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Referat fra møte i Harstad
Bli kjent med distrikt Vest



Juni er her med sin grønne og blomstrende prakt, og våre
to «leietakere» i fugleburet utenfor kjøkkenvinduet er i full
aktivitet med å forberede sin lille familieforøkelse.  Byens
skoleelever og studenter er ferdige med sine eksamener,
ferie er i sikte for mange av oss, og byen syder av aktivitet
med forberedelse av årets festspill som starter 22. juni.  Det
er utvilsomt en positiv dynamikk som utspiller seg i de
nære omgivelser. 

Samme dynamikk var å spore under soroptimistenes års-
møte i Harstad. Referat fra møtet finner dere i denne ut-
gaven av Soroptima, og unionsstyret ønsker å takke
delegatene for både konstruktive, men også de mer kri-
tiske innspill som framkom under selve generalforsam-
lingen.  Vi er halvveis i vår strategiplanperiode, og for oss i
unionsstyret var det viktig å få innspill fra delegatene i for-
hold til en del strategiske prioriteringer framover.  Ikke
minst gjelder dette 1) rekruttering, men også vårt arbeid
med 2)  intern og ekstern kommunikasjon, to av de fire ho-
vedpunktene i vår strategiplan. Våre yngre soroptimister
satte sitt tydelige preg på begge dagene, og vi ønsker å
takke dem for det store, men også modige arbeidet de la
ned i å utarbeide og presentere en ærlig og usminket rap-
port for oss.  Jeg er også takknemlig for at vår president
for Europaføderasjonen (SIE), Kathy Kaaf, hadde anledning
til å tilbringe to dager sammen med oss. Hun ga oss kredit
for å være på riktig vei hva angår organisasjonsutvikling,
og jeg tror hun imponerte mange av delegatene med sitt
ekte engasjement og inkluderende væremåte.  Det var
hyggelig å registrere at flere av delegatene kom og hilste

på henne under festmiddagen. Gratulerer til SI Kong-
svinger som vinner av Norgesunionens prosjektpris som
ble delt ut under middagen.  Takk til vår egen klubb, SI Har-
stad, for deres administrative og praktiske tilrettelegging
av årets representantskaps- og landsmøte.  

Stemmerettsjubileet er blitt behørig feiret og markert av
våre klubber i år.  Professor Gerd Bjørhovde, som leder den
regjeringsoppnevnte komiteen for kjønnsbalanse i forsk-
ning1 hadde foredrag for oss under landsmøtet 2. juni. Hun
er imponert over vår organisasjon og har i etterkant takket
så mye for hyggelig velkomst og stor interesse for fore-
draget: «Likestillingslandet Norge i 2013». Gina Krog er,
som vel kjent, en av de "fire store" stemmerettspionerene
som er løftet fram under vårt stemmerettsjubileum.  Hun
var født i Flakstad, Lofoten, i 1847. I skrivende stund, i stem-
merettsuka feires stemmerettsjubileet i Flakstad i Lofoten,
og høydepunktet var dronning Sonjas åpning av Gina-
ruten lørdag 15. juni2.  Jeg har mer enn en gang tenkt over
det store og banebrytende arbeidet disse sterke og mo-
dige kvinnene nedla i forbindelse kampen for kvinners
stemmerett.  

I midten av juli reiser jeg sammen med våre to guvernø-
rer, Kristin Ruder og Siren Hammer Østvold samt 1. vise-
president Gerd Halmø til guvernørmøte i Berlin.  Der møter
vi representanter fra hele Europa, og SIE-president Kathy
Kaaf og hennes styre har gjort en stor jobb med å moder-
nisere, forenkle og ikke minst synliggjøre vår organisasjon.
24 nye klubber er etablert i Europa siste soroptimistår, og
vi ser fram til fruktbare diskusjoner også med våre nordiske
kolleger. Det skal også bli interessant å diskutere det
skremmende dramaet som utspiller seg på Taksim-plassen
i Istanbul med de tyrkiske guvernørene og unionspresi-
denten. Guvernørmøtet etterfølges av SIE-kongress, og der
vil det være flere norske deltakere tilstede. 

Unionsstyret ønsker å takke for to fine og lærerike år.  Dere
har utfordret oss på ulike måter, vi har skjerpet oss, lært
mye og ikke minst, så har vi satt stor pris på deres uvur-
derlige støtte og gode ord underveis. Som unionspresi-
dent ønsker jeg av hele mitt hjerte min etterfølger Gerd
Halmø og hennes styre lykke til med oppgaven. 

Takk for oss – fra hele unionsstyret ved 
unionspresident Sigrid Ag  

1 http://kifinfo.no/c42786/seksjon.html?tid=43024, 16.juni 2013

2 http://stemmerettsjubileet.no/gina-krog-feires-i-flakstad 16. juni 2013

Unionspresident Sigrid Ag flankert av påtroppende unions-
president Gerd Halmø (SI Stavanger) og påtroppende 1. vise-
president Kirsti Guttormsen (SI Oslo II).  Foto: Margarat Støle
Karsen
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Juni – fyrste sommarmånaden. Og her nord

har vi fått oppleve sol og varme på det beste.

For de av dykk som var i Harstad fekk opp-

leve dette og attpåtil sjå midnattsola. Forsi-

debilde er midnattsola sett fra Nupen

fotografert av Monica frå Bodø – deltakar på

møtet.

Det kjennes godt når landsdelen syners eg

frå den beste sida.  

I dette nummeret kjem fyldig referat frå

landsmøte. Her kjem og ein flott reportasje

frå nystarta klubb i Moldova.

På landsmøte vart det bl.a. bestemt at So-

roptima skal kome ut med 6 blad i året i sta-

den for 8. Dette vart avgjort ut i frå at vi har

fått så flott nettside. Der kan vi oppdaterast

på siste nytt nasjonalt og internasjonalt,

medan bladet fortel om prosjekt og aktivite-

tar i klubbane.

Utgjeving av Soroptima blir slik: November

og desember 2013. Januar, februar, april og

juni 2014.

Så da er att å ynskje alle ein god sommar og

vel møtt til hausten.

Karen Edvardsen

norsk soroptima kommer ut med 8 nummer årlig og er medlemsblad for norges 2000 
soroptimister. som del av soroptimist international, en nGo (non governmental orga-
nisation) for kvinner, er vi tilknyttet Fn med representanter i Fns organer i new York,
Geneve, Wien, paris, Roma, nairobi og Kairo. soroptimistene har konsultativ status i
Fn og europarådet. organisasjonen er en upolitisk sammenslutning av klubber og 
arbeider for internasjonal forståelse, vennskap, fremme av menneskerettighetene, 
bedring av kvinners stilling i alle samfunn, respekt og forståelse for andres arbeid.
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Nr. Sak
1 Åpning av representantskapsmøtet

Lyssermoni: SI –  Kirsten Berg Stephansen, SIE – Kathy Kaaf, SI
Norgesunionen – Hege Busterud, SI Harstad – Turid Elin Riis
Appell: 1. visepresident Gerd Halmø

Unionspresident, Sigrid Ag, leste opp navnene til de 15 som
har gått bort f.o.m. 30.05.2012 og fram til 30.05.2013 og tente
et lys for dem og Eliane Lagasse, immediate past president SIE.
Det ble holdt ett – 1 minutts stillhet.

NAVN KLUBB
Mary Miller Asker
Kirsti Øijord Drammen
Hilde Alnæs Fredrikstad
Audhild Røe Hamar
Liv Hjørnegår Hamar
Helene Rasch Hamar
Oddrun Hauge Jæren
Kirsti Andreassen Renaud Larvik
Sandra Magnus Os
Astri Moberg Os
Inger Wold Sandefjord
Elin Østerberg Trondheim 
Anna Apesland Knudsen Tønsberg
Gro Gøystdal Tønsberg
Gerd Lillian Gansum Tønsberg

2 Navneopprop – representanter – v/ landssekretær Aud
Brønn
Meldt forfall: Christine Eichler (SI Romerike-Lillestrøm) og Anne
Marie Dalmeyer Nilsen (SI Kirkenes), ingen påmeldte fra Nam-
sos og Asker. Følgende klubber stiller med bare én represen-
tant: Romerike-Lillestrøm, Olso II, Vadsø og Kongsvinger,
Kirkenes stiller uten representant.

Endringer på representantlisten: Repr. 39: Tone Urstad deltar i
stedet for Inger Lise Handeland, repr. nr. 42 og 83 utgår-

123 stemmeberettigede til stede

Klubbene satt alfabetisk med Ålesund fremst og Arendal bakerst.
(Alternerer annet hvert år)

3 Valg av:
Møteleder

Foreslått og valgt: Cecilie Engebretsen (SI Sandnes)
Stemmetellere
Foreslått og valgt: Kari Eidnes, leder, Julia Ostad, Tora Saue,
Inger-Marie Pleym Skavås - alle fra SI Harstad
Representanter til å underskrive protokollen
Foreslått og valgt: Agnete Kjellin (SI Mandal) og Anne-Line
Nora (SI Hammerfest)
Redaksjonskomité
Foreslått og valgt: Margaret Støle Karlsen (SI Larvik), Unn Baad-
strand Skare (SI Strand), Kirsti Guttormsen (SI Oslo II)

Møteleder, Cecilie Engebretsen, redegjorde for dokumenter
utdelt til representantenes, herunder resolusjonsforslag. 

Møtet satt

4 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent

5 Resolusjonsforslag
Kirsti Guttormsen redegjorde for bakgrunnen til resolusjonen
og leste den opp. Regjerningen v/justisdepartementet er mot-
taker av resolusjonen. Frist til eventuelle endringsforslag ble
satt til kl 1500. Det var kommet inn en kommentar til fristens
utløp.

Vedtak:
Resolusjon vedr. ”Vold mot kvinner” ble godkjent 

6 SI Norgesunionens og klubbenes årsrapporter 01.10.11 –
30.09.12
Sigrid Ag presenterte og leste gjennom hele Årsrapporten. Feil
vedr. DKer blir rettet opp, redigert utgave er lagt ut på hjem-
mesiden.

Vedtak:
SI Norgesunionens og klubbenes  årsrapporter  01.10.2011-
31.09.2012 ble godkjent

7 Programansvarlig og Assisterende programansvarlig - Års-
rapport 01.10.11 – 30.09.12

Vedtak:
Programansvarlig og Assisterende programansvarlig - Års-
rapport 01.10.11 – 30.09.12 ble godkjent.

pRotoKoLL
Representantskapsmøtet lørdag 1. juni 2013

nAsjonALt
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8 Unionsstyrets rapportering om fremdriften i mentorpro-
grammet
2. visepresident, Kirsti Guttormsen, orienterte om fremdriften
i mentorprogrammet som ble vedtatt i Bergen på R-møtet
2011. Mentorprogrammet er rettet mot innvandrerkvinner
med høy utdanning og intensjonen er å kunne gi dem bedre
mulighet på det norske arbeidsmarkedet.

Prosjektgruppe ble nedsatt høsten 2011 og det første året ble
avsatt til planlegging. Prosjektet startet opp høsten 2012 med
i alt 11 mentorpar med mentorer fra fire klubber i  Distrikt Øst
1. Det ble engasjert ekstern hjelp til opplæring av mentorene. 

Adepterne er fra mange ulike land og har ulik yrkesbakgrunn.
Noen av de er i arbeid, mens  andre ikke. Første programperi-
ode i pilotprosjektet ble avsluttet nylig. Mentorer har gjort en
kjempeinnsats, og det har vært viktig å gi dem støtte og vei-
ledning. Arbeidet har gitt dem en ekstra dimensjon av det å
være soroptimist. Det har vært lagt opp til månedlige møter
mellom adepter og mentor, hvor adepter skal angi målene de
ønsker å nå. Det har vært åtte samlinger i løpet av året, erfa-
ringsutveksling og god dialog på to fellesmøter, to møter for
adepterne og to møter for mentorene. På fellessamlingene ble
det lagt vekt på det sosiale. Økonomi: kr 75 000 per år i unio-
nens budsjett, i tillegg er det gitt støtte fra Oslo kommune,
både i år og i fjor. 

Man er nå midtveis i prosjektet og egne erfaringer fra første
året blir brukt når nye adeptere skal søke. Inntrykket er at adep-
terne opplever at det arbeidet mentorene har bidratt med, er
nyttig, både sosialt og praktisk. Det har vært mye frivillig ar-
beid, både fra medlemmer og eksterne forelesere.

Man er nå inne i en markedsføringsperiode av programperi-
ode som starter til høsten. Mange mentorer har sagt ja til å fort-
sette, men det kan være behov for flere. Klubbene i Øst 1 bes
om å komme med innspill både i forhold til det å være mentor
og kandidater som kan være aktuelle adepter. Ny brosjyre lig-
ger ute på hjemmesiden.

Det er etablert en evalueringsgruppe som består av Marita
Oline Raanes, Marianne Solli og Lise Gallagher, alle fra SI Molde.

Innlegg: 
106, Flekkefjord: stilte spørsmål om organisasjon en har råd til
dette?
Kirsti Guttormsen: Holder seg godt innenfor det budsjettet
som er satt opp.

9 a) Ekstensjonskomiteens årsrapport 01.10.11 – 30.09.12

Vedtak:
Ekstensjonskomiteens årsrapport 01.10.11 – 30.09.12 ble
godkjent.

b) Arbeidsgruppen nedsatt for utredning av ekstensjons-
arbeid - presentasjon av gruppas arbeid
Lagt fram av Janine Schaller-Bøyum (SI Bærum) - se for øvrig
presentasjonen og rapporten som ligger på hjemmesiden.

Innlegg:
Halden: Har ikke hatt problemer med å få nye medlemmer –
skal også avsette fem min. på hvert klubbmøte til å informere
om SI 
Follo: flott utredning, stemmer med de erfaringene som de har
gjort seg i klubben.  Økonomisk støtte er viktig for å kunne in-
vitere yngre medlemmer. Samspillet mellom de eldre og yngre
er viktig.
Holmestrand: kjempeflott rapport, men det er vanskelig å se
sammenhengen med unionens strategi  plan og klubbens.
Handlingsplanen må gi rom for at man kan ha givende møter
for medlemmene. Tenke strategi som ikke er en del av den nå-
værende strategiplanen, bl.a. nye medlemmer
Narvik: interessant innlegg fra Arbeidsgruppen. SI Narvik  er i
en krisesituasjon med bare 16 medlemmer.  Hva gjør vi i Nar-
vik: eget møte på å presentere klubben, nasjonalt og interna-
sjonalt. Engasjere andre i de prosjektene klubben har, bl.a. ta
kontakt med skolene, samarbeid  skole/SI Narvik
Molde: Takker for flott fremlegg, oppfordre andre klubber til
ta kontakt med andre kvinner i andre miljøer
Drammen: takke for et flott arbeid gjort av Arbeidsgruppen,
positivt at gruppa tar vare på alle medlemmene
Askim: flott fremlegg, klubben har vært i en down-periode, de
er oppfordret til å støtte opp om nasjonale prosjekt, men vik-
tig med lokale prosjekt; bl.a. kransekakebaking som gir penger
til svake elevgruppe og som engasjerer alle medlemmer.

10 Orienteringssaker til behandling

Retningslinjer for studiestipend – evalueringen av ord-
ningen videresendes til unionsstyret 2013-2015
Anne Rita Meberg orienterte om bakgrunn for saken.

Innlegg: 
Mandal: det står forslag til vedtak, betyr ikke det at det skal
stemmes over?
Møteleder: dette er feil, fikk godkenning av møtet til å skrive
”tatt til orientering” på slutten av sakene. 

Endring i lovverket for rekruttering, denne saken tas videre
til SIE via guvernørene.
Anne Rita Meberg orienterte om bakgrunn for saken.

Representantskapsmøtet i 2012 henstilte unionsstyret om
å utrede ordningen med reisefordeling vektet etter antall
medlemmer i hver klubb.

Sak 10 a-c ble tatt til etterretning

11 Enkeltsaker til behandling

11 a. Endringer i Norgesunionens strategiplan
Sigrid Ag orienterte om bakgrunnen for saken.

Vedtak:
Endringer i Norgesunionens strategiplan ble vedtatt

11 b. Forslag til endring i Retningslinjer for landssekretæren
Anne Rita Meberg orienterte om bakgrunnen for saken.

nAsjonALt
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Vedtak: 
Forslag til endring/ny tekst i Retningslinjer for landssekre-
tæren – nytt punkt 2 ble vedtatt

11 c. Forslag til endring i Retningslinjer for ekstensjonskomi-
teen v/ Arendal-Grimstadklubben
Anne Rita Meberg orienterte om bakgrunnen og leste
gjennom hele saken.

Innlegg:
DK Sør-Vest: foreslår å  forandre tittelen fra ekstensjon til re-
kruttering
64 Mandal: Stryke ”medlemmene fra samme landsdel” – mulig
å jobbe sammen via Skype, epost m.m.
97 Hamar: stryke ”under 45 år, og medlemmene fra samme
landsdel”
104 Follo: positivt til forslaget, foreslår å føye til ”oppfølging
og støtte”
108 Drammen: saken var oppe i klubben, forslag om å stemme
på hver setning, det blir mer oversiktlig. 
Solvei H. Urdal: rekruttering/ekstensjon er ikke analoge ord
og kan ikke uten videre erstatte hverandre
103 Fredrikstad: under 45 år – kan bruke ”bør” være under 45
år i stedet for ”skal”
49  Oslo II: foretrekker å bruke rekruttering, og støtte at man
ikke trenger å være fra samme landsdel
124 Arendal: ”skal” må erstattes med ”bør” – skal er for kate-
gorisk
Kirsti Guttormsen: bruk av Skype fungerer godt fordi man kjen-
ner hverandre, men det må være rom for å møtes.

Orientering fra møteleder: Representantskapsmøtet kan ikke
vedta å endre ekstensjon til rekruttering – dette kan ikke gjø-
res på unionsplan, men på SIE-plan. Nye endringer  er påbe-
gynt i SIE og vil foreligge i 2014.

Vedtak:
Forslag til endring i Retningslinjer for ekstensjonskomiteen
Art. X pkt. 1, ekstensjonskomiteen setning 1, ble vedtatt med
følgende endringer: 
i setningen ”Av disse tre skal minst ett medlem være under 45
år” byttes ”skal” ut med ”bør” 
setningen ”Medlemmene bør komme fra samme landsdel.”
sløyfes
Forslag til endring i Retningslinjer for ekstensjonskomiteen
Art. X pkt. 1, ekstensjonskomiteen setning 2og 3 ble vedtatt

11 d. Forslag fra Steinkjerklubben om å bruke tittelen ”leder”
i stedet for president på klubbnivå
Anne Rita Meberg orienterte om bakgrunnen for saken.

Innlegg:
20 Steinkjer: argumentere for det forslaget klubben har levert
inn, ønsker at det skal gjøres et vedtak på representantskaps-
møtet
DK Øst 2: Har diskutert sakene til representantskapsmøtet på
distriktssamling, konkluderte med at tittelen president er ut-
datert, støtter Steinkjerklubbens forslag.
60 Molde: Det gjelder også ta hensyn til det som brukes ver-
den over.

49 Oslo II: benytter allerede begrepene leder og nestleder i
klubben
110 Bærum: sterkt i mot en slik endring, vil dessuten medføre
mye arbeid med omskriving av alle dokumenter, foreslår å av-
vise saken
Narvik: saken er behandlet, ønsker å skifte til leder
97 Hamar: oppleves som forvirrende, hva mener unionsstyret,
lovkomiteen?
64 Mandal: SI er en verdensomspennende organisasjon, med
felles begreper og ordlyd. Ønsker vi endring, må vi får denne
gjennomført via SI 
Ellen Bjølset, Gjøvik/utdanningsfondet: kan likevel godt
bruke norske tilpasninger/oversettelser

Vedtak: 
Unionsstyrets forslag om å utsette saken til representant-
skapsmøtet i 2014 ble vedtatt.

11 e. Forslag til endring i Retningslinjer for unionens og 
klubbenes nettansvarlige
Anne Rita Meberg orienterte om bakgrunnen for sakene 11e-
11f.

Innlegg:
93 Harstad: ønsker ikke å bli avbildet på hjemmesiden ute å
bli spurt
122 Arendal-Grimstad: hvorfor fremgår det ikke at unionens
nettansvarlig har ansvar for hjemmesiden, men for klubbenes
fremgår det.
113 Borge: etterspør veiledning til publiseringsverktøy – 
ligger denne på hjemmesiden?

Britt Nordgreen, unionens nettansvarlig:
Det ligger i retningslinjene at man skal spørres
Det er tatt utgangspunkt i eksisterende retningslinjer og opp-
gavene til unionens nettansvarlige i de nye er ikke avgrenset til
oppgaver knyttet til hjemmesiden 
Nettansvarlige jobber med veiledningen  og den vil komme i
løpet av høsten, henviser for øvrig til informasjon på landmø-
tet.

Vedtak:
Forslag til endring i Retningslinjer for unionens nettansvar-
lige ble vedtatt

11 f.  Forslag til Retningslinjer for klubbenes nettansvarlige
og hjemmeside

Vedtak:
Forslag til Retningslinjer for klubbenes nettansvarlige og
hjemmeside ble vedtatt

11 g. Forslag til endring i Statutter for Soroptima
Anne Rita Meberg orienterte om bakgrunnen for saken.

Innlegg:
64 Mandal: klubben opplever at det er mange medlemmer
som ønsker Soroptima, er det gjort undersøkelse av hva org.
taper og hva den vinner?
96 Hamar: foreslår endring av utgivelsesmånedene
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Glimt fra Harstad

Yngre soroptimister satte sitt preg på R&L-møtet i år. Påtroppende 1. vise-
president Kirsti Guttormsen til venstre. Foto: Synnøve Vestly

Vår SIE-president Kathy Kaaf på talerstolen. Foto: Synnøve Vestly

Fredag kveld på Røkenes Gård.
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71 Levanger: – helt greit å gå ned til seks nummer nettsiden
er et godt supplement til Soroptima
103 Fredrikstad: tidligere redaktør i Soroptima -  tror at det er
lurt å ha et oktobernummeret i stedet for septembernummer.
Mange sier at vi må ha papirutgaven, men går allikevel inn for
seks nummer
6 Tønsberg: støtter unionens forslag, går for seks nummer
115 Bodø: liten klubb, mange pensjonister, få å fordele arbei-
det på, – vanskelig å finne stoff, ikke nok stoff til åtte utgaver
113 Borge: skulle gjerne hatt utskrift av Soroptima, får ikke ut-
skrift fra hjemmesidens Forside

Svar til innlegg:
Sigrid Ag: grunnen til at det ikke foreslås– ikke utgivelse i sept.
Er rent praktisk; vanskelig for en ny redaksjon å få ut et num-
mer, arbeidet må starte allerede i august
Britt Nordgreen: det kan tas utskrift av bladet som ligger på
hjemmesidens Hvem er vi?

SI Kristiansund foreslo følgende som tillegg til punkt 8:

”Aprilnummeret blir temanummer om organisasjonssaker, og av-
settes i hovedsak til saksdokumenter til kommende representant-
skapsmøte med særlig vekt på informasjon fra landsstyret om
forslag til vedtak og begrunnelsen for disse.

Vedtak:
Forslag til endring i Statutter for Soroptima – a) Punkt 6 og 7
utgår og b) Endring av tekst i punkt 4, 8, 9 og 12 ble vedtatt
og c) Ble vedtatt med følgende tillegg til punkt 8:
”Aprilnummeret blir temanummer om organisasjonssaker, og av-
settes i hovedsak til saksdokumenter til kommende representant-
skapsmøte med særlig vekt på informasjon fra unionsstyret om
forslag til vedtak og begrunnelsen for disse.”

11 h. Forslag til innmelding i studieforbund
Anne Rita Meberg orienterte om bakgrunnen for saken.

Innlegg:
67 Lister: hvilket studieforbund? hva vil det koste oss? litt kort
og lite begrunnet før hun kan ta stilling
36 Sandefjord: spørsmål skal utredes videre i forhold til hvilket
studieforbund som er aktuelt slik at man kommer tilbake til
saken i 2014
64 Mandal: foreslår at forslaget utsettes og utredes med hen-
syn til kostnader og nytteverdi

Anne Rita Meberg: unionsstyret tenkt ikke at man skulle gjøre
noen videre utredning, blant de studieforbund som er vurdert,
er folkeuniversitetet det som har utpekt seg som mest 
aktuelt.

Vedtak:
Forslag til innmelding i studieforbund ble utsatt til represen-
tantskapsmøtet i 2014 og utredes i forhold til kostnader og
nytteverdi.

11 i. Plan for rekrutteringsarbeidet
Anne Rita Meberg orienterte om bakgrunnen for saken.

Innlegg:
Drammen: viktig  å rekruttere, men vi vil gjerne beholde de
medlemmene vi har
Janine Schaller-Bøyum: forslaget sier prioritere, ikke utelukke.
Eldre må gjerne kunne søke seg til en klubb, men i rekrutte-
ringsarbeidet er det viktig å kunne sette fokus på den alders-
gruppen som det er færrest av
Bergen: hva mener vi med yrkesaktive?
Oslo II: vi har flest av de eldre, må derfor sats på yngre
64 Mandal: husmoryrket har vært karakterisert som et yrke
124 Arendal: ”fortrinnsvis” bør sløyfes

Møteleder refererte fra loven vedr. betingelser for å være med-
lem, der inngår bl.a. husmor som yrke.

Vedtak: 
Plan for rekrutteringsarbeidet ble vedtatt

11 j. Forslag til endring av vedtekter for norske soroptimisters
utdanningsfond til kvinner i Sør v/ Arendal-Grimstadklub-
ben

Innlegg:
Gjøvik, Utdanningsfondet v/ Ellen Bjølseth vil anmode re-
presentantene om ikke å gå inn for Arendal-Grimstadklubben
sitt forslag og redegjorde for  Gjøvik-klubbens begrunnelse
etter snart fire års erfaring. ”Fattige land i Europa er rike i for-
hold til afrikanske land”

67 Lister: Overbevisende innlegg, ber unionsstyret om å re-
vurdere forslaget fra SI Arendal-Grimstad
122 Arendal-Grimstad, alltid vanskelig å vurdere hvem som
har mest behov, et spørsmål hva vi vil stå for i forhold begren-
singen som ligger i nåværende statutter
Anneri Øxnevad Hofstad, utdanningsfondet: Behovet i dag
overstiger langt de midlene vi har til disposisjon
68 Lillehammer: dette er et verdivalg, ”viktig å høre på den
som har skoen på”

Vedtak:
Forslag til endring av vedtektenes §§1, 2 og 7, for norske so-
roptimisters utdanningsfond til kvinner i Sør ble avvist.

12-13 SI Norgesunionens regnskap 01.10.11 – 30.09.12 og SI
Norgesunionens budsjett 01.10.13 – 30.09.14 ble godkjent

14 Norsk Soroptima

Vedtak:
Norsk Soroptimas Årsrapport,  Regnskap 01.10.11–30.09.12
og  budsjett 01.10.13 – 30.09.14 ble godkjent.

15 Norske soroptimisters utdanningsfond for kvinner i Sør

Vedtak:
Norske soroptimisters utdanningsfond årsrapport for
kvinner i Sør og  regnskap m/ noter 2012 ble godkjent.

17 Orientering om Moldovaprosjektet
Utgår pga. mangel på tid. deltakerne oppfordres til lese rap-
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porten som ligger på hjemmesiden og ellers ta kontakt med
Moldovakomiteen.

18 Valg
Valgkomitéens forslag ble lagt fram av leder Solveig H. Urdal.
Hun orienterte om at Kari Huvestad, , har trukket sitt kandida-
tur til ekstensjonskomiteen. Kandidatene til guvernørvervet
skal presentere seg.

Innlegg: ingen
Votering:  enstemmig

Følgende ble valgt i samsvar med valgkomitéens forslag for
perioden 2013-2015:

Gerd Halmø, SI Stavanger President
Kirsti Guttormsen, Oslo II 1. visepresident
Marit Hetland, SI Jæren 2. visepresident
Jorunn Thortveit, SI Stavanger 3. visepresident
Lisbeth Dybvik, SI Stavanger Unionssekretær
Gro Johnsen, SI Stavanger Unionskasserer
Marit Egge, SI Stavanger Unionssuppleant
Gerd Louise Molvig, SI Rygge Guvernørsuppleant
Unn Baadstrand Skare, SI Strand Programansvarlig
Kari Sofie Mitter, SI Rygge Assisterende 

programansvarlig
Ågot M. Alnes Orvik, SI Molde Nettansvarlig
Britt Nordgreen, SI Bergen Nettansvarlig
Janine Schaller-Bøyum, SI Bærum Ekstensjonskomite
Anne Syrdalen, SI Arendal Ekstensjonskomite
Anu Kübar, SI Drammen Ekstensjonskomite
Torild Marie Nilsen, SI Fredrikstad Valgkomite
Cecilie Carlstedt, SI Bærum Lovkomite
Agnes Vogt, SI Moss Lovkomite
Kristin Lyng, SI Oslo II Lovkomite
Kristin Ruder, SI Tønsberg Utdanningsfondet,

leder
Solveig Kittelsen, SI Tønsberg Utdanningsfondet, 

kasserer
Giula Brighentri Schøyen, Si Tønsberg Utdanningsfondet, 

styremedlem
Anne Brit Lystrup, SI Tønsberg Utdanningsfondet, 

suppleant

Inger Opland, SI Sandessjøen DK Nord 1
Siri Randers-Pehrson, SI Sortand DK Nord 2
Kjersti Øgaard, SI Jæren DK Sør-Vest

Det var to kandidater til guvernørvervet:

Marit Øgar Aasbrenn, SI Fredrikstad
Torill Døhl, SI Mo i Rana
1. gangs votering: det ble ikke 2/3 flertall
2. gangs votering: Torill Døhl: 59 stemmer, 
Marit Øgar Aasbrenn: 63 stemmer, 1 blank

Vedtak:
Marit Øgar Aasbrenn, SI Fredrikstad ble valgt som guvernør
for perioden 2013-2015

19 Guvernørene rapporterte fra arbeidet sitt:
Deltatt på møte informasjonsgruppen: fokus på synlighet
Utgitt Guvernørinfo med fokus på:
Mentorprogrammet
SIE Organisasjonsmodell
Best Practice Award Award
Markering av de forskjellige FN-dagene
CSW i New York
Chartring av nye klubber – 17 nye klubber i 12 forskjellige land
Kilder: Programme News, the Link, FNs hjemmeside, Norgeu-
nionens hjemmeside
Kandidater til ny SIE President fra 2015-2017: Nilgün Ösler, SI
Tyrkia og Maria Elisabetta de Franciscis, SI Italia

Hilsen fra SIE president Kathy Kaaf
Kathy Kaaf berømmet oss for vårt arbeid i Moldova og arbeidet
mot trafficking. Hun tok også opp saken med “by invitation” og
mente vi måtte bruke skjønn. Hun sa at man må kunne legge
ut generell invitasjon, for eksempel på hjemmesiden. Hun
mente at vi ikke måtte være for rigide, men vurdere bruken
etter lokale forhold. 

20 Avslutning av representantskapsmøtet
Møtet ble avsluttet kl 1730

Harstad, 1. juni 2013
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Voss soroptimistklubb 
AV PRESIDENT TORUNN RINGHEIM

Klubben vart stifta i 1959 og mellom klubben sine 31 medlemer

har vi eit chartermedlem, Bjørg Liland. Det ei styrkje å ha med seg

ei som kjenner HEILE historia til klubben vår! 

Klubben hadde Unionen og arrangerte R&L-møte i 2001, og vi 

arrangerte dette også i 1974. 

Når ein trekkjer desse trådane bakover, så er det slik vi brukar gjera

det på Voss; la det nye byggja på dei gamle tradisjonane. Våre tra-

disjonar innan handverk, mat, bygg, musikk og kunst gjer vår re-

gion unik og rik og er vel verd å føra vidare. Samstundes må det

vera utvikling, og både kulturen og korleis ein nyttar naturen tek

nye formar. Ekstremsport byggjar på dei 4 elementa jord, luft, vann

og eld, og konkurransane under Ekstremsportveko er på eit svært

høgt internasjonalt nivå. 

Voss har også mange andre arrangement gjennom heile året, til

dømes Vossajazz i påsken, Osa-festival i oktober, store idrettsar-

rangement både sumar og vinter. Og i vintersport har Voss uvan-

leg mange dyktige utøvarar som har teke medaljar i VM og OL, og

slik ser det ut til å halda fram også!

distrikt Vest  
Voss, os, Bergen syd og Bergen soroptimistklubb  VED DISTRIKTSKONTAKT INGER HØLVOLD

I distrikt Vest holder Voss, Os, Bergen Syd og Bergen soroptimistklubber hus, alle i Hordaland fylke. Vi bor relativt nært hver-
andre og lengste reiseavstand mellom klubben er en biltur på ca. halvannen time. 

I tillegg til distriktsmøtet prøver vi å holde ett fellesmøte hvert år. I mars 2013 inviterte Bergen Syd til et slikt felles møte som
var åpent for gjester, både med tanke på rekruttering og å gjøre Soroptimist International bedre kjent. Vi møttes på den Na-
tionale Scene hvor teatersjef Agnete Haaland holdt foredrag og distriktkontakten informerte om organisasjonen vår. Der-
etter var det urpremiere på «Kalenderpikene». Et vellykket arrangement med mange gjester.

I slutten av mai arrangerte Dora Poni Loro, medlem av Bergen soroptimistklubb og Norgesunionens arbeidsgruppe for yngre
soroptimister, i samarbeid med distriktskontakten et treff for yngre yrkesaktive kvinner. Kirsti Guttormsen, 2. visepresident,
holdt et inspirerende foredrag om Soroptimist International og la stor vekt på hvorfor hun ble soroptimist og fortsatt er det.
Et arrangement som vi ønsker å gjenta.  n

pResentAsjon
Soroptimist International - Union of Norway, en presentasjon av distriktene og 
tilhørende soroptimistklubber.

Redaksjonen i Soroptima har en tanke om å kunne presentere de ulike distriktene våre med tilhørende klub-
ber. Meningen med denne presentasjonen er at de enkelte klubber selv kan velge hva de ønsker å fortelle og
vektlegge, både med tanke på egen klubb og det distriktet de tilhører. I dette nummeret presenteres distrikt
Vest.
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Klubben vår har i alle år støtta Utdanningsfondet. Eine årsaka til

det er at det er eit svært godt tiltak, den andre at vårt medlem

Bergljot Knutsen saman med Venche Klunderud, Larvik starta pro-

sjektet. Slik vart det skapt eit varig engasjement.

Vi har hatt fleire gode prosjekt gjennom årene, og synes det er kjekt

å nemne at allereie i 1982 kunne ei pakistansk innvandrarjente gå

eit år på Voss Folkehøgskule med stipend frå Soroptimistane. Vos-

saklubben fekk god støtte frå dei andre klubbane i distriktet til

dette prosjektet. Det syner at Soroptimistane var tidleg ute med å

bidra til at våre nye landsmenn fekk eit godt tilbod her.

Aktuelt no er at klubben støttar ein barneheim i Mostar der vi bi-

dreg til å styrkja kvaliteten på utdanninga barna får ved å bidra til

innkjøp av bøker og anna skulemateriell. Vi har også hatt med nye

klede til barna på barneheimen. For å få inn pengar har vi hatt bok-

kafé der me selde brukte bøker. Vi har kakelotteri 2 gongar i året og

vi sel gåvebrev. Prosjektet var et av fem nominerte til Norgesunio-

nens prosjektpris i 2012.

Vi har møte kvar 1. måndag i månaden kl. 19.30 på Fleischers ho-

tell. I desember og juni legg vi oftast møtet andre stader i bygda.

os soroptimistklubb  
AV ANNE MARGRETHE MATRE HJEMDAL

Os Soroptimistklubb har vore i drift sidan 1981 og har for tida 25

medlemer. Vi ligg i eit utviklingsområde med 18.000 innbyggjarar

i kommunen som har sterk folkevekst grunna vår nærleik til Ber-

gen.

Klubben er i vekst, og vår tanke er å rekruttera yngre medlemmer

til vårt trivelege “indre liv” som omfattar skikkelege jule- og som-

marsamkomer.  På møta har vi interessante foredragshaldarar som

tilfører oss mykje innsikt og kunnskap.

Klubben har per dags dato berre to prosjekt vi stør. Det lokale

«Vindfanget» som er eit kommunalt tiltak for folk med rusproblem,

og det sentrale Utdanningsfondet.

Klubben har for tida òg tankar om å starta eit nytt prosjekt frå 

hausten, nemleg å danna eit søsterskap saman med innvandrar-

kvinner. Vi plukkar ut nokre medlemmer til å invitera like mange

innvandrarar til fellesskap der vi kan læra dei om vår måte å leva på

og samstundes få kunnskap tilbake. Kommunens flyktninghjelp er

positiv til ideen.

Fram gjennom åra har vi hatt mange lokale prosjekt i tillegg til at

vi har støtta nasjonale og internasjonale. Mellom anna var det i si

tid soroptimistane i Os som skaffa dei første tryggleiksalarmane til

eldre i kommunen. Det var også klubben som fekk i gang Natte-

ravnprosjektet som framleis lever. Klubben har òg utstyrt ei lokal

strand med handicaprampe.

I tillegg til å auka talet på medlemmer i klubben og gjera han kjent

i lokalmiljøet er vårt viktigaste arbeid å støtta både lokale og sen-

trale gode føremål. Det gjer vi til dømes gjennom å ta på oss opp-

drag for å få inntekter til det vi vil støtta. Ein gong var det

nedvasking av ein heil barnehage. 

Bergen syd soroptimistklubb   
AV SISSEL HAMRE DAGSLAND

Bergen Syd er nærmeste naboklubb til den store Bergensklubben

med høyt medlemstall. Kanskje er det derfor vi ikke har klart å

vokse oss så store og sterke, men klubben som nå på forsommeren

feirer sitt 40 års jubileum har høy trivselsfaktor og solid kontinu-

itet. Mange av våre medlemmer har vært med helt fra starten i

1973, og selv om en del naturlig nok har falt fra i disse årene, har vi

ved nyrekruttering klart å holde medlemstallet på samme nivå

med 24 medlemmer.

Navnet Bergen Syd betyr at klubben er knyttet til Bergens sydlig-

ste bydel, tidligere Fana kommune.  De fleste av våre medlemmer

bor i Fana, og mange har en langvarig, nesten livslang, tilknytning

til Fanabygden, og til dels familietradisjoner her. Fana gir oss mye

å være stolte av, med sin vakre natur og sin rike historie og kultur.

Naturen omfatter fjord, fjell og store innsjøer og byr på mange mu-

ligheter for friluftsliv.

Sentrale personer i Norges historie og kultur har hørt til her, og

etterlatt oss sine hjem som museer – Christian Michelsens Gamle-

haugen, Edvard Griegs Troldhaugen og Harald Sæveruds Siljustøl.

Et annet museum, Hordamuseet, forteller at Fana også har vært en

betydelig jordbruksbygd, området der Bergens bybebyggelse og

gamle gårder møttes. Nær Hordamuseet ligger Stend jordbruks-

skole, nå videregående skole. Den er etablert på en tidligere lyst-

gård, og en annen tidligere lystgård, Langegården, har også en

intakt gammel hovedbygning som nå huser kunstgalleri og sel-
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skapslokaler, med Langegården besøksgård like ved. Nok en mek-

tig gammel hovedbygning i Fana huser nå Fana folkehøyskole, om-

gitt av det rike plantelivet i Arboretet.

Dagens Fana er også en bydel med aktiv fornyelse og utbygging.

For få år siden fikk vi Fana kulturhus, som ved flere anledninger har

vært møtested for soroptimister – klubben vår, distriktet og unio-

nen.  Kulturhuset har en stor og flott konsertsal, og lokaliteter for

alt fra ungdommelige musikkaktiviteter til senioruniversitet.  I Fana

finnes også det nyeste innen kollektivtransport, nemlig Bergens

bybane som går fra Bergen sentrum til Fanas sentrum Nesttun.  By-

banen er nå utvidet til handlesenteret i Laguneparken, og skal for-

lenges til Flesland flyplass – begge deler i Fana.

Med sin beskjedne størrelse har Bergen Syd ikke så mange egne

prosjekter å skryte av, men vi har i alle år støttet lojalt opp om so-

roptimistenes fellesprosjekter nasjonalt og internasjonalt. Klubben

fikk i 2012 en interessant kontakt med den engasjerte unge Saha-

rawi-kvinnen Asria Mohamed Taleb, en aktiv talsperson for sitt

hjemland i Vest-Sahara som kalles Afrikas siste koloni. Hun har tid-

ligere vært presentert i Norsk Soroptima. Siden har vi gjennom FN-

Sambandet støttet flyktningesamfunnet i Vest-Sahara. Vi har også

gjennom flere år støttet en ung kvinne i Swaziland til å ta utdan-

nelse.

Bergen soroptimistklubb    
AV TONE LØNNING

Norges nest eldste klubb, Bergen Soroptimistklubb ble stiftet 29.

april 1938. Klubbens 75-årsjubileum ble feiret 27. april i år med fest-

aften, festskrift og markering av stemmerettsjubiléet med åpent

seminar i det nye Litteraturhuset og utstilling i Rådhuset.

Denne største klubben i handels- og sjøfartsbyen mellom de sju

fjell, har i dag 55 medlemmer, hvorav den yngste er 30 år og den

eldste er 90 år. Nå arbeider vi spesielt for å rekruttere unge kvinner

og gjerne minoritets-kvinner. Nye og mer informative nettsider kan

forhåpentligvis også bidra til både mer synlighet utad og bedre

kommunikasjon mellom medlemmene.

Prosjektene som klubben er engasjert i er nært knyttet til SIs lang-

tidsmål: å bedre kvinners og jenters liv og status gjennom utdan-

ning, «empowerment» (selvstyrking) og ved å tilrettelegge for

personlig utvikling. Siden 1962 har klubben hatt et fadderbarn i

SOS-barnebyer. I tillegg støtter vi Lakshmi Ashram, en pikeskole i

India, der undervisningen bygger på Gandhis lære. Dessuten gir vi

bidrag til Utdanningsfondet og selger lilla sløyfer til inntekt for Mol-

dova-prosjektet som skal forebygge menneskehandel. 

Hope Through Education er et nytt prosjekt som gir økonomisk

støtte til skolegang for jenter i Sør-Sudan, der mer enn 80 % av

kvinnene er analfabeter. Med jubileumsgavene som klubben har

fått, kan vi finansiere skoleplass for tre jenter. Flere klubber opp-

fordres til å delta i dette prosjektet, slik at flere jenter kan få ut-

danning!

Lokalt støtter vi Kirkens Bymisjon på flere måter. I prosjektet 5 til 5

samarbeider vi med Empo flerkulturelt ressurssenter. Fem soropti-

mister og fem minoritetskvinner møtes for gjensidig kunnskaps-

utveksling mellom ulike kulturer der likeverd er sentralt. I praksis

fungerer dessuten soroptimistene som mentorer for noen av inn-

vandrerkvinnene. Målsettingen er å utvide ‘5 til 5’ til ‘mange til

mange’ med deltagelse fra flere soroptimister og flere innvandrer-

kvinner. I et annet prosjekt gir medlemmene julegaver og hver sin

uke, trivselsgaver til Omsorgsbasen for kvinner i rus- og prostitu-

sjonsmiljøet.

Klubben møtes første mandag i måneden kl. 19.30, med sosialt

samvær fra kl. 19. Dette foregår ofte i Kirkens Bymisjon sin Kafé

Magdalena nær Torget. Vertinneoppgavene, inkludert lystenning

og appell, går på omgang blant medlemmene. En egen festkomité

tar seg av julemøter og sommermøter.

Bergensklubben har vært sete for unionsstyret i flere perioder, se-

nest fra 2009 til 2011. En rekke medlemmer har vært og er tillits-

valgte på unionsplan. Soroptima-redaksjonen har holdt til i Bergen

noen år, senest fra 2003 til 2005. 

Representantskaps- og landsmøter ble holdt her i årene 1947,

1962, 1977, 1996 og 2011. Nordiske Dager ble arrangert i Bergen i

juni 2010, der vel 200 soroptimister fra 14 land deltok.

Store soroptimistarrangementer gir anledning til å vise fram og

oppleve mange av Bergens natur- og kulturseverdigheter. Fjellene,

særlig Fløyen og Ulriken som er lett tilgjengelige med hver sine

baner, gir spektakulære muligheter for å nyte utsikten over byen.

Bryggen, gjenreist etter Hansakjøpmennene, er på UNESCOs ver-

densarvliste. Like ved ligger det staselige steinslottet Håkonshallen,

mens sjarmerende og godt bevart trehusbebyggelse finnes i Sand-

viken og på Nordnes. 

Den såkalte kulturaksen i Bergen sentrum utgjøres av blant annet

Grieghallen (som huser Bergen Filharmoniske Orkester), KODE –

Kunstmuséene i Bergen (med noen av Munchs mest kjente male-

rier), Den Nationale Scene og Kulturhuset USF. Bergen Soropti-

mistklubb legger av og til sine arrangementer til en av disse eller

andre kulturinstitusjoner. To av våre medlemmer, Anny Aak og

Bodil Friele, er billedkunstnere, og de har laget hvert sitt bilde som

selges som kort til inntekt for klubbens prosjekter.
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www.soroptimistnorway.no
Som kjent ble vår nye hjemmeside lansert i februar. Etter alle

tilbakemeldingene vi har fått, ser det ut til at den har blitt godt

mottatt. Webstatistikken viser en jevn stigning av lesere, deriblant

mange nye. 

Medlemsområdet
- som er passordbeskyttet - ble lansert kort tid etter. Her finner dere

informasjon om viktige datoer, saksdokumenter til R&L møtene,

stoff om prosjektarbeid, materiell til bruk i klubbenes arbeid, vei-

ledere til bl.a. medlemsregisteret, tidligere årganger av Soroptima,

kontonumre og mye mer. Bruk siden. Er det noe dere savner, så

send oss gjerne noen ord. 

Du logger deg på medlemsområdet via hengelåsen øverst på

hjemmesiden. Brukernavn er klubben sitt navn og passord er: Med-

lem

Klubbsidene
Neste post på programmet er å få de nye klubbsidene på plass. Ber-

gen og Molde har vært piloter, ta gjerne en kikk på disse for å se

hvordan deres klubbsider nå ser ut.

Vi skal fremstå som én organisasjon og klubbsidene har derfor

noen faste menypunkt. Disse er: Klubbforside, Om oss, Hva skjer?,

Hva gjør vi?, Bli medlem, Kontakt oss. Under disse hovedpunktene

kan så den enkelte klubb selv opprette de menypunktene de øn-

sker.

I løpet av sommeren vil vi ferdigstille en veileder for klubbenes net-

tansvarlige, slik at de som ønsker å gå i gang med å publisere på

klubbens nye hjemmesider, kan gjøre det. Veilederen vil bli lagt ut

på medlemsområdet, og det vil samtidig bli sendt informasjon til

klubbene v/presidenten.

opplæring
Mange klubber bruker hjemmesiden sin svært aktivt, mens andre

ikke er like aktive.

Unionens nettansvarlige vil tilby opplæring i det nye publiserings-

verktøyet til klubbenes nettansvarlige i løpet av høsten 2013 og

våren 2014. Distriktskontaktene har sagt seg villige til å hjelpe oss

med å organisere dette. Informasjon om opplæringstilbudet vil bli

sendt klubbene i løpet av juni måned.

Avslutningsvis vil vi minne om at skal vi skape en levende og inter-

essant hjemmeside, er vi avhengig av bidrag og innspill fra alle

dere. Send inn informasjon om arrangementer til kalenderen, legg

gjerne ved program og annen relevant informasjon. Har dere saker

som fortjener bredere omtale lager vi gjerne en nyhetssak. Husk

bilder - det gjør seg bra på nettet.

La oss være synlige! – bruk hjemmesiden!   n

nå er det klubbene sin tur!
VED UNIONENS NETTANSVARLIGE ÅGOT ALNES ORVIK OG BRITT NORDGREEN, WEBMASTER@SOROPTIMISTNORWAY.NO

WeB
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Et av de tidligste minnene Doris har, er at mors bestevenninne i
Bern får en baby som heter Heidi. Etter hvert blir de to også beste-
venninner. 
Det skulle bli mange mennesker i mange land å etablere bånd til
for den livlige og entusiastiske Doris. I hennes liv er ikke nasjonale
grenser begrensende, men berikende og utfordrende. Og det er
hennes genuine kjærlighet til mennesker som ligger i bunnen for
hennes livs lystseilas.
Doris begynner på skolen i en liten by i Brasil, men allerede som 9-
åring fortsetter hun skolegangen i Bern, og portugisisk blir erstat-
tet med fransk og tysk – med engelsk som fremmedspråk. Allerede
nå er Doris svært bereist, og hennes horisont utvides stadig. Tidlig
i 1940, da hun er 16 år gammel, blir faren sendt til Japan, og fami-
lien følger med. Reisen dit er en uforglemmelig opplevelse for
Doris. De reiser med båt fra Napoli via Suez-kanalen til Port Said,
Aden, Bombay, Colombo, Singapore, Manila, Hongkong, Shanghai
– og videre til Kobe der de skal bo. Doris fortsetter skolegangen på
engelsk «Grammar School» der, og avlegger de eksamenene som
gir henne adgang til universitetsstudier. Men det er krigstider, og
familien forlater Japan med siste regulære linjeskip fra Asia til San
Francisco rett før Pearl Harbour-angrepet i 1941. «Dessverre lærte
jeg bare litt japansk», sier språkmennesket Doris i dag. 
Fra San Francisco reiser de med tog gjennom hele USA til New York.
Der har farens firma en avdeling, men det blir snart klart at det er
behov for han i Brasil. Tiden i New York benytter Doris til å studere
handelsfag. Hun skal assistere faren i arbeidet med å bygge opp
firmaet i Rio de Janeiro. 
Våren 1942 kommer Doris tilbake til Brasil og hun må «meget raskt
dra portugisisk fram fra glemselen», som hun sier. Hun studerer
språk, litteratur og kunsthistorie på universitetet. I tillegg er hun
farens assistent i firmaet. Doris har alltid vært aktiv speider og fy-
sisk sterk, og i Rio spiller hun tennis og svømmer. «Vi opplevde her-
lige, sorgfrie ungdomsår i Rio, men vi fulgte også med på alt det
triste som skjedde i Europa», sier hun. 
Doris og broren tilhører en internasjonal ungdomsgjeng som ar-

beider for Røde Kors og som har sosial omgang. På en skandinavisk
mottakelse hos foreldrene til en svensk venninne, møter Doris en
ung nordmann som arbeider på den norske ambassaden i Rio.
«Han var pen, danset godt og snakket flytende portugisisk og
spansk - og så flørtet han veldig,» sier Doris om hvorfor hun faller
for denne kristiansunderen som var sendt ut for å ivareta klipp-
fiskeksporten til Brasil, men som fikk jobb på ambassaden da kri-
gen kom til Norge, og all fisken fant veien til Tyskland isteden. Det
blir fort et par av Doris og Olav, og da freden kommer, 8. mai 1945,
forlover de seg. De gifter seg samme år, og året etter blir deres før-
ste barn født. Olav vil hjem til Norge, og sommeren 1947 går den
lille familien om bord på et norsk skip i Buenos Aires med kurs for
en del av verden som ennå er ukjent for Doris: det fjerne, lille lan-
det Norge og Møre-kysten. Båten er full av glade nordmenn som
skal hjem for å ta fatt etter krigen. Doris får sin første norskopplæ-
ring om bord, og med sin språklige ballast, lærer hun fort.
«Alt jeg visste om Norge før jeg traff mannen min, var fra bøkene
til Ibsen, Bjørnson og Undset. Min far hadde Bjørnsons samlede
verker på tysk, og han beundret Bjørnson for hans demokratiske
sinnelag. Jeg leste tidlig Ibsen og Bjørnsons bøker, men Undset
leste jeg med enda større interesse etter hvert som bøkene hen-
nes ble oversatt. Hennes historiske romaner fascinerte meg.» 
Kristiansund ble totalt utbombet under krigen. Det er stor stas for
familien å få hjem den lille familien, men det er vanskelig å finne et
sted å bo i byen. De finner seg derfor et lite hus på en bondegård
utenfor Kristiansund som de gjør til sitt første hjem i Norge. På tross
av at hun må bære vann på gammeldags børtre, og huset ikke har
innlagt elektrisitet, velger de å bo her. Doris har en ukependlende
mann, og nå må hun lære enda et nytt språk. Ingen i nabolaget
snakker annet enn den lokale dialekten, men Doris tar alle hjelpe-
midler i bruk: «Med å lytte på skolekringkasting og barnetimen,
lese aviser og pugge riksmålsordboken, ble norsken min ganske
brukbar på kort tid – men noe preget av saftige nordmørske ut-
trykk.»
Mens de bor på landet øker familien med to barn. Hvordan greier
Doris overgangen fra ungdomslivet i Rio til det strevsomme livet på
bygda i etterkrigstidas Nord-Møre?
Doris har flere forklaringer på dette. I oppveksten i Sveits leide fa-
milien ofte spartanske feriehus på den sveitsiske landsbygda. Doris
har mange fine sommer - og vinterminner fra disse feriene blant
høye fjell i enkle hytter uten strøm og vann. Naturen på Nordmøre
minnet henne om Sveits. Dessuten har hun lært å kjenne norsk
bondekultur og norsk historie gjennom bøkene til Bjørnson og
Undset. På Nordmøre samler hun kunnskaper hos menneskene
rundt seg, blant annet ved å gå på møtene i Bondekvinnelaget.
Selv om forholdene er lite glamorøse, tar Doris de praktiske utfor-
dringene på strak arm. Det hender når hun sliter med den tunge
vannbæringen, at hun drømmer seg bort til tidligere tiders virke-
lighet og finner styrke i fantasien. «Dessuten har jeg alltid vært nys-
gjerrig» forklarer hun.
Først etter tre år kan familien Løkke flytte inn i nybygd leilighet i

en internasjonal soroptimist:
doris Løkke – 90 år
For 90 år siden (25. 09. 1923) blir en jente født i Lisboa. Foreldrene hennes er sveitsiske, og faren arbei-
der i et stort import- og eksportfirma. Dette bringer den lille familien, som etter hvert består av mor, far,
Doris og en to år yngre bror, verden rundt.   AV RAGNHILD ROSSVæR, FOR LILLEHAMMER SOROPTIMISTKLUBB

soRoptiMist
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byen. I Kristiansund får Doris diverse oppdrag som oversetter, hun
holder foredrag og har vikariater på gymnaset, men med tre barn
under skolealder kan hun ikke ha en heldagsjobb.
I 1957 får ektemannen en ledende stilling i Bodø, og familien, som
nå består av fire barn, flytter dit. For Doris blir møtet med Nord-
Norge som å komme hjem. Hun opplever menneskene som åpne,
gjestfrie og vennlige, og de blir omfavnet av varme og inkludert i
fellesskapet. Doris kjenner igjen mentaliteten fra Brasil.  Snart etter
innflytting banker for eksempel en bekjent på døra i kveldingen:
«Vi har vært på havet og fisket småsei. Kom og spis med oss, og har
du ei flaske, så ta den med…»
I Bodø kommer det femte barnet til verden. Naturen rundt Bodø
er utrolig vakker, synes Doris. Det mørkeblå havet, fjellene, sand-
strendene like utenfor byen, Lofotfjellene i synsranden. «Nord-
Norge gjør meg varm om hjertet!» 
Bodø er så vidt oppbygd etter krigens herjinger, og det er inter-
esse hos politikere og handelsstand for å utvikle turisme og reise-
liv. Mange ivrer for et helårs turistkontor med turistsjef. Kort fortalt:
Stillingen kommer i stand som et spleiselag mellom kommunen
og private, og Doris får stillingen. Da hun tropper opp hos råd-
mannen for å få instrukser, sier han: «Det får du fan ta meg finne på
sjøl!» «Men han sa det med et glimt i øyet,» ler Doris. Doris er Nord-
Norges første turistsjef, og hun har fått et lite kontor nede ved hur-
tigrute-kaia som hun må møblere selv. Men hun er glad for tilliten
og har arbeidsiver og ansvarsfølelse nok til å fylle alle oppgaver
hun må påta seg. Hun ser på seg selv som heldig – hun synes det
er overraskende at hun, som kommer så langt utenfra, blir vist slik
tiltro, men hennes engasjement, hennes løsningsorienterende per-
sonlighet og hennes egnethet til å arbeide med mennesker: alt
dette ser nordlendingene straks – og turistsjefen og turistkontoret
blir en kjempesuksess: De 12 årene hun leder reiselivsarbeidet i
nord la grunnlaget for at bransjen er vellykket også i dag.  En ny-
vinning er hennes guidekurs for flinke gymnasiaster. «Mor Hubro»,
kaller de unge henne, og de elsker henne fordi hun ser dem.
Jobben fører til stor reisevirksomhet. I to perioder sitter Doris også
i bystyret for Høyre. Hvordan får hun tid til alt dette? «Vi hadde en
stor tavle hjemme der alt som måtte gjøres sto notert. Og alle hjalp
til. Det var ikke noe problem å få livet til å fungere.»
Doris behersket tidlig i livet flere språk og hvilte i sin sveitsiske kul-
turarv. Da hun giftet seg, fikk hun norsk statsborgerskap, men da
hun kom nordover fikk hun fotfeste i det norske: «Jeg er stolt over
å være helt norsk, nord-norsk og bodøværing» uttaler hun i et
intervju i forbindelse med at hun går av med pensjon i 1990, og
det er etter at hun har hatt sitt virke langt borte fra Norge i mange
år.
For historien om Doris Løkke stanser ikke i Bodø. I 1971 begynner
et nytt kapittel. Hun blir spurt om å søke jobben som norsk turist-
sjef i Paris, og etter stor diskusjon i familien, takker hun ja. Bodø vil
helst ikke gi slipp på henne, men utpeker henne stolt til «Bodøs
ambassadør i Paris».  Doris slipper heller ikke taket i Nord-Norge:
Hytta i Beiarn blir et ankerfeste i det nye livet i metropolen. Hver
sommer tilbringer Doris tid der. 
Ektemannen, som nå er mye syk, og de to yngste døtrene flytter
sammen med henne, men allerede året etter dør mannen. Doris
bygger opp kontoret med stor energi, og med sitt franske mors-
mål bidrar hun til at Norge blir et spennende reisemål for fransk-
menn. Hennes arbeid er så vellykket at hun i 1975 tildeles St
Olavsmedaljen for sitt arbeid for Norges sak i utlandet. Doris for-
teller om dette: «Ambassadøren ringte og inviterte meg til et ar-
rangement i forbindelse med 17. mai. Da han ba meg om å ta på
meg den fineste kjolen jeg hadde, ble jeg irritert: Hva mente han
med det? æresbevisningen kom som et sjokk for meg. Det var uvir-
kelig.»
Doris får etterhvert permisjon fra arbeidet i Paris for å drive turist-
kontoret i Hamburg på grunn av en krise der. I de tre årene hun er
der, reiser hun både til Roma, Wien og flere byer i Tyskland og Sveits

med foredrag om Norge. I disse årene (1979-1982) pendler hun til
Paris der hennes yngste datter ennå går på skole, men de to eldste
døtrene er allerede gift og bosatt i Paris, og de er til stor hjelp for
henne. Tilbake igjen arbeider hun på kontoret til hun blir pensjo-
nist i 1990. «Jeg elsker Paris», sier Doris, som ofte er tilbake i byen
på besøk.
Vel ute av fast jobb stiller Doris seg spørsmålet: Hvor skal jeg leve
resten av mitt liv? Og hun finner svaret: Hun vil flytte til Lilleham-
mer. Slik vil hun være i nærheten av sine to yngste døtre. Hun er
også kjent i byen etter sine mange år i reiselivsbransjen. Etter OL i
1994 inntar hun byen, og i de 19 årene som hun til nå har levd her,
har hun levd et aktivt liv ved Mjøsas strand. 
Men Doris har fremdeles sitt hjerte i nord. «Beiarn og Røst er mine
kjæreste steder» sier hun. Hver sommer reiser hun nordover, til
hytta i Beiarn og til datterens feriested på Røst. Den franske svi-
gersønnen har også slått røtter der. Doris omtaler landsdelen og
menneskene der med stor kjærlighet. Da hun kom til landsdelen,
ble Nord-Norge ennå sett på som tilbakeliggende og ugjestmildt
på alle måter. For Doris ble det selve eventyrlandet. 
Doris snakker ofte med sin venninne Heidi på telefon. De har holdt
kontakten livet igjennom. Hun reiser ofte rundt i Europa for å be-
søke familie og venner. Doris elsker å reise – helst med tog eller
båt. De gamle hurtigrute-båtene kjente hun som sin egen lomme.
Nå er de altfor mye cruisebåter og tar for lite hensyn til lokalbe-
folkningens behov, synes hun. 
Doris har alltid vært troende katolikk, og hvor hun enn har bodd,
har hun hatt nær kontakt med den katolske kirken. I Bodø hadde
hun mye kontakt med de dominikanske nonnene i klostret der, og
etter at hun kom til Lillehammer, ble hun i mange år assistent for
pateren. Hun har et aktivt liv i menigheten også i dag. De første
årene på Lillehammer tok hun noen oppdrag innenfor reiselivs-
bransjen, men menighetsarbeidet ble stadig viktigere for henne.
På fritiden leser hun mye, men synet begynner å bli dårlig. Om
dette og andre fysiske svekkelser sier Doris på ekte nordnorsk vis:
«Man må regne med litt svinn!» Kanskje kan hennes personlighet
oppsummeres i et mulig livsmotto hun selv formulerer: «Ta det
gode i livet først. Se hva som skjer. Det går bra».
Doris har nå fem barn, elleve barnebarn og fem oldebarn. De er
alle like språkmektige som hun selv. Det hendte at barnebarna
spurte henne ved frokosten: «Bestemor, hvilket språk skal vi snakke
i dag?» Doris understreker viktigheten av å mestre flere språk, og
hun liker ikke utviklingen i det norske undervisningssystemet der
engelsk dominerer totalt. 
Da Doris bodde i Bodø, ble hun i 1963 medlem av Soroptimist-
klubben i byen. Da hun kom til Lillehammer, meldte hun overgang
hit, og vi har hatt stor glede av Doris i klubben. Alltid positiv, alltid
åpen og interessert i oss andre, alltid genuint hyggelig, og alltid
ute etter å delta aktivt. I vår appells idealer møter vi Doris.
Jeg lar Doris` egne refleksjoner over livet ved 90-årsjubileet av-
slutte:
«Jeg har hatt et fantastisk liv. Jeg kan våkne om natta og huske
hendelser fra livet – alltid morsomme, levende episoder som gjør
meg glad. Det hender at jeg tenker: Hvor hører jeg hjemme? Er jeg
en kosmopolitt eller en bortkommen bodøværing? Jeg tror svaret
er: Jeg er en europeer. Jeg har alltid trivdes der jeg har oppholdt
meg, og jeg lengter ikke tilbake til «et hjemland». Jeg er interes-
sert i og glad i alle steder jeg har bodd. Gjennom historie og litte-
ratur har jeg satt meg inn i kultur og levesett overalt der jeg kom.
Slik har jeg fått forståelse for de menneskene jeg møtte gjennom
livet.» 
Vi sender våre varmeste gratulasjoner til Doris i anledning 90-års-
dagen! 
Alle gode ønsker for kommende reiser til dine favorittsteder! 

Vi setter umåtelig stor pris på deg!  n

soRoptiMist
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Nær 30 samfunnsbevisste damer (følgende soroptimistklubber var

representert: Rygge, Follo, Drammen, Harstad, Holmestrand, Jæren,

Larvik, Molde, Tønsberg, SI Sweden) og en mannlig journalist lan-

det med flyet i Moldova og tok inn på Hotel Dacia, midt i Chisinau,

en hovedstad preget av enorme forskjeller mellom fattig og rik. Vi

ble raskt møtt av soroptimister fra Moldova, Italia og Bulgaria. Det

å etablere en ny soroptimistklubb er nemlig ingen liten detalj i ka-

lenderen, men derimot en viktig hendelse som skal markeres høy-

tidelig.

Programmet fra torsdag til mandag var stramt og innholdsrikt og

inkluderte en rekke møter og foredrag, besøk i de to byene Nispo-

reni og Causeni, kirker, skoler, rådhus og museer.

Fengselsforhold
Blant annet fikk soroptimistene en innføring i landets fengselsfor-

hold i forbindelse med NORLAM PROSJEKTET (the Norwegian Mis-

sionExperts of Rule of Law Advicers to Moldova), et prosjekt under

Justisdepartementet som startet opp i 2007 og går til 2016. De nor-

ske juristene har stor tro på og bevis for at prosjektet lykkes. Feng-

selsforholdene er bedret, mye med egeninnsats fra de innsatte. En

nyåpning fant sted 25. april i år for 85 ungdomskriminelle i alderen

17 til 21. EU ga også støtte til dette prosjektet. Også friomsorgen

etter soning er et stort problem, men NORLAM i samarbeid med

de moldovske myndigheter prøver å skaffe meningsfylte jobber.

Det ligger mye positiv arbeidskraft og oppfinnsomhet hos de unge.

Kvinnefengsel Ruska er etter omstendighetene det beste fengse-

let i landet. 24 % av kvinnene sitter inne for mord. Mer offentlig

innsikt gir håp om en bedre framtid. En av de norske juristene i

NORLAM ga uttrykk for at NORLAM måtte fortsette som prosjekt

også etter 2016, da dette er meningsfylt arbeid som gir resultater.

Norgesunionen har kontakt med NORLAM i dette arbeidet.

Et møte med den internasjonalt kjente journalisten Alina Radu sto

også på programmet. Den granskende journalisten har selv sittet

i fengsel for sine publiserte artikler og kjenner hele det vakre lan-

det på godt og vondt.

Kirkens makt

Besøket i en ortodoks kirke ga ikke helt hva programmet lovet,

nemlig informasjon om den ortodokse kirkes innflytelse og makt

over folket. 98 % av befolkningen tilhører kirken. Prestens tale

Kvinner hjelper kvinner
Byavisa har fulgt norske soroptimistkvinner til Moldova. Formålet med turen var etablering av en ny 
soroptimistklubb i Nisporeni.   AV ARNE KR. L. STELLANDER 

inteRnAsjonALt

Bildet er tatt etter det konstituerende møte med representanter for SIE, de nye soroptimistene i Nisporeni og søstrene fra norske soroptimistklubber.



SOROPTIMA 5/13 17

inteRnAsjonALt

handlet om omfattende restaurering av kirken, og vakker kirke-

sang fra fire av kirkens prester var imponerende.

”Hopes and dreams for everyone”
Vi opplevde et interessant møte med 15 ungdommer, nå 18 år

gamle, som har deltatt i soroptimistprosjektet ”Hopes and Dreams

for Everyone”. Dette er et samarbeidsprosjekt med IOM (Internati-

onal Organization for Migration) og CRIC (Children’s Rights Infor-

mation Center). Å se utviklingen hos disse ungdommene som nå

avslutter sin yrkesutdannelse, og å høre håpet de uttrykte for fram-

tiden på god engelsk, ga den riktig gode følelsen. – Det nytter. De

unge vil bli fulgt opp i overskuelig framtid, forteller Solveig Haug

Urdal i Rygge soroptimistklubb.

ny klubb
Allikevel var det chartringen av ny soroptimistklubb i den svært

fattige byen Nisporeni som var viktigste punkt på programmet.

Soroptimistene fra Rygge og Follo er faddere og mentorer for den

nystartede klubben, og gudmor Solveig Haug Urdal var dermed

en sentral person i det konstituerende møtet. Med mild, men stø

hånd tok hun de nye soroptimistene igjennom et program av taler

og overrekkelser av charterdokument og klubbnåler. Appellen –

the Nowegian Pledge – ble lest i fellesskap på moldovisk, norsk og

engelsk. – Nå håper vi at den nystartede klubben tar grep om ut-

fordringene i lokalmiljøet og kommer i gang med de planlagte gjø-

remålene så raskt som mulig - lekeareal til en barnehage, støtte til

en spesialskole, utlevering av ved og life skill kurs for de unge, sier

gudmoren.

Blant det Soroptimist International arbeider med i Moldova er ut-

danning og vann de to viktigste stikkordene. Engelskundervisning

er viktig for internasjonalt samarbeid, og soroptimistene i Rygge

og Follo har allerede hatt språkkurs gående en stund i Nisporeni.

store utfordringer

Vannsituasjon og infrastruktur er et stort problem i Moldova. I Ni-

sporenidistriktet er Europakommisjonen engasjert med et stort

prosjekt, ledet av et østerriksk ingeniørfirma. Under en lunsj fikk vi 

et interessant foredrag om dette.

I småbyer og bygder i Moldova er brønnvann fremdeles en del av

hverdagen. Dette er imidlertid så urent at et utall brønner må ren-

ses samt få nye overbygg så de er i hensiktsmessig forfatning. So-

roptimistklubben i småbyen Causeni er allerede godt i gang med

dette. Foreløpig er ni brønner ferdig renset mens praktiske og hyg-

gelige overbygg er reist. Disse har allerede blitt viktige samlings-

punkter for innbyggerne rundt brønnene. Innvielse av en av

brønnene ble foretatt av landsbyens prest med velsignelse i et ti-

melangt ritual.

Moldova er Europas fattigste land. To av områdene Soroptimist

International har involvert seg i er blant landets fattigste distrikter,

og utfordringene står i kø. Halvannen generasjon har forsvunnet

fra det fattige landet for å søke lykken i land med mindre arbeids-

ledighet og mange av dem som er igjen er enten barn eller eldre.

Mange barn og ungdommer er overlatt til seg selv i foreldrenes lei-

ligheter eller hus, mens andre bor hos besteforeldre. Dette er ”Euro

orphans”. At dette kan ødelegge nok en generasjon, kan det ikke

være særlig tvil om. – Korrupsjonen er dessverre også tiltagende,

stikk imot regjeringens prioriteringsliste, fikk vi opplyst.

Fokus på kvinner

Journalistens inntrykk er at store deler av den mannlige delen av

de gjenværende har gitt opp alle drømmer om jobb eller å skape

egne arbeidsplasser. De har resignert. Mange av dem har slått seg

på flaska. Soroptimistenes fokus på kvinner synes derfor som det

eneste rette.

Det å gå inn i foreningsliv, ta ansvar for egne nærområder, lære seg

språk og utvikle organisatoriske evner, kan være en vei ut av elen-

digheten. Og det at det er kvinnene som må overta mer av ansva-

ret i Moldova kan se ut til å være eneste løsning.

Når nå fem soroptimistklubber er opprettet i Moldova, er håpet til

medsøstre fra Norge at nettverket vil utvide seg, at klubbene vil

vokse, og at arbeidet de skal utføre, kommer hele landet til gode.

Noe godt er startet – la oss håpe det går den rette veien for det

vakre landet og dets folk.  n

aks@byavisamoss.no

Den tradisjonelle velkomst i Nisporeni med brød, salt og vin.

Charter overleveringen ved Evgenia Koleva (SIE Treasurer)til venstre og
Maria Ciorici(president i Nisporeni soroptimistklubb.
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Vi startet opp høsten 2012 med 11 mentorpar. Mentorene er

soroptimister i klubbene Oslo II, Oslo-Nordstrand, Moss og

Romerike-Lillestrøm. Adeptene, de som blir veiledet av våre

mentorer, kommer fra Thailand, Tsjekkia, Litauen, Tyskland,

Spania, Marokko, Irak, Iran og Pakistan med utdanninger fra

høyskole/universitet innen ulike felt. I løpet av perioden har

tre av adeptene falt fra av ulike årsaker. 

Mentorene ble kurset høsten 2012 av Bitten Kallerud, en av

våre samarbeidspartnere, hva innebærer mentorrollen , om

viktigheten av at adepten formulerer sitt mål for program-

met og teknikker for mentorsamtalene. 

Mentor og adept har hatt jevnlige samtaler gjennom perio-

den, og prosjektgruppen har fulgt opp mentorparene.

I løpet av første programrunde, som avsluttes i slutten av

mai,  vil vi  arrangere to fellessamlinger, to adeptsamlinger,

og to mentorsamlinger.  Klubbene i Oslo II, Oslo-Nordstrand,

Romerike-Lillestrøm og Moss har hatt det praktiske ansvaret

for en samling hver, mens hovedansvaret for alle samling-

ene har lagt på prosjektgruppen. Prosjektgruppen består av

Ingerlin Amundsen, Moss, Turid Kjølseth, Romerike-Lille-

strøm og undertegnede. 

I tillegg har vi engasjert Bitten Kallerud og Ellen Linde på

disse samlingene. Fokus har vært på ulike tema innenfor

norsk arbeidsliv og dessuten erfaringsutvekslinger delta-

gerne imellom.  Allerede på første fellessamling i oktober

kom det nokså unisont fra deltagerne at det å treffe andre

yrkesaktive kvinner i samme situasjon som dem selv var

svært positivt. 

Prosjektet skal evalueres både etter første programperiode

og ved avslutningen. Tre soroptimister fra Molde har påtatt

seg denne oppgaven: Marita Raanes, Lise Gallagher og Ma-

rianne Solli. 

Fra prosjektgruppens side har vi fått noen tilbakemeldinger

fra deltagerne underveis som vi vil ta med oss ved planleg-

ging av neste runde. Evalueringen som kommer nå etter

hvert vil vi også ta med oss i det videre arbeidet.  

Programmet til høsten vil bli over samme lest som innevæ-

rende periode. Vi får nå trykket opp brosjyren og vi setter

søknadsfristen til 1.august. Brosjyren kommer også på web-

siden.  Vi etablerte en del markedsføringskanaler i fjor som

vi vil benytte oss av. I tillegg håper vi at soroptimistklubber,

særlig i Distrikt Øst 1, vil bidra til å gjøre programmet kjent

gjennom sine nettverk . Vi ser også gjerne flere avisoppslag

slik både Follo og Nordstrand sto for i sine distrikter eller

stand slik Mosseklubben hadde. Det er også god reklame

for organisasjonen!

Som kjent, foregår pilotprosjektet i regionen Oslo/Akers-

hus/Østfold og mentorer og adepter forutsettes å være bo-

satt i dette området. 

Dersom det er soroptimister som vil bidra i prosjektgruppen

eller som mentorer, eller klubber som vil påta seg å arran-

gere en samling, er det bare å ta kontakt. Det er gjort en stor

og entusiastisk innsats i alle ledd denne perioden, men vi

har behov for flere hoder. 

Velkommen skal dere være!  n

Mentorprogrammet: 
status ved halvgått løp
Den første av to programrunder i pilotprosjektet av mentorprogrammet er nå i sluttfasen, og markeds-
føringen og den nærmere planleggingen av programrunde to fra høsten 2013 er i gang.   
AV KIRSTI GUTTORMSEN, 2.VISEPRESIDENT NORGESUNIONEN

nAsjonALt
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Stedet der Paestum ligger var bebodd allerede i steinalderen, og en

gresk koloni ble altså anlagt her på 500 tallet f. Kr. De kalte byen

Poseidonia etter havets gud.  Denne greske kolonien hadde en kort

blomstringstid, men man rakk altså å bygge tre store templer.  Ma-

laria og flere kriger, bl.a. med romerne, gjorde stedet ubeboelig.

Fram til middelalderen var Paestum glemt inntil man påny oppda-

get det på 1700-tallet, da man begynte å interessere seg for de

antikke templene.

I grekernes byer lå som regel templene på en høyde, et akropolis,

men i Paestum ligger de mitt i byen og er bare omgitt av en inn-

hegning.  Senere utgravninger har vist at byen hadde to hellige

områder.  De to templene som ligger nærmest hverandre befant

seg innenfor en slik innhegning sammen med en rekke mindre hel-

lige steder, som ikke lenger er bevart.  Dette området var viet til

Hera.  Stedet ble forbundet med det andre hellige området ved en

«via sacra» (hellig gate), der det tredje tempelet ligger, kalt Ceres

tempel, men som egentlig var viet gudinnen Atene.  Midt imellom

disse to stedene lå agora, dvs. torget, som senere ble grundig om-

bygget av romerne.

Det sydligste tempelet er det eldste, bygget på midten av 500-tal-

let f.Kr., og har ni søyler på kortsiden istedenfor seks eller åtte, som

ble vanlig senere.  Det indre av tempelet er ødelagt, men man kan

se at det har vært oppdelt i to skip gjennom en rekke søyler i mid-

ten, hvorav tre fortsatt står.  Det hadde altså en dobbel tempelcelle,

og derfor to innganger på kortsiden, hvilket forklarer det ujevne

antall søyler.  På 1700-tallet kjente man ikke til slike templer og

antok derfor at det var en basilika, hvilket man stadig omtaler tem-

pelet som.

Det velbevarte tempelet ved siden av Basilikaen, som man før kalte

Neptuns tempel, var viet Hera.  Det er et dorisk tempel slik som Ba-

silikaen, men det følger helt ut de klassiske reglene med seks

kolonner på kortsiden og fjorten på langsiden.  Bygget omkring

450 f.Kr. og hører til de best bevarte doriske templene som finnes.

Dette tempelet har også bevart sine gavlfronter, dog uten ut-

smykning, og gir oss en ganske så god forestilling om hvordan et

gresk tempel har sett ut.  Vi må også huske på at det har vært be-

malt, hovedsakelig i sterkt rødt og blått, så inntrykket må ha vært

nesten sjokkerende!

Goethe besøkte stedet i mars 1787 på sin italienske reise.  Paes-

tums templer var de første greske bygninger han hadde sett, og

han beskriver i sin dagbok hvor fremmed han syntes dette

var…»diese stumpfen, kegelförmigen, enggedrängten Säulen

massen lästig, ja furchtbar erscheinen.  Doch nahm ich mich bald

zusammen…» Det var den strenge arkaiske stilen som han her

møtte for første gang, og som han lot seg skremme litt av.

Et stykke lenger bort kommer man til et av de mest fascinerende

stedene i Paestum, det såkalte Sacellum, et lite firkantet område

fra andre halvdel av 500-tallet.  Innenfor denne muren har man fun-

net en liten rektangulær bygning som halvvegs befant seg under

jorden, helt uten vinduer.  Dette stedet ble utgravd i 1954, og da

fant man en steinbenk og restene av en seng samt 8 praktfulle for-

gylte bronsekrukker.  Da man åpnet disse, fant man en myk masse,

som viste seg å være honning.  Den var myk, søt og gylden etter

2400 år!  Disse bronsekrukkene var votivgaver, satt inn til gud-

dommen som bodde her.  Dette viser at det dreier seg om en

underjordisk guddommelighet og krukkene tyder på at det var en

kvinnelig guddom, antagelig en beskyttende gudinne for frukt-

barhet og åkerbruk, som ifølge antikken ble ansett å herske over

død og oppstandelse.

Det er tidligere blitt fortalt at man her pleide å stenge inn kvinner

som var ufruktbare, mens man foretok en høytidelig prosesjon til

det nærliggende Ceres-tempelet, der man ofret.  Når man igjen

åpnet opp for kvinnen, anså man henne for «helbredet» for sin

ufruktbarhet!

Ved solnedgang er Paestum meget vakker – templene farges gyl-

denrøde der de avtegner seg mot de blånende fjellene og de sort-

grønne pinjetrærne og cypressene.  Har man ikke sett Paestum i

solnedgangen, har man gått glipp av noe av det skjønneste i denne

verden, sies det.  n

Mitt kulturminne: 
paestum i syd-italia
Sommeren 2011 ferierte jeg sammen med min familie i Sør-Italia, et godt stykke sør for Napoli.  Jeg hadde
et sterkt ønske om å få se de greske templene som befinner seg i Paestum – et minne fra Magna Grae-
cia (stor Grekenland) – da grekerne koloniserte store deler av områdene der i sør.     AV MERETE HOLM

inteRnAsjonALt
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I år samarbeidet Soroptimistene med 3 forretninger slik at det ble

vist vårmoter for envher smak. Det ble servert forfriskninger og det

var utlodning!

Det var bra oppslutning på motevisningen og en journalist fra  Øst-

alandets Blad var tilstede og det var oppslag i avisen noen dager

etterpå. Flere av våre soroptimistsøstre fra Rygge var tilstede.  De

hadde også med en ung kvinne fra Moldova! n

Follo soroptmistklubb
Follo soroptmistklubb arrangerte motevisning til inntekt for Moldovaprosjektet i slutten av april.
AV BENTE OG INGJERD, FOLLO

diVeRse

VANNdringen er blitt en tradisjon og arrangements-

komiteen har fått god trening i å legge opp løype og

engasjere guider som forteller om utvalgte stopp-

punkter langs traseen.

Årets løype ble lagt til Kyststien med start og stopp

ved Stavern torg. VANNdringen er en fin måte å mar-

kere FNs vanndag og klubbens vannprosjekt; å samle

inn penger til innkjøp av vannrenseapparatene LifeS-

trawFamily. Barnehager og familiehjem i Moldova har

nytt godt av de tilsendte renseapparatene og mer enn

3000 mennesker har gjennom prosjektet, mange so-

roptimister landet over har støttet, fått renset drikke-

vannet. Gjennom VANNdringen markerer vi også den

lengden svært mange kvinner må gå for å få tak i drik-

kevann, ca. 7 km hver eneste dag. Og vannet de finner

er ofte av svært dårlig kvalitet.

De fleste som kom på VANNdringen var soroptimister

fra egen klubb, Sandefjord- og Tønsbergklubben.

Noen få hadde respondert på annonsen vi fikk rykket

inn gratis i lokalavisen, ellers var det e-post, facebook

og omtale i lokalavisen vi brukte som markedskanaler

for å fortelle om årets VANNdring.

Bortimot 30 stk. ble med på turen som foregikk i et greit terreng med omvisning i Minnehallen, minnesmerket over falne sjømenn

i første- og andre verdenskrig, og på Gumserød gård. Det ble tid til en pust i bakken før retur til Stavern torv! En flott markering og

hyggelig samvær!  n

Larvik soroptmistklubb
Larvik soroptimistklubb gjennomførte sin 3. VANNdring en strålende søndag i april!   
AV MARGARET STØLE KARLSEN, PR-ANSV. LARVIK SOROPTIMISTKLUBB
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Men inne var over 20 damer samlet og temaene vi hadde valgt var-

met. Etter en deilig lunsj lørdag hadde elever fra Kulturskolen ei

flott danseoppvisning.

Så var det klart for varaordfører John Hempel som hadde satt seg

godt inn i hva vi står for. Foredragene denne dagen var veldig inter-

essante.  Vi lære om Blåbyen Sortland, og Ellinor fra Nav gav oss

god informasjon om pensjon og trygd. Dialogen var god med oss

damer der de fleste er i eller nærmer seg pensjonsalder.

En av Sortlandsklubbens medlemmer, Heidi Høwe var i høst i Tan-

zania. Hun fortalte morsomt fra besøket på ei skole der Sortlands-

klubben skal bidra med å opprette et bibliotek.

Selvsagt fikk vi noen ord fra unionspresident Sigrid Ag, bl.a. om

møtet i Harstad. 

Vi hadde en flott festmiddag på hotellet der toastmasteren fortalte

om hvorfor Hamsun og Lars Saabye Christensen ha så gode røtter

akkurat dette hotellet og derfor har hver sin byste på hotellet.

Søndagen åpnet med presentasjon av arbeidet i Røde Kors Hjelpe-

korps. Prosjektet Ung i Sortland ble presentert i filmen De magiske

øyeblikkene. De handler om ungdom som ved hjelp av voksne

med forståelse kommer tilbake igjen og kan leve et normalt liv.

«Bygge opp mennesket til et normalt liv»

Vår distriktskontrakt Siri Bjercke orienterte om sitt arbeide på tam-

pen av sin periode. Nu er det stort ønske å få etablert en klubb i

Tromsø igjen. Så vandret vi opp til Sortland videregående skole

som ganske nylig er bygget ut. Vi ble presentert for kunsten i byg-

get, bl.a. et mosaikkarbeid i aulaen av Jardar Lunde som ble satt

opp da skolen var ny i 1963 og som er blitt tatt vare på i den nye

skolen.

Møtet ble avsluttet med en deilig lunsj i kantina.

Alle dro hjem til sitt med gode minner og ikke minst gode samta-

ler. Vi trenger disse treffene og håper at vi kan fortsette i lang tid

fremover.  n

distriktsmøte på sortland 
22.-23. april 2013
Klubbene fra Sortland, Svolvær, Harstad og Narvik var samlet på Sortland ei helg i april der snøbygene
lå tett over sundet.  

diVeRse
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Elin var en god soroptimist. Hun var
Chartermedlem i Trondheim Syd So-
roptimistklubb som ble startet 10.
februar 1967.  Hun var da 32 år gam-
mel. Elin ble klubbens  andre presi-
dent, i perioden 1971-73.

Elin var utdannet lærer. I 2004 fikk
Elin H.M.-Kongens fortjenesteme-
dalje i sølv, med begrunnelsen: Lang

og allsidig arbeidsdag i skoleverket- hele 47 år. Først 30 år
som lærer i grunnskolen, så 17 år hos skoledirektør/utdan-
ningskontor.

Elin var leder av Landslaget for lærere i heimkunnskap  i en
toårsperiode og var mangeårig medlem i lokallaget i Trond-
heim.  Elin var et bunnsolid menneske du kunne stole på
Hun hadde en lun humor og var raskt løsningsorientert når
det dukket opp problemer. Hennes god evne til å organi-
sere har medlemmer av Utdanningsforbundet og vi i Trond-
heim Syd dratt nytte av.

Elin var liten av vekst men var et ”stort menneske”. Hun
hadde alltid et smil på lur og så positivt på det meste. Vi i
Trondheim Syd vil savne Elin og huske henne som det po-
sitive menneske hun var. 

Minneord om 
Elin Østerrg 

9.6.1934 – 7.3.2013

Bodø soroptimistklubb har mistet sitt eldste medlem og
chartermedlem. Mary Bøckmann (født Myklebost)døde
13.mai 2013, 95 år gammel. Ma som vi alle kalte henne, var
den som tok initiativet til dannelsen av vår klubb i 1951, og
hun var æresmedlem av klubben.

Ma var født og vokste opp i Bodø på den gamle land-
bruksskolen der hennes far var bestyrer. Hun var tidlig fast
bestemt på å ta musikk-utdannelse. Etter et års husmor-
skole begynte hun ved Barratt-Dues Musikkinstitutt i Oslo,
og det var Mary Barratt-Due som senere henvendte seg til
Ma og fikk henne til å påta seg oppgaven med å sette sam-
men en klubb i Bodø.

Etter endt utdannelse startet Ma pianoundervisning pri-
vat. Utallige barn i Bodø har med glede lært å spille av
henne. Mange av oss husker de årlige festlige sommerav-
slutningene hun arrangerte hjemme i Breidablikkveien
med stolte,unge pianister og foreldre.

Ved begravelsessermonien var Rønvik kirke i Bodø fylt av
mennesker som ville ta farvel med et elsket familiemedle,
en god venn eller bekjent.Talene i kirken sammenfattet det
fine inntrykket vi alle har av Ma – omtenksom, inklude-
rende, gjestfri. Ikke minst var Ma et positivt menneske med
lett og smittende humør.

Ma har alltid hatt et varmt hjerte for soroptimismen og vår
klubb. Hun har hatt mange verv og har deltatt aktivt inntil
for få år siden. Hun gledet oss med musikalske innslag på
klubbmøter og hadde ofte muntre innlegg. Ma var en so-
roptimist i ordets beste forstand. Vi takker for alt hun har
vært for oss og lyser fred over hennes minne.

Åse Olsboe Johannessen, på vegne av Bodø soroptimistklubb

Minneord om
Mary Bøckmann

I mai ble det tatt opp 3 nye medlemmer til klubben vår.  Vi ønsker
dem velkommen og gleder oss til å bli kjent med dem.

drammen soroptimistklubb
AV INA BAUMANN

Det er fra venstre: Kari Brenden, Liv Bente Hanssen, vår president Randi M. Er-
landsen og Grethe Skjelsbekk.
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Erfaringene med å være tilflytter har imidlertid kommet godt med,
for det er slett ikke alltid enkelt å komme utenfra. – Jeg skrev en
mastergrad om ekteskapsmigranter, og på KUN har jeg fått jobbe
videre med innvandrere som tema, særlig da innvandrerkvinner
og de spesielle utfordringene de møter i sitt nye land. Vi ser klarere
og klarere at arbeidsliv og språk står sentralt i å få folk til å trives.
- Gjennom våre prosjekter der vi har fokus på innvandrere har vi
truffet mange meget kompetente kvinner og menn som gjerne vil
ut i jobb. Noen trenger hjelp til å få godkjent den utdannelsen de
har med seg, og andre trenger hjelp til finne ut hvordan de kan gå
fem for å skaffe seg den kompetansen de trenger for å komme ut
i arbeidslivet. Felles for de alle er at uten hjelp til å orientere seg i
det ganske så innfløkte norske systemet, så blir de sittende på ut-
siden av arbeidsmarkedet.
- Erfaringer fra våre prosjekter og fra kommuner som har gjort for-
søk på å kartlegge kompetanse viser at innvandrere er en stor ar-
beidskraftressurs med kompetanse på en rekke områder. Blant
annet har vi truffet lærere, førskolelærere, helsefagarbeidere, syke-
pleiere og også personer med høyere akademisk utdanning – alle
med det til felles at de har et godt grunnlag for å bidra i det norske
samfunnet anno 2013.
Å bli holdt utenfor arbeidsmarkedet får konsekvenser både for de
som ikke får bidra og for samfunnet. Samfunnet går glipp av en
viktig ressurs, og for de som kommer hit oppleves det som frus-
trerende ikke å kunne bidra. Det vil også påvirke integreringspro-
sessen, siden arbeidsplassen er en viktig arena for integrering.  Det
går ut over både selvbilde og livskvalitet, og det får også store øko-
nomiske konsekvenser ikke bare for den som står utenfor arbeids-
livet, men for hele familien. I Norge baseres familieøkonomien på
to inntekter. Holdes en eller begge partene utenfor arbeidslivet, vil
dette påvirke familieøkonomien og levekårene til familien. 
- Barna som risikerer å vokse opp i trange økonomiske kår fordi en
eller begge foreldrene ikke kommer inn på arbeidsmarkedet, er da-
gens og morgendagens distriktsungdom, sier Gunhild Thunem. -
Jeg er usikker på om dette vil være med på å skape den tilhørig-
heten, bolysten eller tilbakeflyttingen som kommunene er så opp-
tatt av for å holde folketallet oppe.
I KUN har vi sett at det er forholdsvis enkle tiltak som skal til for å
kartlegge og hjelpe denne gruppen med å finne sin vei inn i ar-
beidsmarkedet. De viktigste virkemidlene er språkkurs målrettet
mot bransje og utdanningsønske, samt arbeidspraksis og ikke
minst nettverk. 
Vi har blant annet startet opp mentornettverk for å skape en dia-
log mellom yrkesaktive og innvandrere som ønsker å komme inn i
det norske arbeidslivet.  I “Mentorprosjektet” knytter man en per-
son med innvandrerbakgrunn til en mentor som enten har norsk
bakgrunn eller lang botid. Over en seksmåneders periode skal de
to møtes jevnlig for å diskutere framtidsplaner og veien videre. 
Gjennom mentors kunnskap og nettverk kan innvandrere dermed
få flere reelle muligheter på arbeidsmarkedet og bli bedre inklu-
dert i lokalsamfunnet. Mentor vil på sin side få økt kunnskap om

det å være ny i Norge, de får dele sin kompetanse med noen som
har bruk for den og de får innsikt i andre kulturer. Det blir dermed
et likeverdig samarbeid og en vinn-vinn situasjon for begge parter. 
- Kanskje mentorpartneren ønsker å bli sykepleier i Norge? Da kan
mentor hjelpe til med å finne ut hvilken kompetanse som trengs,
om det man allerede har tatt av utdannelse kan overføres til det
norske systemet, eller rett og slett hjelpe til med å finne ut hvor
man skal henvende seg. Det er utrolig mye taus kunnskap i Norge,
som de som bor her bare vet, men som vi ikke er bevisste nok på å
dele med nyankomne.  
Så langt har vi svært gode erfaringer med denne modellen og KUN
starter nå opp Mentornettverk i flere kommuner i Nordland. Opp-
rinnelig ble prosjektet utviklet med innvandrerkvinner i fokus, men
siden det viste seg å fungere så bra har man også valgt å inkludere
menn i ny runde. Mari Helenedatter Aarbakke, som er prosjektleder
for dette forklarer: 
- Mange tror fortsatt at vi bare arbeider med kvinner her på KUN,
men likestilling i Norge i dag handler om langt mer enn “bare”
kjønn! Likestilling forutsetter likeverd, og vi tror at det er et sam-
funnsmessig gevinstpotensiale ved å utnytte mangfold som verdi.

nettverk som verktøy for 
distriktspolitikk og inkludering
Hva har distriktspolitikk med innvandringspolitikk å gjøre? På KUN senter for kunnskap og likestilling
møter vi prosjektleder Gunhild Thunem. Opprinnelig er hun fra Møre, men hun har jobbet på senteret i
Steigen i fire år, og har slått rot i distriktskommunen.

om Kun
KUN senter for kunnskap og likestilling (KUN) ligger i Steigen
i Nordland, med distriktskontor på Steinkjer og i Trondheim.
KUN er organisert som en stiftelse, og jobber med likestil-
lingsspørsmål i bred forstand i forhold til alle diskrimine-
ringsgrunnlagene i lovverket.  De 15 ansatte (pr juni 2013) er
engasjert i mange små og store prosjekter og aktiviteter regi-
onalt, nasjonalt og internasjonalt. 
KUN driftes av Kvinneuniversitetet Nord, en stiftelse som ble
etablert i 1991. Stiftere er fylkeskommune, kommuner, orga-
nisasjoner og enkeltpersoner.



Annonsepriser

Helside   - kr. 2.800,- 1/4 side  - kr.    700,-
1/2 side  - kr. 1.400,- 1/8 side  - kr.    350,-

Viktige datoer

Frist for stoff til neste soroptima
Den 5. måneden før utgivelse

13. juni 2013: SIE kongress 2013 Berlin

5. september 2014: Nordiske dager 2014 

nye medlemmer 

norske
soroptimisters 

utdanningsfond
bankgiro

2050.29.08511

Toril Malene Staxrud, Prestfoss 10.12.2012
Elke Hansen, Hafrsfjord 11.12.2012
Inger Nordahl, Brumunddal 25.12.2012
Inger Skjemstad, Røros 02.01.2013
Hristina Ivanova, Røros 02.01.2013
Bothild Gjernes, Voss 08.01.2013
Birgitte Kløve, Voss 08.01.2013
Kristin Bakke, Bergen 09.01.2013
Kristina Karlsen, Saupstad 17.01.2013
Ljiljana Loncar, Lyngdal 18.01.2013
Beate Bøe Petersen, Moss 21.01.2013
Else Lid, Sandnessjøen 25.01.2013
Hanne Berit Ryen, Hønefoss 25.01.2013
Kjersti Knapstad, Sandnessjøen 25.01.2013
Judith Melby, Kristiansand 29.01.2013
Astrid Normann Vatn, Levanger 29.01.2013
Liv Sofie Kjønstad, Levanger 29.01.2013
Kari Brenden, Drammen mai 2013
Liv Bente Hansen, Drammen mai 2013
Grethe Skjelsbekk, Drammen mai 2013

Oppslagstavladen finaste tida
av Ronny Trælvik, oppvokst på Husøya på Senja

Den finaste tida e no
Når ellsida glinse i kvite krystalla
Og stor skreien høstes av gråsprengte kailla
Då fell mine tanka tel ro

Den finaste tida e no
I vårlige rundkast på bestemorstranda
Med nyplukka gresstrå som flagre i handa
Då fell mine tanka tel ro

Den finaste tida e no
En kveld midt i juli, se elva, ho spælle
Det kvitres i greina, så mangt å fortælle
Då fell mine tanka tel ro

Den finaste tida e no
En fleirfarga høstdag, så yndig og kjærlig
Nån godhjerta solstråla nytes begjærlig
Då fell mine tanka tel ro

Aktuelle webadresser  
stoff til soroptima sendes til
redaktor@soroptima.no

soroptimist international 
www.soroptimistinternational.org

Rapportering av prosjekter
http://reports.soroptimistinternational.org/reports

europaføderasjonen
www.soroptimisteurope.org

soroptimist project Matching
www.soroptimistprojects.org

FoKus:
www.fokuskvinner.no

Fns kvinneorganisasjon: 
www.unwomen.org

Fn-sambandet:
www.fn.no

B-blad
Norsk Soroptima
v/Karen Edvardsen,
Jernbaneveien 100, 8006 BODØ

sekretærinformasjon  

Klubbene er nå selv ansvarlige for å
holde informasjonen om sine medlem-
mer oppdatert i vårt medlemsregister. 

Dette gjelder alle inn- og utmeldinger
og endringer i medlemsopplysninger.
Unionsstyret viser til veiledningen som
ble sendt alle klubbene i oktober i fjor.

MEN - klubbene skal fortsatt sende inn
melding til landssekretæren etter års-
møtene om hvem som er valgt til de
ulike styreverv for påfølgende soropti-
mistår. 

Disse opplysningene skal klubben IKKE
legge inn. Frist for innsending er 1. mai. 

Elektronisk skjema ligger på
www.soroptimistnorway.no/skjema 


