
Referat fra Regionalmødet i region 4, den 29. oktober 2022. i Magion, 

Grindsted. 

Emne: Klima og miljø (verdensmål 7, 13 og 15) 

 

Deltagere: fra 12 klubber: Åbenrå 2, Esbjerg 5, Haderslev 3, Kolding 3, Ribe 3, Rødding-Gram- 

Toftlund 2, Sønderborg 8, Vejen 4, Varde 5, Tønder 6 Odense 1 og Grindsted-Billund 15 

 

Velkomst ved Præsident for SI Grindsted-Billund Gitte Ottosen 

Gitte Ottosen bød velkommen til historiens sidste regionalmøde, idet vi jo pr. 1. januar 2023 

overgår til distrikter, hvor region 3 og 4 bliver til distrikt 2. Gitte gjorde opmærksom på, hvor vigtig 

dagens emne og vores arbejde er, fordi det jo stadig er kvinder og piger (børn), der rammes 

hårdest af katastrofer rundt om på jordkloden. 

Forinden blev der solgt lodder til amerikansk lotteri. 

Toastmaster Inge Mols ledte os suverænt gennem dagens program 

Lysceremoni og fællessang (Soroptimisthymnen) 

1. Soroptimist International (Kirsten Münster, Præsident, Haderslev) 

2. Soroptimist International Europa (Else Marie Jessen, Præsident, Vejen) 

3. SI Danmark (Anne Mette Friis Pedersen, Tønder, RPD ) 

4. For Klubberne i Region 4 (Gitte Ottosen, Præsident Grindsted-Billund) 

 

 3 min. ved Ulla Berg Bojesen 

Ulla talte om vores el-system, og hvor vi får vores el fra. Vi er en del af et (sårbart) netværk 

forbundet med vore nabolande. Brugen af vindenergi bringer os mere i balance. I dag bruger vi 10-

15 % mindre el i vore boliger, og flytter forbruget til billigere tidspunkter. 27 % har lavet 

energiforbedringer. Ulla opfordrer os til at søge og dele viden om energiforbedringer. 

 

 MAGION – indlæg ved centerleder Henrik Steen Andersen: 

Magion fyldte i foråret 10 år. I sin tid blev 100 mill. kr. afsat til formålet. Der er 12000 m2 fyldt 

med kultur og idræt. Man vil gerne tilbyde så meget som muligt og bliver bl.a. inspireret af, hvad 

La Santa Sport tilbyder.  



Magion er centrum for kommunens uddannelsesinstitutioner, der er 3 idrætshaller, en dobbelthal, 

fitnesscenter, svømmehal samt bibliotek og borgerservice.  

En efterskole er på vej. 

 

Koordineringsgruppen for etablering af distrikt 2 har ordet: 

Gruppen består af Anne Mette Friis Pedersen, Tønder, Marianne Steffensen, Ribe, Evabeth 

Mønster, Vejle og Birgit Jeppesen, Odense. Region 3 og 4. 

Anne Mette præsenterede projektet, som de har kaldt samarbejde - ligeværdighed og synergi 

med en underoverskrift: en fusion med mening og udvikling 

Gruppens opgave var, at fastlægge rammerne for de kommende distrikter, at udarbejde mål for 

fusionsprocessen, at iværksætte aktiviteter, der inddrager klubberne. 

Man var klar over, at der ville være modstand, men valgte at se fremad og være konstruktive til 

gavn for vores arbejde med at forbedre forholdene for kvinder og piger i Danmark og verden. 

Dernæst præsenterede Evabeth Mønster projektet, som vil blive sendt til os via klubbernes 

præsidenter. Begge regioner har fået den samme præsentation. 

Fusionen skal give klubberne ny energi, det er en kæmpe transformation af to virkeligheder, 

faktisk en kulturkamp. 

Dernæst fik vi et gruppearbejde ved bordene, hvor vi oplistede fordele og forventningerne til 

fusionen. 

Der skal nedsættes et konfliktråd med to fra hver region med ekstra øjne på fusionen, således at 

der kommer færre konflikter. 

Karen Krogh, SI Kolding, meldte sig til at være med i planlægningen af det første distriktsmøde i 

2023. 

Der mangler (stærkt bekymrende) et medlem til Extension og et medlem til DPD i det nye distrikt. 

 

Unionsformand for Extension Pia Elgetti har ordet: udgik på grund af sygdom 

 

Indlæg om region 4’s Tororo projekt ved Tove Svendsen (Rødding-Gram-Toftlund): 

Projektet er skrædderuddannelse af unge kvinder i Uganda, det sker i samarbejde med en 

soroptimistklub i Uganda, hvilket betyder, at det vigtige værdigrundlag er det samme. Opbakning 

fra lokalsamfundet er vigtigt. 



Pilotprojekt 1 er nu færdigt. 20 unge kvinder startede i 2021, 13 gennemførte, 7 blev gravide, få 

havde tekniske problemer. 

Man havde 5 trædemaskiner til rådighed, 3 maskiner på strøm, men der er mange strømudfald i 

landet, så der undersøges om mulighed for solceller til levering af el. Optimalt er én maskine til 

hver elev, nu deler 3 elever en maskine. 

2. pilotprojekt er nu gået i gang. 

De deltagende klubber i region 4 yder hver 5000 kr. pr. år. Ekstraordinært havde Varde-klubben i 

år doneret ekstra 20000 kr. 

Vi har i vore klubber modtaget Nyhedsbreve om Tororo-projektet. 

 

Indlæg om Grøn energi ved direktør Bent Stubkjær, Best Energy: 

Best Energy blev stiftet i 2009 og har stået bag opførelsen af fire vindmølleparker, 3 i Billund 

kommune og 1 i Ringkøbing Skjern Kommune. I alt ca. 60 MW 

Bent ejer selv vindmøller med en samlet årlig produktion på ca. 25 mio. kWh, det svarer til det 

årlige strømforbrug i godt 7.000 danske husstande. 

Har i år fået godkendt et solcelleprojekt på ca. 190 ha i Vejen Kommune og er i gang med 

planarbejdet for etape 2, som er på ca. 160 ha. 

Grøn energi er vedvarende energi, der udleder mindst muligt CO2. 64% af vores el kom fra 

vedvarende energi. 

Der er stort politisk focus på den grønne omstilling. I dag er der interesse fra stort set alle politiske 

partier, men også de mange interesseorganisationer og øvrige NGO’er. 

Der er kommet fælles udspil fra 3 store organisationer. Vi skal være helt CO2 neutrale i 2050. Sol 

og vind skal 4-dobles på kun 8 år. 

Et grønt projekt, hvor 2+2 bliver 5. Det starter med etablering af grønne energi-kilder – sol og vind. 

Men kan den grønne strøm lagres? For at gemme den grønne strøm kan den ”laves om” til brint. 

Strømmen bruges til elektrolyse, hvor vand omdannes til brint og ilt. Processen danner i øvrigt en 

stor mængde overskudsvarme, der kan udnyttes i fjernvarme-nettet. 

Der skal i fremtiden bruges el til meget mere bl.a. flere elbiler. 

 

Frokost 

 

 



Indlæg om biodiversitetskrisen ved Finn Lillethorup, Økolariet: 

Finn er uddannet hortonom og landskabsarkitekt, interesserer sig for kulturhistorie. 

”Naturen, hvordan går det med den?” Der er krise i naturen. 300 mill. fugle er forsvundet fra det 

åbne land. Der er langt færre flyvende insekter, de tjener til føde for fuglene. 

Den 5. masseuddøen var, da dinosaurerne forsvandt for 66 mill. år siden. 

Man taler nu om, den 6. masseuddøen, meget liv forsvinder. Normalt   uddør 1 art hvert 700 år, 

lige nu er det 1000 x værre. For padder går det 45000 x hurtigere. Der er nu 39 % færre 

landlevende dyr og 76 % færre ferskvandsarter. 

Årsagerne til denne negative spiral er  - udryddelse af levesteder 

- udryddelse af arter p.g.a. jagt og fiskeri  

-  brug af bekæmpelsesmidler 

- forurening ødelægger levesteder 

- global transport spreder arter uhensigtsmæssigt 

- ensidig dyrkning og fødevareproduktion 

- klimaforandringer 

- befolkningsudviklingen, jorden skal huse og brødføde 

flere 

I Danmark er der også mindre plads til naturen. Landbruget fylder ret konstant, men der er mere 

byggeri, flere veje og anlæg og specielt langt færre åbne arealer, hvor vi er hårdt presset, mindre 

græsning, mindre heder, moser og klitter. 

Især sanglærke, tornirisk, vibe, landsvale og agerhøne forsvinder, fordi de er knyttet til det åbne 

land, og de flyvende insekter forsvinder. 

Lidt positivt, det danske skovareal har det godt. I år 1800 var der kun 3% skov tilbage, i 2022 er der 

15 % skov. Målet er, at der i 2100 skal være over 20-25 % skov. 

Vi har 32 truede sommerfuglearter. 11 ud af 77 arter er forsvundet. 

Vi kan dog trøstes af, at der siden år 2000 er kommet 542 nye arter. 

Hvordan hjælper vi?  - Red det, der reddes kan 

- Kortlægning og registrering af de værdier, vi har 

- Fortæl lodsejerne hvilke værdier, de er så heldige at 

have 

- Aftaler til sikring af naturværdier 

- Trusler er gødskning, dræning og omlægning 

Græsning af store dyr er vigtig naturpleje. 

Til sidst opfordrede Finn os til at besøge Økolariet i Vejle. 



 

Vi skal op af stolene med Helle Nørbygaard, Zoneterapeuten Billund: udgik på grund af sygdom 

I stedet fortalte, klubberne om, hvordan de laver ”moneymaking”. Bl. a. blev nævnt servering, 

julemarked, gåtur, merbetaling for mad ved klubmøder, modeshow, foredrag, salg af mærketøj, 

julelotteri, kunstauktion, loppemarked, bogudsalg, kogebog. 

Ordet er frit – korte indlæg fra klubberne: ingen indlæg. I stedet sang vi ”Jeg ved en lærkerede” 

og ”Jeg elsker den brogede verden” 

 

Kaffe med dejlig kage. 

 

Musikalsk indslag ved Stig Møller og Vokalias: Dejlig, munter musik og sang og med vores klubs 

Ulla Berg Bojesen på tværfløjte. 

 

Vores nye Unionspræsident Ida Gormsen har ordet: 

Ida talte meget engageret om, hvordan vi skal præsentere os selv som soroptimister. Læg vægt på, 

at vi er et vigtigt talerør for kvinder og piger, og at vi har taleret hos FN. Og tal lidt mindre om 

vores velgørenhedsarbejde og ”moneymaking”. 

 

Afslutning ved Præsident for SI Grindsted-Billund Gitte Ottosen:  

Tak for det store fremmøde, gode snakke og engagement. Vi ses i distrikterne. 

 

Tak for en rigtig god dag. 

Referent Lene Kahr, SI Grindsted-Billund 

 

 


