. 
januar 2023.  
Som det fremgår af  nedenstående fortsætter alle, 
der er valgt som RPD som DPD i den periode, de er 
valgt for 

 

Distrikt 1 Hanne Slot Meyer 2021-2023  Kan 
genvælges  Aase Krag-Petersen*) 2021-2023 Kan 
genvælges  
 
Distrikt 2 Anne Mette Friis Pedersen 2021-2023 
Kan genvælges 2 Ingen kandidat  
 
Distrikt 3 Rita Offersen 2023-2024  Kan genvælges 
3 Else Nørgaard 2023-2024  Kan genvælges  
Hanne Duffy 2019-2023 Kan ikke genvælges  
 
*) Aase Krag-Petersen er pt. APD. Dette begreb 
udgår, men Aase fortsætter som APD i 2023 og kan 
så genvælges som DPD i 2023. Der mangler en 
DPD i distrikt 2. 
 
Følgende RPD’ere fratræder den 1. januar 2023; 
Kirsten Torpe, Gunvor Bruus og Ulla Koch  
 
Fordeling af posterne: 
CISU Vest - Hanne Slot Meyer (fortsætter) 
CISU Øst – Rita Offersen (ny) 
Friendship Links - Anne Mette Friis (fortsætte 

Fokusrapporter  -  Aase Krag-Petersen (ny) 

Kvinderådet - Else Nørgaard (ny) 
FN - forbundet  - Rita Offersen  (ny) 
RPD Nyt   - Aase Krag Petersen (ny) 
(UK) 

 
Kommende kurser 
 
Det har desvære været nødvendigt at flytte 
opfølgningen på kurset om  projektarbejde, som 
blev holdt i foråret 2022. Mødet var  fastlagt til den 4 
oktober 2022, men grundet et andet mødet er dette 
møde nu flyttet til den 16 november 2022 fra kl. 
19.00 – 20.00. Mødet holdes som et zoom-møde.  
Mødet er for deltagerne på kurset i foråret. 
Spørgsmål og kommentarer sendes fortsat til Aase 
Tilmelding til Aase Krag-Petersen, 
aakp111@gmail.com 

 
Nyt kursus om projektarbejde  
Der arbejdes på at gentage kurset om 
projektarbejde i begyndrlsen af det nye år, Mere 
herom senere 
(UK) 

 
 
Verdens Bedste Nyheder med  
Verdens Bedste Morgen 

- fredag, den 9. sept. 2022. 

 

 
 

"Godmorgen!  Var det noget med en 
Nyhedsavis og et stykke chokolade?" - 
sådan blev der spurgt af ca 180 Soropti-
mister fra 30 klubber spredt over hele 
landet fredag morgen, den 9. sept. 
 
 

mailto:aakp111@gmail.com
https://www.soroptimist-danmark.dk/
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Papirspose med avis og chokolade 
  
Soroptimisterne kan godt være stolte, det er et flot 
antal, der er med til at give et budskab videre om 
konstruktiv journalistik. 
VBN er stolte og glade for Soroptimisternes indsats 
- som de også gav udtryk for på sidste L/R møde. 
  
For Soroptimisterne er det en god måde at vise om-
verdenen, hvad vi også arbejder med og det er ad-
vocacy for vore klubber og vort øvrige arbejde. Des-
uden fornemmes det, at rigtig mange har en sjov og 
humørfyldt morgen. 
  
Her i RPD Nyt skal VBN opgaven også videregives. 
Undertegnede Kirsten Torpe blev i 2015 udpeget af 
FU til at være ansvarlig for "partnerskabet" med 
VBN - og nu i 2022 må det være tiden at videregive 
opgaven. 
Opgaven har været opslået af FU og valget faldt på 
Birthe Kjeldsen, SI Gentofte. Tillykke til Birthe. 
Jeg takker her for at have haft en spændende op-
gave. 
Kirsten Torpe, SI Danmark kampagneleder 2015-
2022. Udpeget af FU. 
(KT) 
 

NY kampagneleder for Verdens Bedste Nyheder 
Jeg er meget beæret over at være blevet udpeget 
af FU til at varetage denne opgave. Det er nogle 

store sko jeg skal udfylde efter Kirsten, men jeg vil 
gøre mit bedste. 
Jeg er meget optaget af de 17 verdensmål, og har i 
Februar udøvet advocacy i forbindelse med en 
”Verdensdag” på Ordrup Gymnasium. Her deltog 
mange NGO-organisationer med indlæg. Benedicte 
Krogh-Meier fra SI-København og jeg havde ver-
densmål 2 ”Stop sult” som hovedemne. VBN var 
også repræsenteret på denne dag.  
Endvidere er emnet på Region 5+6’s regionalmøde i 
november ”Bæredygtig fremtid”, hvor bl.a. ”Ver-
dens bedste nyheder” har et indlæg. Vi må passe 
på vor verden. 
Jeg glæder mig til samarbejdet med VBN. 
   
Birthe Kjeldsen, SI Danmarks kampagneleder 
2023- . Udpeget af FU. 
  
Projektet VBN er også at finde under SI DK web-
side "Projekter i samarbejde med andre organisa-
tioner". 

(KT) 

 
Soroptimist i og med udstyret 
 
Læs endnu mere på: 

https://verdensbedstenyheder.dk/ 

Du kan også tilmelde dig deres nyhedsbrev 

(UK),  

https://verdensbedstenyheder.dk/
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Orange Dage / SIE 

 

 
 
I SIE er der udarbejdet  en kampagne, som det 
ønskes, at alle europæiske klubber bliver en del af. 
Kampagnen har overskriften ” Read the signs” og 
har fokus på at være opmærksom på, hvilke tegn 
der er hos kvinder og piger, der udsættes for vold , - 
både de tydelige og de skjulte. 
Tydelige tegn kan være: kvindedrab,at blive slået, 
skoldet, sparket, at have blå mærker eller blive 
voldtaget 
Skjulte tegn kan være at kvinden bliver låst inde, 
bliver isoleret fra venner, ikke selv har kontrol over 
hendes egne penge,at telefonen bliver kontrolleret, 
ydmygelser, udskamning og kritik. 
 

  

Plakat i A4 format med de 8 tegn på skjult vold. Det 
er svært at gengive teksten i et nyhedsbrev, men gå 
på hjemmesiden og læs den tydeligere 
 

I arbejdsgruppen for Orange Dage har vi arbejdet 
videre med de de banner/plakater som  er 
udarbejdet af SIE. De er oversat til dansk og kan, 
som det er beskrevet ovenfor, hentes fra 
hjemmesiden. Alle tre banner/plakater er gengivet 
her i Nyhedsbrevet. Den opmærksomme læser har 
set at der er QR koder på alle tre banner/plakater. 
QR koden henviser til SI Danmarks hjemmeside. 
Budskaberne om ”de otte tegn” egner sig rigtig 
godt som oplæg på debatmøder og lignende. 
 
Udover de tre plakater kan man fortsat bestille 
brochurer, balloner mm som angivet nedenfor 
(UK) 
 

Orange Dage SI Danmark 2022 

Soroptimist Danmarks Unionen vil igen i 2022 sætte 
ekstra fokus på de 16 Orange Dage, og vi håber, at 
alle klubber deltager under én eller anden form, så 
det virkelig bliver tydeligt i hele landet – både formå-
let: Stop Vold mod Kvinder og Piger og Soroptimist 
International Danmark. 

Orange dage aktiviteter starter den 25. novem-
ber. Det er et ønske fra SI Danmarks Unionen, at 
alle klubber, så vidt muligt, støtter op om emnet 
og laver aktiviteter lørdag den 3. december. 

Det er klubbernes eget valg om de vil markere de 
Orange Dage i flere dage eller alle dage fra den 25. 
november (FN’s Internationale Dag for Afskaffelse 
af Vold mod Kvinder) til 10. december (International 
Menneskerettighedsdag). 

Der vil løbende komme ideer på hjemmesiden til in-
spiration for afvikling af og til aktiviteter i forbindelse 
med 16 Orange Dage. 

Ideer og værktøjer 

Orange Dage – Idéer og værktøjer 01.09.1022 pdf 

2126 – A5 flyer_orange dage2022 kan bestilles i 
unionens butik. 

Orange balloner m/soroptimist logo kan også købes 
i Unionsbutikken. 

Pressemeddelelser og skabeloner 

Fakta om Soroptimist International 2022 pdf 

Forslag til pressemedddelelse 

Forslag-til-email-til-lokale-medier  

 

 

https://www.soroptimist-danmark.dk/wp-content/uploads/2022/09/Orange-Dage-Ideer-og-vaerktoejer-01.09.1022-pdf.pdf
https://www.soroptimist-danmark.dk/wp-content/uploads/2022/09/2126-A5-flyer_orange-dage2022.pdf
https://www.soroptimist-danmark.dk/wp-content/uploads/2022/09/Fakta-om-Soroptimist-International-2022-pdf.pdf
https://www.soroptimist-danmark.dk/wp-content/uploads/2022/09/Forslag-til-pressemedddelelse.docx
https://www.soroptimist-danmark.dk/wp-content/uploads/2022/09/Forslag-til-email-til-lokale-medier.docx
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Plakater 

The 8 signs READ THE SIGNS-2022 

Find plakaten på dette link: https://www.soroptimist-
danmark.dk/orange_dage_klub_annonce.pub 

Hvis du ikke har Publisher installeret på din PC, skal 
den downloades først. 

 

 

 

 

 

Har du brug for hjælp eller har du spørgsmål, så 
kontakt en fra arbejdsgruppen. 

Kirsten Torpe kirstentorpe@outlook.com 

Hanne Duffy hanneduffy@hotmail.com 

Gunvor Bruus gunvorbruus@gmail.com 

Ulla Koch ullawintherkoch@gmail.com 

Hanne S Meyer hanne-meyer@stofanet.dk 

Læs mere: Orange Dage – Soroptimist International 
Danmark (soroptimist-danmark.dk) 

 

(HD) 

 
 

Projektarbejde, projektkultur og 
proceskonsulenter 
 
Udviklingsprocesser i klubberne 
 
I et samfund, der udvikler sig, komme man bagefter, 
hvis man ikke udvikler sig! 
RPD-gruppen har i de sidste par år arbejdet med 
projektudvikling i klubberne og vi har 

https://www.soroptimist-danmark.dk/wp-content/uploads/2022/09/The-8-signs-READ-THE-SIGNS-2022-.pdf
https://www.soroptimist-danmark.dk/orange_dage_klub_annonce.pub
https://www.soroptimist-danmark.dk/orange_dage_klub_annonce.pub
about:blank
about:blank
mailto:ullawintherkoch@gmail.com
mailto:hanne-meyer@stofanet.dk
https://www.soroptimist-danmark.dk/orange-dage/
https://www.soroptimist-danmark.dk/orange-dage/
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netop gennemført webinaret om udvikling af 
Projektkultur i Klubben. Vi håber, at 
webinaret har givet klubberne lyst og redskaber til at 
arbejde udviklingsorienteret. 
RPD-gruppen har udarbejdet en metodeoversigt 
over anerkendende udviklingsmodeller, 
som klubberne evt. selv kan bruge i deres 
udviklingsindsatser, men vi har også lavet en lille 
liste over de RPD’er og andre soroptimister med 
proceskonsulenterfaring, som stiller sig til 
rådighed for klubberne som proceskonsulent. 
Processerne er rimeligt simple at følge, men 
fordelen for klubberne i at have en proceskonsulent 
fra en anden klub er bl.a. at alle i 
klubben kan deltage i processen.  
Metodeoversigten ligger på Unionens hjemmeside 
under RPD 
 
Det er klart, at RPD-gruppen beskæftiger sig med 
udvikling i projektarbejde og -kultur, men 
det skal for fuldstændighedens skyld nævnes, at 
udviklingsprocesserne i metodeoversigten 
kan bruges til udvikling af alle de emner, man 
ønsker at udvikle, ex.: trivsel, samarbejde, 
moneymaking, PR og marketing, extension, møder, 
fastlæggelse af klubmål og -visioner 
etc. Det bliver spændende at høre om klubbernes 
erfaringer med udviklingsprocesserne 
(AKP) 
 
 

 
 
 
Proceskonsulentliste: 
Hvis du har erfaring med at facilitere processer, så 
må du meget, meget gerne stille dig til 
rådighed for klubber, som ønsker at gennemføre 
udviklingsprocesser. Listen over 
proceskonsulenter lægges på Unionens 
hjemmeside under RPD. Vi håber, at den bliver 
meget længere, så vi er mange, der kan støtte 
hinanden. Kontakt evt. Aase Krag-Peteren, 
APD, aakp111@gmail.com eller 22 62 22 85, hvis 
du vil videre mere om proceskonsulentarbejdet. 
 
Proceskonsulentlisten: 
Distrikt 3 (Reg. 6): Gunvor Buus (RPD) 
(Reg. 7): Ulla Winther Koch (RPD) 
Distrikt 2 (Reg. 3): Anne Mette Pedersen 
(RPD/DPD) 

(Reg. 4-Fyn) Kirsten Torpe (RPD) 
Distrikt 1 (Reg. 2): Aase Krag-Petersen (APD) 
(AKP) 
 

 
Paraplyprojekterne 
 

 
 
Kvinder og Piger i Grønland  
Arbejdsgrupperne for de to paraplyprojekter er 
fortsat i arbejdstøjet. Senest er der 
bevilget 44.000 kr. til to piger under uddannelse i 
Uummannaq og 17.000 kr. til 
supervisionsuddannelse til dansk kvinde, der 
arbejder med grønlandske kvinder og 
piger i Danmark. 
 

 
 
Stop vold mod kvinder og piger 
Endvidere er der bevilget 22.800 kr. til Exist til at 
støtte deres arbejde med at hjælpe 
nigerianske kvinder i Danmark ud af prostitution. 
Exist er et samarbejde mellem 5 
danske kirker i København om en åben nat café. 
Dette er blot den seneste støtte. I kan læse mere 
om den samlede støtte fra 
paraplyprojekterne på Unionens hjemmeside. Og 
husk, at I selv kan søge midler fra 
disse puljer til jeres respektive projekter. 
(AKP) 
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Læs mere på Unionens hjemmeside 

Projekter – Soroptimist International Danmark 
(soroptimist-danmark.dk) 

 

Info om projektarbejde på 

Unionens hjemmeside 

Vi gør lige opmærksom på, at der ligger mange 

informationer på Unionens hjemmeside, som 

KPD/KAPD og klubberne kan bruge i deres arbejde 

med projekter og advocacy. Klik på’Organisation’ og 

derefter på ’RPD’, så, kommer hele listen, som 

følger: 

Handlingsplan: Handlingsplan/projekter, Strategi 

21-24, Handlingsplan for fokusrapporter 2022-2 

RPD Nyt: 2018-2022 

RPD: Inspirationskatalog, Indledning til 

Inspirationskatalog, Diverse links til FN’s  

bæredygtige verdensmål 4 og 5, 

Kommunikationsstrategi, Kommunikationsplan, 

Project Matching, Projekter i klubberne, 

Projektbeskrivelse/skabelon, Ressourcepersoner, 

Præsentation af metodeoversigt, 

Anerkendende Udviklingsprocesser/Metodeoversigt 

Orange Dage: Inspirationsmateriale 2022 og 2021 

Fokusrapporter og indberetninger: Vejledning i 

indberetning, Hvorfor skal fokusrapporterne være 

informative? Eksempel på en Fokusrapport (Best 

Practice Award 2018-19), Link til at indberette 

fokusrapporter. 

(AKP) 

 

Webinarer på unionens hjemmeside 

 

 
 

De webinarer, som er afholdt i Soroptimist Inter-
national Danmark gennem de sidste 2 år, kan ses 
på Unionens hjemmeside på dette 
link: https://www.soroptimist-
danmark.dk/webinarer/ 
 
Det gælder også følgende: 
Webinar den 15. april 2021 om “FN’s 17 
Verdensmål og sammenhængen til projekter” 

Webinar den 20. september om Projektkultur i 
klubberne, hvor over 70 medlemmer deltog 

(UK) 
 

Soroptimist International of 
Europe 
BEST PRACTICE AWARDS 
2022 

Inspiration fra Best Practice 
Award 2022 

Hermed har jeg vedhæftet  SIE Best Practice Award 
brochure 2022, som i kan læse  og finde inspiration 
til i relation til Jeres klubbers projekter. Man kan 
også finde den på SIE hjemme-
side. https://www.soroptimisteurope.org/wp-
content/uploads/2022/06/sie-bpa-brochure-en-2022-
final-bd-spead.pdf 
 
Når man har læst om et projekt, kan man søge på 
det i PFR-er( fokusrapporter) og blive inspireret af 
hvordan andre klubber har udfyldt disse rapporter.  
(ID) 

 
Ny Podcast fra Unicef 
 

 
 
HVORFOR TALER UNICEF OM LIGESTILLING? 

Piger har ret til præcis samme muligheder og be-
skyttelse som drenge. Alligevel ser vi, hvordan pi-
gers muligheder, sikkerhed og rettigheder bliver sat 
på prøve i hele verden. Kriserne står i kø: Klimaka-
tastrofer, corona og konflikter rammer både drenge 
og piger, men det er pigerne, der mærker konse-
kvenserne hårdest. 
 
Eksempelvis går næsten dobbelt så mange piger 
som drenge mellem 15 og 19 år lige nu ikke i skole 
eller på arbejde på verdensplan. 
 

https://www.soroptimist-danmark.dk/projekter/
https://www.soroptimist-danmark.dk/projekter/
https://soroptimist-danmark.us3.list-manage.com/track/click?u=25629cee97b5456cac0f897ec&id=e12bfa539e&e=ec930b5665
https://soroptimist-danmark.us3.list-manage.com/track/click?u=25629cee97b5456cac0f897ec&id=e12bfa539e&e=ec930b5665
https://www.soroptimisteurope.org/wp-content/uploads/2022/06/sie-bpa-brochure-en-2022-final-bd-spead.pdf
https://www.soroptimisteurope.org/wp-content/uploads/2022/06/sie-bpa-brochure-en-2022-final-bd-spead.pdf
https://www.soroptimisteurope.org/wp-content/uploads/2022/06/sie-bpa-brochure-en-2022-final-bd-spead.pdf
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Derfor må vi ikke stoppe med at tale om ligestilling, 
antidiskrimination og piger og kvinders rettigheder. 
Vi må ikke stoppe med at handle, og det gør vi hel-
ler ikke! 
 
Hør om, hvad vi gør for verdens piger i DE 
USYNLIGE KVINDERS KLUB.. 
 
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/ 

eller 
Find link til podcast hos Unicef. 
(HD) 
 
 

Efterskrift 
 
Jeg har nu været redaktør på RPD Nyt i rigtig 
mange år og giver fra 1. januar 2023 stafetten vi-
dere til Aase Krag-Petersen, som jeg ønsker al held 
og lykke med det videre arbejde. Samtidig vil jeg 
gerne sige tak til alle jeg har samarbejdet med i for-
hold til udgivelserne og en tak til læserne. Det har 
været et meget givende og inspirerende arbejde, 
som har givet mig en stor indsigt i Soroptimistarbej-
det og dets formål. 
(UK) 
 
 
 

 
 

 
 

God læselyst til alle 

På RPD gruppens vegne 

Ulla Koch 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

l/m/mail/u/0/# 

SidsIndb00,- til– via bankoverførsel på der g 

når du betakan u se, at det 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/

