
 

  

   

 

 

 

 

 

 
   

                              
 
Øverst fra venstre  
PD: Anne-Birgitte Helbo (ABH), Distrikt 1: APD: Aase Krag-Petersen ( AaKP) og Hanne Slot Meyer ( HSM), Distrikt 2: Anne 
Mette Friis Petersen ( AMP) og  Distikt 3: Hanne Duffy (HD). Fogos af  Rita Offersen (RO) og Else Nørgaard (EN) kommer 

med i næste nummer. 

 
 
 
 
 
DPD NYT nr. 1/ februar 2023
 

 
I dette nummer kan du læse følgende 
 

• DPD-Komiteens første møde 

• Kommende kurser og webinarer 

• Information fra klubberne om projekter til 
distriktets DPD’er 

• Sidste Nyt 

• Status på strukturudviklingen i  distrik-
terne 

• Projektudvikling 
SI Grindsted-Billund 
Proceskonsulenter 

• Rent vand i Kabekel, Gambia 

• Project Matching 

• Soroptimist Nordic Leadership Academy 

• Orange Dage 2022 

• Hvor gode er vi til at fortælle om vores 
succeser? 

• Kvindedagen 8. marts på Facebook 

 

 
Kære alle, der læser dette nyhedsbrev 
 

Det er med ydmyghed, at jeg forsøger at træde i 
Ulla Kochs fodspor som redaktør af Nyhedsbrevet. 
Jeg håber på overbærenhed, indtil jeg – forhåbent-

lig snart – får lært mig den nye metier. 
DPD-Komiteen sætter i denne udgave fokus på ud-

viklingen i de 3 distrikter og på klubbernes kreativi-
tet ved Orange Dage i 2022.  
Bliv inspireret til det videre projektarbejde i Jeres 

klub og husk, at I er altid velkomne til at kontakte 
distriktets DPD for støtte og inspiration.  
For vores repræsentanters arbejde på det internati-

onale plan er det fortsat meget, meget vigtigt, at vi 
indberetter fokusrapporter!! 
Søger i samarbejdspartnere til jeres projekter, så se 

under Project Matching på Unionens hjemmeside 
 
På DPD-Komiteens vegne 

Aase Krag-Petersen, APD 
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DPD Komiteen 
DPD-Komiteen holdt sit første møde den 22. januar 
2023 i Vissenbjerg, hvor vi havde en lang dagsor-
den. Der var en orientering om opgaver og status 
herpå fra de tidligere RPD’er, og nye arbejdsgrup-
per og opgaver skulle fordeles, drøftes og beman-
des.  
 
Strategien for DPD-Komiteens arbejde fremover vil 
blive behandlet på et senere møde, men indtil en ny 
strategi foreligger, arbejdes der videre med den hid-
til gældende. 
 
RPD-gruppen havde i de foregående år arbejdet 
med at støtte og styrke klubbernes projektarbejde 
og indberetninger af fokusrapporter. Dette arbejde 
vil blive fortsat.  
 
Der er mange klubber, der gennemfører rigtigt 
mange projekter, hvor de støtter kvinder og/eller pi-
ger i hele verden, men der er desværre også klub-
ber, som ikke har gang i projektarbejdet, ligesom 
der desværre er klubber, der fortsat støtter andre 
organisationers projekter frem for soroptimistprojek-
ter. Derfor besluttede DPD-Komiteen fortsat at ud-
byde kurser og webinarer om projektarbejde og fo-
kusrapporter 
AaKP 
 

Kommende kurser og webinarer 
DPD Komiteen planlægger at afholde et kursus med 
arbejdstitlen: Projektudvikling, Projektarbejde og 
Fokusrapporter. Det bliver igen i år Ulla Koch og 
Aase Krag-Petersen, der er tovholdere, og der 
tages udgangspunkt i evalueringerne fra kurset i 
marts 2022. Vi håber, at vi kan få sammensat et 
rigtigt spændende og relevant indhold, og at 
klubbernes præsidenter, KPD/KAPD’er og 
bestyrelser vil tilmelde sig, når kurset, som er gratis, 
udbydes.  
 
Vi forventer, at det holdes i Vissenbjerg på Fyn til 
september, så der kommer nogle kørsels-
omkostninger. Så fyld bare bilen og nyd turen og 
samværet. I hører snart nærmere.  
 
Webinaret om Anerkendende Udviklingsprocesser 
blev vel modtaget og har høstet fine evalueringer. 
Om vi skal gentage det, er ikke besluttet, for vi skal 
måske i højere grad sætte fokus på muligheden af 
at få konsulentbistand i klubberne til udviklingspro-
cesserne. 
 
SAMFUNDET UDVIKLER SIG HELE TIDEN, OG 
UDVIKLER VI OS IKKE HELE TIDEN, SÅ 
KOMMER VI BAGEFTER. 
AaKP  

 
 

Information fra klubberne om pro-
jekter til distriktets DPD’er 
Distriktets DPD’er skal i henhold til funktions- 
beskrivelsen informeres om klubbernes projekter for 
derigennem at kunne orientere videre til FU. Det 
samme var gældende for regionernes RPD’er. 
 
Derfor vil distriktets DPD et par gange om året bede 
klubberne om at indsende info om nye projekter, af-
sluttede projekter og evt. udfordringer i det enkelte 
projekt samt advocacy. Vi beder fortsat også om 
info om evt. donationer til andre organisationers 
projekter. 
 
Der er ikke behov for oplysninger om modeshows, 
blomsterarrangementer eller anden moneymaking.  
AaKP 

 
Sidste Nyt 
Klubberne i Gentofte, Birkerød, Avedøre-Hvidovre, 
Kastrup-Tårnby, Brøndby og København har 
samarbejdet med SI Silkeborg og SI Lviv om sko til 
værdigt trængende kvinder og piger i Ukraine. 
 

 
 
Det hele startede med, at et firma i København på 
SI Silkeborgs hjemmeside så, at vi sender sko til 
kvinder og piger i Gambia og Ukraine. De donerede 
45 flyttekasser fulde af fodtøj, der kun var brugt én 
gang til foto shoots. Vi hentede de 45 kasser i en 
trailer, kørte  dem til Silkeborg, sorterede skoene i 
sommersko til Gambia og vintersko og støvler til 
Ukraine  Vi kontaktede frivilligforeningen Bevar 
Ukraine, som hentede skoene og kørte dem til et 
fordelingssted ved den polske grænse. Vi 
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kontaktede SI Lviv, som hentede skoene. De fik 
også doneret noget tøj på fordelingsstedet. Her 
kommer deres svar til os: 
 
Dear sisters, 
Thank you very much for the footwear you have 
sent us. We are sizing it and forwarding to the recip-
ients. Clothes and footwear have been given to vis-
ually impaired lonely women. Major part of the foot-
wear has been sized and prepared for dispatching 
to 2 orphanages. The other footwear will be given to 
internally displaced people and people in need. Our 
Club sisters express their deep gratitude for the 
trainers they received as a present of the sisters 
from Silkeborg.  
With sincere gratitude,  
Natalia 

Dejligt at vide, at synshandicappede, forældreløse 
børn og internt fordrevne flygtninge har fået godt 
fodtøj på fødderne. 

SI Silkeborg fik efterfølgende en ny henvendelse 
om 25 flyttekasser fulde af sko til afhentning i 
København. Denne gang kontaktede vi de 
storkøbenhavnske klubber, der straks sagde ja til at 
indlede et samarbejde om skoene. Skoene er nu 
hentet – det var nu blevet til 33 flytteklasser med 
vintersko, som de genemgik og denne gang skulle 
alt fodtøj til Ukraine. De har kontaktet Bevar 
Ukraine, som når dette læses, formentlig allerede 
har afleveret skoene og forhåbentlig i en afstand fra 
en af klubberne i Ukraine, så soroptimisterne kan 
hente skoene og fordele dem. 

 

 

Vi har i SI Silkeborg naturligvis nu ændret projekt-
beskrivelsen, så de involverede klubber står som 
samarbejdspartnere.  

Jeg tror, vi alle synes, at det er et godt projekt og et 
fantastisk godt samarbejde. SI Slkeborg vil natur-

ligvis fremover hente skoene til Gambia i 
København og tage dem med, når vi rejser til 
Gambia hvert år i november eller sende dem 
derned forinden.  
 
Kontakt Birthe Kjeldsen, SI Gentofte, Dorte Friis 
eller Ulla Krogh, SI Silkeborg for nærmere 
oplysning. 
AaKP 

 

Status på strukturudviklingen i de 
3 distrikter 
På L/R 2022 blev det besluttet at inddele vores 
organisation i 3 distrikter, og der blev nedsat en 
arbejdsgruppe i hvert distrikt, der fik til opgave at 
udarbejde forslag til indhold i det enkelte distrikt. 
Indtil videre ved vi ikke så meget om arbejdet i de 3 
arbejdsgrupper, så det bliver spændende at se, 
hvor forskelligt det måske kan vise sig at blive. 
Faktisk kan man jo håbe, at der kommer megen 
forskellighed, for så kan vi jo lære meget af 
hinanden. 
  
Distrikt 1 
Holdt i efteråret 2022 en række meget kreative 
møder over zoom. I december blev vi enige om, at 
vi havde udviklet så mange gode idéer til det første 
distriktsmøde, at vi skulle til at blive konkrete. 
Derfor nedsatte vi en arbejdsgruppe på 4 personer, 
der fik til opgave at udarbejde et forslag med 
program og drejebog for det første distriktsmøde, 
som blev fastlagt til den 18. marts 2023 
. 
På et zoom møde i januar godkendtes program og 
indhold, og efter endnu et zoom møde blev der 
udsendt indbydelse og et forberedelsesark til 
klubberne. 
 
Mødet fokuserer på Synlighed, Kommunikation og 
Engagement. Vi glæder os til at høre vores 
unionspræsident Ida Gormsen tale om synlighed 
og endvidere at få gode råd fra en kommunika-
tionsrådgiver, inden deltageren selv skal  involvere 
sig.i en række emner. 
 
Mødet strækker sig fra kl.10-15.30 med morgen-
kaffe fra kl. 9.30 på Randers Fritidscenter.  
 
Mødet er for alle medlemmer i alle distriktets 17 
klubber – næsten 400 soroptimister - og 
arbejdsgruppen håber, at rigtigt mange vil deltage, 
fordi så mange som muligt gerne skal være med til 
at skabe indholdet i det nye distrikt.   
 
Indbydelsen med forberedelsesarket ligger under 
Distrikt 1 på Unionens hjemmeside. 
AaKP 
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Distrikt 2 
Distrikt 2 holder deres første distriktsmøde den 26. 
marts i Nørup Sognegaard i nærheden af Bredsten 
og Vejle. Arbejdsgruppen er  i fuld gang med at 
skabe et spændende program for mødet. 
 
Der arbejdes fortsat på at skaffe endnu en DPD i 
Distrikt 2. 
 
Distrikt 3 
Vores første distriktsmøde afholdes den 30. april 
2023 i Ringsted. På mødet skal man høre om 
Danners handleplan om partnervold for senere at 
arbejde i debatgrupper om forventninger til den nye 
struktur. 
 
Selve mødet arrangeres denne gang af en 
projektgruppe bestående af Ulla Ringbæk, 
Hillerød, region 5, Dorrit Lyngbo, København, 
region 6, Ulla Koch, Slagelse, region 7, 
Hanne Tvedegaard Larsen ,Holbæk, region 7, 
Lisbet Keis, Nykøbing Falster, region 8. 
 
Derefter er idéen, at det går på skift, ved at 4 
klubber vælges hvert år til at planlægge 
og være vært for det næste distriktsmøde. 
(HD). 
 
Hvis du vil have indflydelse på det kommende 
indhold i dit distrikt, så mød op og giv dine 
meninger tilkende. 
 
 

Projektudvikling 

Vi i SI Grindsted–Billund havde et ønske om at 
udvikle vores projektkultur, så alle i højere grad 
fik større ejerskab til projekter. Vi vidste bare 
ikke, hvordan vi bedst skulle gribe det an. Meget 
heldigt fik vi kontakt til Aase Krag-Petersen, som 
har stor professionel erfaring i at drive processer. 
Vi sendte Aase en beskrivelse af vores klub og 
hvilke projekter, vi tidligere har været involveret i. 
Vi havde et ønske om, at hun kunne lede os 
gennem et forløb, der inspirerer og motiverer alle 
i klubben til at indgå i projekter. 
 
Aase sendte bestyrelsen et udkast til, hvordan et 
forløb på en klubaften kunne være. Efterfølgende 
havde vi et zoom-møde, hvor vi gennemgik 
planen. 
 
På selve mødet fremlagde Aase kort planen og 
redegjorde for målet med aftenen. Alle deltog 
meget aktivt i processen.  
 

Ved mødets afslutning summerede Aase op, 
hvad hun havde hørt. Hun var imponeret over 
deltagernes engagement. Bestyrelsen var 
ligeledes rigtig godt tilfreds med aftenens forløb 
og havde en klar fornemmelse af, at 
medlemmerne var blevet inspireret og motiveret 
til videreudvikling af vores projektkultur. 
 
Aase sendte efter mødet gode råd og 
anbefalinger til videre arbejde til bestyrelsen. Vi 
har samlet alle input fra mødet og genoptager 
projektarbejdet på kommende klubmøde. Aase 
har endda tilbudt at bistå os igen, såfremt vi må 
få behov. Vi forventer klart, at processen med 
Aase gør en markant forskel i det videre arbejde 
for os. 
Hanne Enggaard 
Præsident i SI Grindsted-Billund  
 
 

Liste over proceskonsulenter 

Anne Mette Friis Petersen, Distrikt 2 
Hanne Duffy og Ulla Koch, Distrikt 3  
Aase Krag-Petersen, Distrikt 1 
 
Derudover vil vi opfordre til, at alle soroptimister, 
der har erfaring med at facilitere processer, stiller 
sig til rådighed som udvikingskonsulent for de 
klubber, der ønsker at arbejde med udvikling. 
Og kunne du tænke dig at blive trænet som 
proceskonsulent, så ring eller mail til.Aase Krag-
Petersen. 
AaKP 
 

Rent vand til Kabekel, Gambia 

I et økonomisk samarbejde med klubberne i 
Næstved. Ringkøbing, Nykøbing Falster, Vor-
dingborg, Avedøre-Hvidovre, Brande, Bogense- 
Nordfyn, Ringsted, Skjern-Tarm og Lolland samt 
klubben i Banjul, Gambia, etablerede SI Silke-
borg i 2018 et vandprojekt, som er kommet 2500 
piger og kvinder i en landsby i Gambia til stor 
gavn. 
 
Først blev der gravet en ny, overdækket brønd, 
hvor vandet pumpes op ved hjælp af solceller. 
Derefter opsattes der 3 vandtårne og flere km 
vandledning blev nedgravet af landsbyens 
mænd. 
 
Vandtårnene var allerede i november 2019 omgi-
vet af en opdyrket mark og skærmet med et 
hegn for at undgå skader. Det sørger kvinderne 
for. Desværre kunne vi ikke rejse til Gambia og 
følge projektet i 2021 på grund af Corona, men i 
november 2022 kunne vi se, at det hele var taget 
i brug og vores projektmål var opfyldt. 
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Landsbyens beboere er så engageret i vandfor-
syningen, at de har oprettet en pulje til vedlige-
holdelse af vandsystemet, som de alle betaler 
lidt til hver måned. 
 
 

 
 
Før vandprojektet brugte kvinderne og pigerne  
mange timer på at hente vand, hvor de nu i ste-
det kan bruge tiden til at arbejde i kvindehaverne 
og passe deres familie. Den tid, som pigerne 
sparer, bruger de nu på skolegang. Adgang til 
rent vand har også bevirket, at sundhedstilstan-
den er væsentligt forbedret, f.eks. skal børnene 
ikke længere have ormekur to gange om året. 
 
Stor tak til klubberne, der hjalp til med at gen-
nemføre projektet. Uden deres støtte havde det 
ikke været muligt. 
AaKP  
 
Dansk Project Matching 

Project Matching er projekter i samarbejde med 
andre soroptimistklubber. Gennem Project 
Matching kan klubberne søge støtte til projekter 
og tilbyde hjælp til projekter  Det åbner en ny 
dimension og giver os nye muligheder. 
 
Hvis jeres klub har et godt projekt eller idéer til et 
godt projekt, men ikke selv har midlerne eller 
kræfterne til at gennemføre det, så kan I søge 
støtte til projektet via Project Matching, eller hvis 
jeres klub er god til moneymaking, men ikke selv 
har et projekt, som I støtter, så kan PROJECT 
MATCHING måske være noget for jer. 
 

Husk, at der er mange NGO’er, der støtter 
forskellige formål, men meget få af dem støtter 
kvinder og piger, som på verdensplan er den 
gruppe, der har de ringeste livsvilkår. Bl.a. derfor 
er det vigtigt, at vi støtter op om vores egne 
projekter. 
 
Du finder materialet på Unionens hjemmeside 
under projekter. 
AMP 
 

Soroptimist Nordic Leadership 
Academy (SNLA) 
Academy tilbyder unge kvinder i alderen 20-30 år 
en uddannelse i ledelse og personlig udvikling. 
Instruktørerne rekrutteres fortrinsvis blandt 
nordiske soroptimister, der stiller sig til rådighed 
uden honorar. Akademiet, der foregår på 
engelsk, bliver gentaget med 25 deltagere hvert 
år i et af de fem nordiske lande. 
 
Ansøgningsfristen er den 15. marts til SNLA 
2023. Gå ind på unionens hjemmeside og hent 
en Flyer om SNLA 2023 på Unionens 
hjemmeside. 
 
Akademiet finder sted i uge 26, 2023 i Skåne fra 
søndag den 25. juni - lørdag  den 1.juli på 
Skurup Folkhögskola i Sverige. 

 
Hvert af de nordiske unioner kan sende 5 
deltagere. Danske klubber opfordres til at 
indstille en deltager – en ung kvinde 
mellem 20 og 30 år, som er godt i gang med en 
uddannelse eller måske i begyndelsen af sin 
karriere. 
Se mere på Unionens hjemmeside. 
AaKP 
 
Orange Dage 2022 
Igen i 2022 markerede mange klubber over hele 
landet Orange Dage ved at stå på torve og 
julemarkeder iklædt orange tørklæder og 
ponchoer, pynte op med orange farver i byerne 
og på kvindernes ege. Der blev uddelt balloner, 
mandariner og foldere om vold. 
 
Der blev quizzet og lavet tipskuponer om vold. 
Der var orange sko i lange rækker. Overalt kom 
soroptimisterne  i snak med en masse 
mennesker om vold mod kvinder. I et par byer 
var interessen massiv grundet lokalt kvindedrab 
lige før kampagnen. 
 
Rigtig mange klubber har været meget kreative 
til at skabe opmærksomhed om Orange 
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Dage, og alle de nye tiltag vil komme til at ligge i 
Idékataloget på Unnionens hjemmeside under 
Orange Dage 2023. 

 

 

 
 
 
De fleste klubber havde god lokal presse-
dækning, enkelte steder også regionalt. TV2 Øst 
viste et fint indslag om kampagnen. Vi håber 
stadig på, at de landsdækkende medier vil 
interessere sig for emnet og dække kampagnen. 
 
Så vi opfordrer til at vi igen er aktive i de Orange 
Dage i 2023 fra den 25.11. til den 10.12. med 
en særlig fælles indsats lørdag den 2.12.2023. 
HSM og HD 

 

Hvor gode er vi til at fortælle om 
vores succeser? 
Det er jeg faktisk kommet til at tænke på. I min 
klub har vi netop afsluttet et stort projekt, som 
har løbet i mange år og som flere danske og en 
afrikansk klub har støttet. Da vi besøgte projektet 
i Gambia og fejrede afslutningen sammen med 
landsbyens omkring 2.500 beboere, tænkte jeg, 
hvorfor fejrer vi det ikke også i Danmark, så de 
lokale kvinder kan se, hvad det kan blive til, når 
man er soroptimist? 
 
Faktisk talte vi om, det det kunne være 
fantastisk, hvis vi kunne invitere en kvinde fra 
landsbyen samt en soroptimist fra den gambiske 
klub til at komme til Danmark. Her kunne vi 
sammen arrangere en rundtur til klubberne med 
deltagelse i diverse soroptimist aktiviteter, 
krydret med lidt sightseeing. 
 
Desværre døde idéen grundet visabestemmel-
ser.Men tilbage står, hvor gode er vi til at fortælle 
om vores succeser med vores projekter? Er I 
det, i jeres klub, så lad os høre om det.  
AaKP 
 
 

 
 
 

Kvindedagen den 8. marts 2023 
Unionens Facebook-gruppe lægger en del info 
om manglende ligestilling mellem mænd og 
kvinder ind på SI Danmarks facebookside fra 
den 1. - den 8. marts. Like og del infoen hver dag  
i perioden – og gør det iøvrigt til en vane! 
AaKP 
 
 

 


