
Soroptimisterne i
Horsens jubilerer

„De gode søstre" har gennem årene udført et meget væsentligt  arbejde
Soroptimistklubben i Horsens fej-

rer pd lørdag sit 25 års jubilæum
med en middag på Bygholm Parkho-
tel. Starten til kiubben bleb gjort,
da præsidenten for klubben t Kø-
benhabn, Ellen Martha Rasmussen,
kom til Horsens og spurgte boghand-
ler Julie Them, om hun ikke kunne
sætte sig i spidsen for stiftelsen. Det
gjorde fru Them. Det første møde i
sagen bleb holdt 13. nobember 1946,
og til stede her bar bl. a.

professor-judeClara Hammerichog Ellen
Martha Rasmussen, der begge bleb
gudmedre for kiubben. Det bar den
dabærende unionspræsident Gerda
Nielsen, Roskilde, der overrakte det
internationale  charter til
Horsensklubben  ved stiftelsen i januar 1947.

Som noget helt naturligt blev fru
Julie Them den ferste præsident .
Hun sad til 1950 og blev så afløst af
fru Vendelbo Andersen. Ali erede
året efter tiltrådte fru Them imid-
lertid posten igen og sad til 1953, da
frk. Olga Hastrup blev præsident. I
1955 blev hvervet overtaget af Inga
Olsson, som året efter afløstes af
Edith Kramper. I 1958 blev Gunhild
Hevring leder af klubben, og hun
afløstes af Marie Petersen. I 1962
blev Agnes Grundahl præsident, i
1964 Lis Broch Christensen og i 1967
Gerda de Wolff, hvorefter Agnes
Grundahl tiltrådte  igen i 1969 og sta-
dig er præsident.

Fru Julie Thems
store arbejde

— Der er mange, som gennem are-
ne har udført et betydeligt arbejde
for Soroptimistklubben i Horsens.
Jeg gar nok ingen for nær, når jeg
fremhæver fru Them, siger Agnes
Grundahl. Alt det, vi andre egentlig
skulle gore, men ikke far gjort, det
gør hun. Hun tanker på og har om-
sorg for alle. Hun har skabt den
varme og den åbenhed i klubben,

som har gjort, at der ikke er tale
om bekendt-, men om venskaber. I
Horsens har vi Met kontakt med
mennesker, som man måske ikke
mente at have noget særligt
med, men som har vist sig at besid-
de værdifulde  egenskaber.

Fru Grundahl, der har siddet
unionsstyrelsen, og som er præsident
for den komite, der har med opret-
telse af nye klubber at gore, siger,
at Soroptimisterne blev startet i
USA for 50 år siden. De tanker, man
beskæftiger  sig med er parallelle
med Rotarys, siger fru Grundahl. Vi
søger at få folk fra forskellige er-
hvery til at lære hinanden at kende.

Lytter til ungdommensrøst

— Klubben i Horsens har 44 med-
lemmer. Nogle mener, det er lidt af
et snobbeforetagende?

— Jamen, det er det bestemt ikke,
selvom nogle har den opfattelse.
Navnet kan måske lyde lidt

præten-tiøst, fordi det betyder „gode søstre".
Men jeg vil hellere oversætte  det
ved, at der er tale om mennesker,
som søger at formidle venskab og
forståelse. Vi lagger megen vægt på,
at der også kommer unge kvinder
ind i klubben. Jeg er modstander af,
at det kun skal ware chefer. Der-
imod gode reprsentanter for det ar-
bejde, de udfører , samtidig med at
de har fine menneskelige egenska-
ber. Det er helt klart, at vi også
skal lytte til ungdommens rest. Man
kan måske også synes, at det lyder
lidt fornemt med en præsident, som
i virkeligheden er en formand, men
det ligger i den internationale

bevægelse. Der er klubber over hele ver-
den, undtagen bag jerntæppet , og
der er 42 klubber I Danmark.

— Hvad foretager man sig i en sor-
optimistklub?

— Vi har foredrag af kulturel eller
oplysende karakter — gerne om so-
ciale spørgsmål  og problemer for
unge og ældre , og foredragsholderne
kommer udefra. Vi er tillige med i

et flygtningearbejde  og har været
det fra klubbens  start. Vi er i for-
bindelse med flygtninge i Salzburg,
som vi korresponderer med og yder
økonomisk  støtte. For mange er det
de eneste breve, de far.

Pa international basis har Soropti-
misterne tømt en flygtningelejr,
skaffet arbejde og boliger til disse
mennesker. I øjeblikket  arbejdes der
på bekæmpelse  af analfabetismen i
Tyrkiet, hvor vi har været  med til at
bygge en skole. Endvidere har sam-
menslutningen en repræsentant  ved
de Internationale organisationer i
FN, som kontaktled.

Venskabsklubber
i flere lande

I Horsens holder vi et mode hver
maned med foredrag. Vi har endvi-
dere noget, vi kalder tre minutter,
hvor medlemmerne på skift cause-
rer. Dertil kommer såkaldte  ego-fo-
redrag. Her fortæller medlemmer
om dares baggrund, uddannelse og
arbejde, så meget som de nu har
lyst. Iøvrigt er Soroptimistklubben
upolitisk, og der foregår selvsagt
hverken religions- eller racediskri-
minering.

Danmarksunionen har haft et par
sygeplejersker fra Ghana i Danmark
til uddannelse. Sidste år blev der
iværksat et projekt med det formal
at hjælpe unge grønlandske piger
med at lære at lave smykker. De
kommer hertil til foråret. Også an-
det arbejde for grønlændere  er ble-
vet støttet. Der ydes legater, så unge

Fru Julie Them - første president

fra andre lande kan komme på stu-
dieophold i Danmark, og vi har også
Met legater til lignende ophold. Ma-
lerinden Meta Therkildsen Bruhn,
der har tegnet vores præsidentkæde,
har således været i Holland og Ita-
lien.

Ydermere har vi venskabsklubber
i Moss, Goteborg, Zwolle (Holland),
Southport i England samt i Omaha
og en by . i Californien. Vi har brugt
at få besøg af og besøge Moss-klub-
ben, og det har været  meget festligt.

Iøvrigt  kan jeg da fortælle , at dron-
ning Margrethe II er æresmedlem  af
Soroptimisternes Danmarksunion og
var med til landsmødet sidste år.

Selve jubilæet?
— Det fejres med en middag på

Bygholm Parkhotel med mange g-
ster bl. a. fra Zwolle. Til stede vil
bl. a. være Clara Hammerich og
Gerda Nielsen, og vi bliver ialt 106
kvinder.

P. N.

Fru Agnes Grundahl - nuværende  præsident
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