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UNIONSPRESIDENTEN

Et nytt, ubrukt år lig-

ger foran oss med de

mange muligheter

som ligger i det.  Sam-

tidig er vi snart midt-

veis inne i

soroptimiståret, og

det nye unionsstyret

med sine tillitskvinner

har passert sine første

100 dager.  Nå er opp-

varmingsperioden over, og for oss har det vært en udelt

glede å bli kjent med så mange av klubbene og våre

medlemmer.  Lærekurven har vært bratt, sene natteti-

mer har vært tatt i bruk, men vi trives godt og har fått

god støtte av det tidligere unionsstyret i Bergen.  Vi set-

ter også stor pris på at dere tar direkte kontakt med oss.

I denne utgaven kan dere lese om to av vannprosjek-

tene våre.  Det ene er i regi av Arendal-klubben som dri-

ver sitt klubbprosjekt i Tanzania der barneskoler får rent

drikkevann.  Deres innsats er imponerende og viser

hvordan målrettet klubbarbeid kan gi stor avkastning.

Det andre prosjektet er en del av Norgesunionens ho-

vedprosjekt Moldova.  Vår flotte vannambassadør har

jobbet iherdig for installasjon av enkle vannrensings-

anlegg til familier, og i skrivende stund jobbes det med

å få disse gjennom tollen i Moldova.  

Det er med stor glede og stolthet at Moldova-komiteen

har mottatt invitasjon til å delta i det 56. møtet i FN-

kommisjonen om kvinners status.  Det er vår FN-kon-

takt i New York, Lois Beilin som har invitert oss til å delta

i en paneldebatt om menneskehandel for å presentere

Moldova-prosjektet.   Dette vil skje i FNs hovedkvarter

i New York fra 26. februar til 9. mars.  Representanter fra

Moldova-komiteen og 3. visepresident Kirsti Holmboe

vil være tilstede.

Dere kan også lese om Stemmerettsjubileet 1913-2013

som markerer 100-årsdagen for kvinners rett til å

stemme i Norge.  Jubileet skal feires lokalt, nasjonalt og

internasjonalt, og Anne Baggethun er vår representant

i komiteen.  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepar-

tementet (BLD) vil om kort tid utlyse midler i forbin-

delse med stemmerettsjubileet, og vi ber klubbene om

å se på muligheten for lokale arrangementer og hvor-

dan en kan søke midler fra BLD.  

Tidligere unionspresident Solveig Haug Urdal har hatt

en travel høst som FOKUS-kontakt.  I forbindelse med

utdelingen av Nobels fredspris deltok hun både på ju-

belfrokost samt paneldebatt med fredsprisvinner Ta-

wakkul Karman.  God lesning.

Ellers har mange av distriktene avholdt sine distrikts-

møter, og i denne utgaven presenteres møtene i Moss

og Hammerfest.  Jeg setter stor pris på det gode sam-

arbeidet med våre disktriktskontakter.

Siste helgen i januar avholder unionsstyret utvidet sty-

remøte med tillitskvinnene, og der skal bl.a. webgruppa

presentere ideer til forbedringer av vår hjemmeside slik

at intern- og eksternkommunikasjonen kan bli enda

bedre.   I tillegg skal også innholdet på representant-

skaps- og landsmøtet (R&L) i Drammen i juni diskuteres.

Vi oppfordrer klubbene til å sende en av sine «nye»

medlemmer til dette møtet slik at de kan få innblikk i

hele vår flotte organisasjon.  

I Harstad titter nå solen frem etter å ha vært under 

horisont siden 27. november – det gjør godt.  

Vennlig hilsen Sigrid Ag

Unionspresident 

Kjære soroptimister!
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INNHOLD

Vi i redaksjonen er glade for å kunne pryde

forsiden denne gangen med en vakker blå

og gul blomsteroppsats. Det er soropti-

mistfargene, og oppsatsen representerer

Harstad soroptimistklubb som både fyller

60 år og innehar det stolte unionsstyre-

vervet fra oktober 2011. I tillegg er den

laget av Oddrun Abelsen som er blom-

sterdekoratørmester av yrke og mange-

årig medlem av Harstadklubben, så her

ble det mye symbolikk på en gang!

Når dere leser bladet vårt nøye, er dere an-

tagelig enige i at det er god grunn til å føle

både stolthet og takknemlighet for å få

være med i det flotte nettverket Soropti-

mist International representerer. Det fore-

går gode og viktige ting både på lokalt og

globalt nivå i organisasjonen. Denne

gangen vil jeg henlede oppmerksomhe-

ten spesielt på boka ”Kroppens skjulte in-

telligens” som blir presentert i Bokhjørnet.

Den er skrevet av forskningsjournalist og

redaktør – og soroptimist, Åse Dragland i

Trondheim syd soroptimistklubb. Det er

flott å kunne presentere nyttig kunnskap

utarbeidet og formidlet av egne medlem-

mer! Fortsett å skrive og tipse oss om gode

ideer, viktige arrangementer og nyttig in-

formasjon. Annonser blir vi også glade for

å få. En målgruppe på to tusen voksne

damer er jo fantastisk!

Vi ønsker dere en god januar måned med

meningsfulle og utviklende arbeidsopp-

gaver i soroptimistsammenheng og ellers.

Marit Øgar Aasbrenn 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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NYTT FRA GUVERNØREN

Et blankt, spennende år ligger foran oss. La oss sam-

men jobbe for at det blir fylt med aktiviteter som frem-

mer organisasjonen vår. La oss samarbeide om at de

mål vi har satt oss, både på klubbplan, unionsplan og

ute i den internasjonale delen av Soroptimist Internati-

onal, kan nås. Ofte kan man føle at det er store og vid-

løftige planer som foreligger, men har vi ikke satt oss

"høye mål" har vi heller ikke noe å strekke oss etter. 

Soroptimistene er ikke mange, verken på nasjonalt eller

internasjonalt plan, men når vi står skulder til skulder

og virkelig vil noe for kvinner som trenger hjelpen vår,

ja da når vi langt, likevel. Sammen betyr vi en forskjell

for svært mange kvinner, se bare hva vi maktet å gjøre

sammen for SIerra-prosjektet. Målet var stort, 1 million

britiske pund, men vi kom i mål! Og fortsatt tikker det

inn penger til dette flotte prosjektet. At unionen satte

inn Gerd Stenberg som ambassadør for prosjektet, viser

at det var en genistrek. Genistreken ligger i at når én

person får et stort ansvar og man har fått rett kvinne på

jobben, vil prosjektet det gjelder få mer fokus. Dette

kan med fordel også gjøres på klubbplan. 

La enkelte medlemmer få være fyrtårn i klubben når

det gjelder prosjekter klubben vil sette ut i livet. Fyr-

tårnet sørger for at andre dras med, men alle vet hvor

hovedansvaret ligger. Det er ryddig, det er oversiktlig

og det sporer til innsats. La så fyrtårnet få den plassen

det trenger, komme med informasjon og spore andre

klubbmedlemmer til å yte litt ekstra. Det er viktig å få

klubbmedlemmer som ønsker å bidra, fram i lyset,

støtte og oppmuntre ... og ikke minst; bli med selv for

å jobbe fram gode ideer, prosjekter og økonomisk

grunnlag for å få gjennomført prosjektene. 

Dyrk et godt klubbliv. Det fremmer interessen og gle-

den over å jobbe frem noe sammen, for kvinner som

har det så uendelig mye dårligere enn oss selv. Husk å

være positiv, se det flotte i at noen fremmer forslag, ikke

vær kjapp med å dunke det ned. Initiativet er viktig,

sammen må man jobbe for å få gode ideer realisert. Det

er jo derfor vi er blitt soroptimister! For å jobbe i felles-

skap mot mål vi har satt oss: bedre kvinnens stilling,

holde høy etisk standard, fremme menneskerettighe-

ter for alle, fremme likhet, utvikling og fred gjennom

internasjonal forståelse og vennskap. Og glede! Uten

gleden, skjer det lite. 

Guvernørene har som én av sine oppgaver å informere.

Være linken mellom Europa og deg. Når informasjons-

strømmen går gjennom elektroniske medier, er vår in-

formasjonsmulighet via Soroptima ikke kjapp nok.

Derfor har vi satt i gang en ekstra Guvernørinfo. Tre

ganger skal du ha fått dette. Én i november, én i de-

sember og én i januar. Har du ikke fått disse, må du gi

beskjed til presidenten din. Alle våre Guvernørinfo er

sendt til henne som e-post. Og vi tar gjerne i mot

tilbakemeldinger på vår "ekstrasatsning".    n

Margaret Støle Karlsen, guvernør

Godt nytt soroptimistår til
dere alle sammen!
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NYTT FRA GUVERNØREN

Mål nr. 1:
Soroptimist International skal bedre kvinners og jenters liv og sta-

tus gjennom utdanning, myndiggjøring og /eller ved å tilrette-

legge for læring.

Delmål:

• Bedre kvinners og jenters mulighet for formell og uformell opp-

læring. 

• Bedre mulighetene for økonomisk selvstendighet og bærekraf-

tige arbeidsvilkår for kvinner.

• Gjøre slutt på vold mot kvinner og jenter og sikre kvinners del-

takelse i konfliktløsning.

• Sikre kvinner og jenter tilstrekkelig mat og best mulige helse-

tjenester.

• Ivareta kvinners og jenters særlige behov ved å sikre et bære-

kraftig miljø og redusere effektene av klimaendringer og na-

turkatastrofer.

Mål nr. 2
Soroptimist International skal være en global stemme for å øke

kvinners og jenters mulighet til utdanning og ledelse.

Delmål

• Styrke og øke SI sin tilstedeværelse som en pådriver på alle nivå.

• Øke aktiviteter og samarbeid som tydeliggjør den internasjo-

nale profilen og gjør Soroptimist International mer synlig.

• Sikre at SIs grunnleggende, globale formål oppfylles gjennom

lokale og globale prosjekter.

PFR-rapporter
Når man skal fylle inn skjemaet som følger Program Fokus Rap-

portene, har nok noen av dere lagt merke til at de ovennevnte mål-

og delmålene er omtalt i rapportskjemaene fra SI. Man oppfordres

til å sende inn PFR-rapporter som før, og å svare på så mange spørs-

mål som mulig om prosjektene, men det er bare de som er merket

med rød stjerne som må fylles ut når rapporten sendes.

Nå som vi ikke lenger har koordinatorer, men programansvarlig og

assistenter i klubbene, er dette et tips til dere: 

Klikk inn på http://reports.soroptimistinternational.org/reports

(brukernavn : sie passord: geneva) Her er tips for å fylle ut skjemaet

og informasjonsvideoer. Blant annet kan man øke størrelsen på

boksen som skal fylles inn, slik at når du skal kopiere til arkiv for

deg selv, og til unionen, kan du nå se alt du har skrevet. 

Jeg ønsker deg et godt sororptimistår og ta gjerne kontakt!   n

Programmålene for 
fireårsperioden 2011-2015
AV MARGARET STØLE KARLSEN, GUVERNØR
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Hva er så våre oppgaver? Og hvordan vil vi bruke våre ressurser?

I henhold til retningslinjene for unionens og klubbenes nettan-

svarlige skal vi:

Gi bistand til klubbene i deres arbeid med hjemmesiden – her gjø-

res det mye bra, men mange klubber har et forbedringspotensial.

Vi har delt klubbene imellom oss og vil ta kontakt etter hvert som

vi arbeider oss igjennom alle hjemmesidene. Er det noe dere lurer

på så send oss en e-post – ingen skal behøve å ta direkte kontakt

med vår leverandør – det koster fort penger for klubben…

Holde unionens hjemmeside oppdatert til enhver tid.

Dette er en utfordring fordi hjemmesiden vår etter hvert innehol-

der mye informasjon. Vi har delt ansvaret for de ulike menypunk-

tene mellom oss og på noen av disse vil andre av unionens

tillitskvinner få ansvar for innholdet. Et nytt menypunkt «Program-

arbeid» er opprettet og vil bli bygget ut etter hvert, og meny-

punktet «Kursmappe» må revideres eller erstattes med noe annet

– for å nevne noen eksempler.

Skrive og legge ut aktuelle saker. 

Vi har som målsetting å legge ut en nyhetssak i uken. Her må dere

gjerne melde inn saker som kan være av interesse for hele unio-

nen. Videre har vi en rekke oppgaver av mer teknisk karakter knyt-

tet til elektroniske skjema, oversikt over brukernavn og passord til

alt og alle.

Videreutvikling av hjemmesiden

På representantskapsmøtet i Bergen vedtok vi en ny handlingsplan

med følgende fire satsingsområder: synlighet, rekruttering, kom-

munikasjon og prosjektarbeid.

Hjemmesiden er et av flere virkemidler i arbeidet med de fire sat-

singsområdene. I Bergen ble det også vedtatt å redusere antall ut-

givelser av Soroptima fra 9 til 8 og midlene som ble frigjort skal

blant annet brukes til hjemmesiden. Vi har gått igjennom de inn-

spill som kom fra arbeidsgruppe våren 2011, føringer gitt på re-

presentantskapsmøtet og i strategiplanen. Ulike innspill og

forespørsler fra tillitskvinner og klubber tar vi også med oss i det vi-

dere arbeid.

Hva ser vi på?

Noen stikkord: Ny publiseringsløsning, ny design for hovedsiden

(fanebasert), passord beskyttet medlemsområde, mulighet for ny-

hetsbrev. Videre vurderer vi bruken av sosiale medier. Britt har på

sin Facebookside opprettet en lukket gruppe for Norgesunionens

soroptimister – pr. 1. desember har vi 167 medlemmer. Har du FB-

side og ønsker å bli knyttet til gruppen så send en e-post til web-

master@soroptimistnorway.no Dette gir oss en mulighet til å teste

ut om det som legges ut på siden leses, om deltakerne er aktive. Vi

vil legge frem en anbefaling for videreutvikling av hjemmesiden

for unionsstyret på utvidet unionsstyremøte i Harstad siste helgen

i januar.

La oss bruke www.soroptimistnorway.no og klubbenes hjemme-

sider aktivt i vårt arbeid med de fire satsingsområdene!  n

www.soroptimistnorway.no
I perioden 2011-2013 har dere valgt oss to som unionens nettansvarlige. På noen områder føler vi at vi
har bra kompetanse og kunnskap, på andre områder er lærekurven forholdsvis bratt!! Men det går seg
vel til – og så har vi et orakel på Jæren ved navn Marit som vi kan spørre når vi står fast.    
AV NORGESUNIONENS NETTANSVARLIGE BRITT NORDGREEN OG ÅGOT ALNES ORVIK

NETTSIDENE

Ågot Alnes Orvik. Britt Nordgreen.
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Rekruttering er som kjent et av de fire satsningsområdene i strate-

giplanen, og naturlig nok var dette i fokus under helgens møte.

Etter fjorårets høstmøte på Romerike og samling i Bergen i mai, har

distriktskontaktene jobbet godt mot sine klubber.  Interessante

rapporter om arbeidet i klubbene ble framlagt, og gledelig er det

å melde at det er konkrete planer for etablering av to nye klubber.  

Som et redskap i strukturering av klubbenes handlingsplaner, med

forankring i strategiplanen, diskuterte vi hvordan distriktskontak-

tene kan bidra inn i arbeidet med klubbens handlingsplaner.  Kunst

og kultur er som kjent et godt virkemiddel for å stimulere vår teo-

retiske del av hjernen, og etter første økt fikk vi en meget interes-

sant omvisning i Haugars kunstgalleri.  Dette hadde sin virkning, for

etterpå gikk var det ivrig diskusjon om både synlighet og rekrut-

tering.

Ekstensjonskomiteen hadde også invitert unionspresident Sigrid

Ag, 2. visepresident Kirsti Guttormsen, guvernørene Margaret Støle

Karslen og Kristin Ruder samt rekrutteringsansvarlig fra Oslo II, Kris-

tin Haug til møtet.  Klubbmedlem fra Tønsberg, Åse Lundgård var

også invitert inn til møtets andre dag.  Våre utenriksmedarbeidere,

guvernørene, hadde også et fint innlegg om sin rolle som repre-

sentanter på europaplan, SI Europe.  

Påfølgende dag oppdaterte 2. visepresident oss på status i arbei-

det med mentorprogrammet, og rekrutteringsansvarlig for Oslo II,

Kristin Haug ga oss interessante perspektiv i forhold til synlighet

overfor og rekruttering av unge soroptimister.  Vi har allerede lagt

spennende planer for vårens representantskaps- og landsmøte i

Drammen.   Åse Lundegård var medlem i Norgesunionens hø-

ringsgruppe i fobindelse med høringspolitiske 

På togstasjonen ble alle tilreisende deltakere møtt av smilende so-

roptimister som hadde ordnet med alle de praktiske sidene av

møtet.  Distriktskontakt Syd 2, Jorunn Moe åpnet sitt hjem for 16

deltakerne til middag fredag kveld.  Stemningen var på topp der

høylytte diskusjoner og mye latter satte sitt klare preg på kvelden.

Tusen takk til klubbpresident Laila Bruskeland og hennes strålende

medarbeidere for et møte som ga oss alle fornyet energi i vårt vik-

tige og meningsfylte arbeid for kvinner, utdanning og ledelse.  n

Distriktkontaktmøte i Tønsberg
28. og 29. oktober 2011
Ekstensjonskomiteen arrangerte i slutten av oktober møte for unionens 12 distriktskontakter.  Komite-
ens leder Mary Kaasa hadde laget et interessant program i den staselige bygningen Haugar i Tønsberg.
AV SIGRID AG

DISTRIKTSKONTAKTENE
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Norgesunionen av soroptimister møtte med tre personer, Solveig

Haug Urdal med stemmerett, Kirsten Berg Stephansen observatør

og Anne Baggethun som varamann til styret. Det er nå 77 med-

lemsorganisasjoner i FOKUS, og betingelsen for medlemskap er at

enhver landsomfattende kvinneorganisasjon, kvinnenettverk med

minst 50 kvinnelige medlemmer, som har til formål å ivareta kvin-

ners interesser, kan søke om medlemskap i FOKUS. For mer infor-

masjon om FOKUS slå opp www.fokuskvinner.no. 

Styrets leder Ågot Valle hadde meldt sykdomsforfall, og møtet ble

innledet av styremedlem Rina Mariann Hansen, Arbeiderpartiets

kvinnenettverk. 

Stortingsrepresentant Ine Eriksen Søreide holdt innledningstalen

– reflektert og realistisk om kvinners status på jorden. Hun fram-

hevet USAs utenriksminister Hillary Clinton, som en god advokat

for SR 1325. ”Vold mot kvinner er ikke kulturelt, men kriminelt”. Sør-

eide kommenterte forholdene i Syria og Egypt og hele Nord Afrika.

Utviklingen i Egypt blir etter hvert religiøst skarpere, og grunn-

lovsutformingen vil bli svært viktig. Religiøst ekstremisme er sjel-

den bra for kvinner. Hun gjentok utsagnet: ”Menn starter kriger,

kvinner avslutter kriger. For å unngå krig må kvinner bli represen-

tanter i nasjonalforsamlinger. Kvinner må engasjere seg og bli en-

gasjert”.

Av organisasjonssaker var en imponerende årsrapport 2010 fram-

lagt, og den ble godkjent. Under dette punktet ble det også lagt

fram Statusrapport for 2011 ved daglig leder i FOKUS, Gro Lind-

stad. Den kan man få tilsendt ved henvendelse på e-post:

fokus@fokuskvinner.no. Slå opp og få et innblikk i det engasje-

mentet FOKUS står for. Gro Lindstad understreket at styret ikke sei-

ler på egen kjøl, men i kraft av de statutter som gjelder for FOKUS

og medlemsorganisasjonenes aktive medvirkning. En økt synlig-

gjøring av FOKUS har vært drivkraften. 

Det kan nevnes fra statusrapporten at FOKUS har sendt søknad om

å få TV-aksjonen 2013 med tema ”Kvinner og klima”.  Lindstad har

nær kontakt med UN Womens leder Michelle Bachelet. Bachelet

har ved flere anledninger framhevet betydningen av å ha en para-

plyorganisasjon som FOKUS. Norge er med i styret i UN Women.

Bachelet vil være til stede ved utdelingen av Nobels fredspris

10.12.2011. 

Norgesunionen av soroptimister leverte et innspill til revisjon av

strategisk plan i FOKUS 19.09.2011 med anmodning om at ”Kvinner

og utdanning” må løftes fram som et eget prioritert område. Dette

er dessverre ikke tatt til følge, og undertegnede bad om en forkla-

ring. FOKUS mente det var riktigst å holde seg til seks punkter hvor

utdannelse var implisitt, og Gro Harlem Brundtland ble sitert: ”Alt

henger sammen med alt”. Det andre innlegget fra soroptimistene

gjaldt kapittel 11 om geografiske prioriteringer: Moldova, Europas

fattigste land bør komme med i strategiplanen under de prioriterte

områdene, spesielt i forbindelse med trafficking. Heller ikke dette

ble tatt til følge, fordi NORAD har kuttet ut Sørøst Europa, og der-

med gjør FOKUS det samme. Norgesunionen må søke dirkete til

U.D. om økonomiske midler. 

Noen valgresultater: styreleder for to nye år: Ågot Valle. Fra sorop-

timistene ble Anne Baggethun valg inn i valgkomiteen for 2012.

FOKUS

FOKUS

Solveig Haug Urdal

FOKUS – forum for kvinner og utviklingsspørsmål – avholdt sitt representantskapsmøte 24.11.2011.   
AV SOLVEIG HAUG URDAL, RYGGE SOROPTIMISTKLUBB
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Tre resolusjoner ble vedtatt: Fredskvinner og kvinnebønder (fra

Norges bygdekvinnelag); Arabisk vår må også bety styrking av

kvinners rettigheter og likestilling; afghanske kvinner må inklude-

res i fredsprosess på en likeverdig måte (de to siste fremmet av

FOKUS). 

I samarbeid med andre instanser har FOKUS engasjert seg aktivt i

forbindelse med fredspristildelingen 2011: utstillingen ”No Women

– no Peace” foran Rådhuset og Nobels fredssenter. 

PRIO (Peace Research Institute Oslo) viste i høst filmen ”Pray the

Devel back to Hell” på kino. 

9. desember: ”Jubelfrokost” hos Likestillingsombudet. 

10. desember: fakkeltog i Oslo. 

11. desember: paneldebatt: ”Women, Peace and Security – what

Impact will the Nobel Peace Prize have on future Work?” i Det Nor-

ske Teatret med fredsprisvinner Tawaakol Karman.

Det forplikter å være medlem av FOKUS. Medlemsorganisasjonene

må komme med innspill, gi tilbakemeldinger og vise saksengasje-

ment.  Et godt råd: Abonner på “Kvinner sammen” (gratis) ved å

henvende deg til fokus@fokuskvinner.no . Gjennom å lese dette

bladet vil man få en grundig innsikt i det arbeid som utføres for å

bedre kvinnens stilling i verden.  n

FOKUS



FREDRIKKE MARIE QVAM
1 8 4 3 – 1 9 3 8

CAMILLA COLLETT
1 8 1 3 – 1 8 9 5

GINA KROG
1 8 4 7 – 1 9 1 6

FERNANDA NISSEN
1 8 6 2 – 1 9 2 0

OCAMILLA C
1 81 8 1 3 –

MARIE FREDRIKKE 
31 91 8 4 3 –

OLLETT
598

AMVQIE 
8

GINA KROG
1 9 1 6–71 8 4

 G SENA NISFERNAND
2 01 91 8 6 2 –
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Slik het det i et innlegg fra Stortingets talerstol, da diskusjonen gikk

for fullt i årene før 1913. Men taleren måtte nok ”holde det du” – for

11. juni 1913 vedtok Stortinget allmenn stemmerett for kvinner.

Norge var nr. 2 i Europa – Finland var først – i 1906. Aller først var

New Zealand i 1893. Til sammenligning fikk kvinnene i Frankrike

først stemmerett i 1944, mens de sveitsiske kvinnene måtte vente

til 1971 på allmenn stemmerett!

Og nå blir det stort stemmerettsjubileum i 2013. Allerede for et par

år siden ble det nedsatt en stemmerettskomité som er ansvarlig

for en del større arrangementer og tiltak ved jubileet. Leder er tid-

ligere stortingspresident Kirsti Kolle Grøndahl. Men det er også

dannet en referansegruppe med medlemmer fra en lang rekke fri-

villige organisasjoner, blant dem soroptimistene, som skal komme

med innspill til komiteen og hjelpe til med å spre informasjon om

feiringen. Regjeringen har gitt stemmerettskomiteen et mandat

der det heter at ”stemmerettsjubileet skal FEIRES – for dette er en

positiv og betydningsfull begivenhet i vår historie.”

Viktige symboler i jubileet er ”De 4 store” – 4 kvinner som var sen-

trale i kampen for kvinnelig stemmerett: Camilla Collett, Frederikke

Marie Qvam, Gina Krog og Fernanda Nissen.

Jubileet skal markeres lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Nasjonalt

har komiteen allerede planlagt og delvis satt i verk en del tiltak:

*Ett-bindsverk om likestillingshistorien

*Debattbok for ungdom/førstegangsvelgere

*Vandreutstilling om det norske demokratiet – i samarbeid med

Stortinget og sekretariatet for grunnlovsjubileet i 2014.

8. mars 2013 - den internasjonale kvinnedagen  - blir selvsagt spe-

sielt preget av jubileet. Her vil stemmerettskomiteen ha et større

nasjonalt arrangement, men håper også på lokale feiringer.

11. – 20. juni blir det såkalt ”stemmerettsuke”.  11. juni er datoen

for vedtaket i Stortinget i 1913. Tema er ”stemmerett, representa-

sjon, valgdeltakelse og likestilling.” Her blir det større nasjonale fei-

ringer – og så er det ønskelig at lokale og regionale krefter står for

arrangementer rundt i landet.

Det er allerede planlagt lokale feiringer i hjemkommunene til noen

av de fire kvinnepionerene – Camilla Collett på Eidsvoll, Frederikke

Marie Qvam i Steinkjer og Gina Krog i Flakstad i Lofoten.  Fernanda

Nissen var født i Kragerø, men levde mesteparten av livet i Oslo.

Sekretariatet for feiringen av stemmerettsjubileet ligger i Barne-,

Likestillings- og Inkluderingsdepartmentet (BLD). Det er satt av

penger til markeringen, og sekretariatet tar i mot søknader om

støtte til arrangementer.

2013 er jo valgår, og et mål er også å engasjere ungdom og grup-

per med tradisjonelt lav valgdeltakelse i feiringen. Når det gjelder

utlandet, er Utenriksdepartementet trukket inn i forberedelsene til

jubileet.

Året etter – 2014 – er jo igjen et år for stor feiring – med Grunnlo-

vens 200-årsjubileum, og de to sekretariatene samarbeider.

Som andre medlemmer av referansegruppen blir vi soroptimister

også oppfordret til å delta i feiringen av 100 år med stemmerett

for kvinner i Norge. Kanskje kan klubber som har faste arrange-

menter i løpet av året la disse bli preget av jubileet? Kanskje kan

man lage arrangementer alene eller sammen med andre organi-

sasjoner i hjemkommunen eller regionen?

BLD tar gjerne i mot henvendelser, spørsmål og selvsagt gode

ideer. Saksbehandler Kurt Ole Linn er rette vedkommende som

sekretær for prosjektet – kol@bld.dep.no Her ligger det altså mu-

lighet for økonomisk støtte til gode prosjekter i forbindelse med

en spennende feiring i 2013.  n

STEMMERETTSJUBILEET

”Skal vi nu foruden den indflydelse som kvinden har bag kulisserne, og som hun trods alt desværre altid
vil komme til at beholde, ogsaa give hende stemmeret, saa vil det ikke blive til at holde ud.”   
AV ANNE BAGGETHUN, OSLO II SOROPTIMISTKLUBB
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I noen små landsbyer, kanskje i en

liten landsby som dette, skal det nå

være familier og barnehager som har

tilgang til renere drikkevann enn de

hadde i fjor, takket være LifeStrawFa-

mily, de moldovske soroptimistene

og de norske soroptimistene.   I be-

gynnelsen av desember gikk sen-

dingen med 500 stykker

LifeStrawFamily fra Vietnam til Chis-

inau i Moldova. Transporten skal ta 7

dager, og i skrivende stund har vi ikke

hørt at forsendelsen har nådd Chis-

inau (Soroptima har en leveringsfrist for stoff.)

Presidenten i Chisinau, Violeta Bunescu, har påtatt seg å motta sen-

dingen og organisere transport ut til de 3 andre byene som har so-

roptimistklubber.  Jeg håper inderlig at alt går greit, og at det ikke

blir for mye jobb for henne.

Når det gjelder distribuering til aktuelle familier og eventuelle bar-

nehager, så har jeg stor tiltro til soroptimistenes engasjement og

formidlingsevne. 

Det var mange lydhøre personer til stede da jeg fikk anledning til

å demonstrere bruken av LifeStrawFamily (LSF) i oktober.  Jeg

håper jeg kan formidle fra fornøyde familier i neste nummer av So-

roptima. 

I prinsippet gikk mitt engasjement som vannambassadør ut 1. ok-

tober, men det nye unionsstyret ville helst ikke skifte mannskap før

vi hadde brakt Moldovaprosjektet vel i havn. Jeg har derfor fått gle-

den av å være med enda

et par år. 

Jeg har også fått et par

spørsmål om "hva nå, hva

skjer når vi har bestilt LSF

til Moldova, er det nød-

vendig å samle inn flere

penger da?" Til det er mitt

svar "Ja, jeg synes absolutt

det er en vits i å fortsatt

samle inn penger". For det

første er vi "mature union"

for Moldova. Det kan vel

best oversettes med

"moden/erfaren støtte" for

4 nye klubber i et land som ennå ikke har noen union. For det andre

er det aldri noe problem å gå opp en vei for andre gang. Vi har fått

mye erfaring i hvordan vi skal gå frem ved en eventuell ny forsen-

delse. Det gjelder det rent praktiske, og det gjelder også vår nye

unionskasserer Galina Svistounova fra Harstad, som virkelig ble

kastet ut i noe hun ikke hadde noen som helst erfaring med bare

et par-tre uker etter at hun hadde overtatt stafettpinnen. Hun ta-

klet det på strak arm!

Den nye føderasjonspresidenten, Kathy Kaaf, har "Soroptimists Go

for Water and Food" som sitt tema. Det er en glede at vi nå holder

fast på et tema over flere år slik at vi alle rekker å omstille oss.  Vi

kan m.a.o. trygt holde på med vann et par år til. 

Jeg tror vi kan få et morsomt  år, og jeg vil gjerne benytte anled-

ningen til å ønske dere alle et riktig godt nytt år!  n

Vannambasadørprosjektet
Status for vårt fellesprosjekt "Rent vann til Moldova”.   AV LILL BJØRVIK LARVIK SOROPTIMISTKLUBB, VANNAMBASSADØR

PROSJEKT

Det kommer stadig nye medlemmer rundt om i klubbene, så for de
nye soroptimistenes del gjentar jeg litt om bakgrunnen for dette inn-
legget. 

I 2007-2009 var mottoet for den europeiske føderasjonspresidenten
"Soroptimists Go for Water".  Den neste presidenten (2009-2011) fort-
satte temaet med "Safe Water for a Safe Life" , og den inneværende
presidenten (2011-2013) har igjen fortsatt med "Soroptimists Go for
Water and Food". 

Norgesunionen ønsket å fokusere på føderasjonspresidentens tema
og oppnevnte en vannambassadør i månedsskiftet januar/februar
2009.

Vannambassadøren tok bla. initiativet til et fellesprosjekt for alle
klubbene: "Rent vann til Moldova". Rent vann skulle skaffes ved inn-
kjøp av et enkelt vannrensingsprodukt, LifeStrawFamily. (Se even-
tuelt mer her: www.vestergaard-frandsen.com/lifestraw)

Vår store, lille krumtapp, Vio-
leta Bunescu, er president i
Chisinauklubben.

En vanlig landsbybrønn.

En ganske typisk liten landsby hvor gjessene går fritt omkring.
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Prosjektet ble satt i gang i 2008 og allerede nå har fire skoler tan-

kene klar, og den femte er godt underveis. Når vi er ferdige med

alle skolene vil 7000 barn ha tilgang på rent drikkevann. Klubben

har hatt en egen komité som har arbeidet intenst med prosjektet

vårt og i tillegg har vi hatt uvurderlig hjelp av en tanzaniansk

hydrolog, Sylvan Kamugisha, og også av en lokal ingeniør.  Utvel-

gelsen av skoler har vi fått hjelp til av to lokale kvinnegrupper i Lus-

hoto, Diana og Nuru. Det har også vært disse gruppene som har

bestemt rekkefølgen på skolene som skulle få vann. Les gjerne mer

om prosjektet på Facebook og på www.soroptimistnorway.no. 

En av grunnene til at vi valgte Tanzania i utgangspunktet var at vårt

klubbmedlem Nishi Asdal er fra Tanzania. I tillegg til å være et vik-

tig medlem i prosjektkomiteen sa Nishi seg også villig til å organi-

sere og planlegge en tur til Tanzania for oss. Så mange som 17

stykker ble med på turen som ble en fantastisk og helt uforglem-

melig opplevelse. Vi reiste 26. oktober og kom tilbake 9. novem-

ber, så vi hadde fulle 14 dager i det nydelige landet. Etter noen

dager i og rundt Dar es Salaam reiste vi lørdag 29. oktober av gårde

med buss opp mot fjellene. Det var en lang tur, og vi kom først frem

til skolen hvor vi var ventet etter mørkets frembrudd, og dessverre

flere timer forsinket. Denne forsinkelsen betød bl.a. at alle barna

som hadde ventet tålmodig for å ta oss imot, hadde måttet gå

hjem; uten gatelys var det helt nødvendig for barna å komme seg

hjem før dagslyset ble borte. Heldigvis fikk vi møte barna på man-

dagen, men mer om det litt senere.

Som sagt kom vi sent frem til vårt bestemmelsessted, men vi ble li-

kevel mottatt med stor gjestfrihet og varme på Kitopeni skole av

representanter for de to kvinnegruppene og ansatte på skolen,

som hadde ventet tålmodig på oss. Her møtte vi også hr. Kamu-

gisha som hadde organisert vårt besøk i Lushoto og som skulle til-

bringe dagene der sammen med oss. Vi fikk servert kaffe, te og

”bites” som i dette tilfelle var yams og kokte søtpoteter i biter. Dette

var en fin forsmak på det som ventet oss de neste dagene.

Etter en god natts søvn på Muellers Lodge som lå fantastisk flott på

1800 meters høyde, var det tid for kirkegang tidlig søndag mor-

gen. Dette var et frivillig tilbud som alle hadde lyst å delta på uan-

sett tro eller ikke-tro. Vi kunne velge å delta på en katolsk eller en

protestantisk messe, og det var spennende å oppleve gudstjenes-

ter som skilte seg veldig fra det vi er vant med her i Norge. Man

kan nok forestille seg en og annen prest her i Norge som kunne

misunne sine kolleger litt, når man opplevde det store oppmøte

og engasjement i kirkene der.

Etter messene var det tid for det dagens offisielle program. Vi ble

igjen mottatt på svært hjertelig vis av representanter for Diana og

Nuru- gruppene, representanter for de involverte skolene og det

offisielle Lushoto. Etter en omvisning på Lushoto Primary School

ble vi invitert inn i Lushotos ”Meeting Hall” hvor dagens formelle

velkomstprogram skulle gjennomføres. Lederne for Diana og Nuru,

representanter for skolene og representanten for Lushotos ”DC”

(district commissioner) holdt taler. Vår president Anne Syrdalen

takket på klubbens vegne og Nishi holdt en tale fra vår klubb på

swahili. Det var overrekkelse av diplomer og de nedskrevne talene,

og det hele var ganske høytidelig. Stemningen ble noe mer løss-

luppen etter hvert da vi delte ut t-skjorter vi hadde med som gaver

(vi hadde makne på oss) og fikk alle til å skrive navnene sine på

dem, så vi kunne kommunisere lettere. Etter fellesfotograferingen

Reisebrev fra Tanzania
I forbindelse med Arendalsklubbens prosjekt: ”Every little drop counts” ble det høsten 2011 arrangert er
14 dagers tur til Tanzania. 17 medlemmer av Arendal soroptimistklubb ble med på turen for å se hva det
egentlig var, det de var med på.  Målet for prosjektet er å skaffe og få montert vannoppsamlingstanker
til ti barneskoler i Lushoto nord i Tanzania.   AV NINA FALSEN KROHN, ARENDAL SOROPTIMISTKLUBB

PROSJEKT

En av vanntankene og den lokale ingeniøren.

Mottakelsen på Kitopeni skole.
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ute begynte noen av damene spontant å synge og danse, og snart

hadde vi alle kastet oss ut i det så godt vi formådde. Vi ble også

oppfordret til å synge en sang og den eneste vi kom i tanker om var

”Ja vi elsker” – en flott sang til sitt bruk, men kanskje ikke fullt så

livlig som de afrikanske sangene vi fikk høre. Etter dette fikk vi ser-

vert en nydelig lunsj med mange forskjellige lokale retter og det

hyggelige sosiale samværet fortsatte.

Mandagen ble enda en fantastisk dag og den som gjorde sterkest

inntrykk på oss alle. Det var den dagen vi fikk mulighet for å møte

barna. Vi besøkte fire skoler – Kitopeni, Mhelo, Yoghoi og Ubiri, og

alle besøkene var gripende på hver sin måte. På Kitopeni skole ble

vi tatt imot av over 1000 syngende og dansende barn og tårene

sto i øynene på oss alle. Mhelo ligger oppe i fjellene på 2200 me-

ters høyde og er den fattigste skolen i prosjektet. Her ble vi fortalt

historien om vårt prosjekt og prosjektets betydning for skolen

gjennom dikt, sang og dans. Vi fikk også hver især en generøs gave

i form av et stykke stoff med flott afrikansk trykk. Yoghoi skole

hadde ennå ikke tatt i bruk vannsystemet, og det var et rørende

øyeblikk da vår president Anne klippet snoren og erklærte anleg-

get for åpnet. Den siste skolen vi besøkte, Ubiri, skiller seg fra de

andre ved at de har et nytt system med en nedgravd sementtank.

De har ikke ferdigstilt anlegget ennå, men rektor fortalte at de

hadde fem kilometer til nærmeste vannkilde, og at dette anlegget

ville bety ”freedom” for skolen da de ville kunne kanalisere ener-

gien inn i det viktige – nemlig undervisning av barna; fremfor å

bruke masse tid og krefter på å skaffe vann. På alle skolene ble vi

invitert inn og fikk vi servert kaffe, te og brus og noe å bite som f.

eks. søtpotet, popcorn, hardkokte egg, peanøtter og andre snacks.

Det var også taler fra både skolenes representanter og oss og litt tid

til å prate med venner vi hadde fått dagen før eller bli kjent med

nye. Vi var alle fulle av inntrykk og grepet av det vi hadde opplevd

da dagen ble avsluttet med at damene fra Nuru og Diana fulgte

oss hjem til lodgen hvor vi bodde. Der tok vi en hjertelig avskjed

med løfte og håp om å holde kontakten. 

Den neste dag reiste vi til Tanga hvor vi overnattet på Tanga Inter-

national Competence Center (tidligere Tanga International Confe-

rence Center) som blir drevet av Ruth Nesje og hennes mann. Ruth

Nesje er tidligere medlem av Tønsberg soroptimistklubb, men har

måttet melde seg ut pga tidsnød. Hun fortale oss om de flotte hjel-

peprosjektene hun driver i Tanga. Les mer om dette på www.mee-

tingpointtanga.net.

Vår tur til Tanzania fortsatte med to dager på safari og ble avsluttet

med fire netter på Zanzibar. Begge deler inneholdt flotte opple-

velser, og vi følte oss privilegerte som fikk lov å se så mye forskjel-

lig i løpet av vårt opphold. Det å få lov å oppleve at prosjektet vårt

virker og hvor mye det betyr for mange barn, var helt enestående.

Vi har skaffet penger ved salg av effekter som paraplyer, karafler

og håndklær. Vi har bakt boller og kaker for salg, vi har fått hjelp av

lokale barneskoler som har hatt salg av kaker, og vi har fått hjelp av

Arendalsrussen som hadde vårt prosjekt som mål for sin innsam-

ling i 2010. Vi har arrangert ”Garden party” med auksjon og vi har

fridd til det lokale næringsliv, og vi har sikkert gjort noe mer som

jeg ikke husker i farten. Kort sagt har vi gjort mye forskjellig for å

sikre fremdriften i prosjektet, og vi fortsetter med uforminsket

styrke og entusiasme.

Asanta sana (tusen takk) – dette har vært en fantastisk reise!  n

PROSJEKT

Mhelo skole. Barna lytter andektig. Ubiri skole - disse barna har fem kilometer til nærmeste vannkilde.

Kvinner fra Nuru-gruppen. Vi blir både stolte og glade når vi ser dette.
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Vi ble møtt med bål på peisen, musserende vin i glassene og ny-
delig dekkete bord! President Turid Riis ønsket velkommen, og lys-
seremonien ble foretatt av de medlemmer som har vært lengst i
klubben. Kunstnerisk innslag var ved klubbens pianist, Britt Kristin
Fjellstad, som spilte kvinnerelaterte stykker av Debussy og Grieg.
Prologen ved Eva Øye Sandnes, bygget over bokstavene i Soropti-
mist International. Menyen var et bugnende koldtbord og drikke
etter ønske. Under måltidet var det hilsninger og gaver fra flere
klubber, og artige innslag fra medlemmer av unionen. Margaret
Støle Karlsen og Kristin Ruder leste dikt og foredro kloke ord om
framsnakking, illustrert med ”Sokrates tre filtre”. De fikk så selskap
av Liv Handeland, Randi Carlstedt, Mary Kaasa og Anne Rita Me-
berg, og sammen fremførte de en festlig gratulasjonssang i beste
Åge Samuelsen stil, så stemningen var høy! Det ble i løpet av kvel-
den mange gode ord og en del selvskryt, som seg hør og bør!

Torny Nikolaisen hadde et artig formulert historisk overblikk. Klub-
ben vår ble stiftet 26. september 1951, chartret av Clara Hamme-
rich og med Mary Barrat Due som gudmor. I starten var møtene
hjemme hos medlemmene, ofte med rikelig bevertning og likør til

kaffen! Men store prosjekter ble drøftet og imponerende mange
penger ble samlet inn ved hjelp av utlodninger, tombola og lop-
pemarked. Klubben ga blant annet nattverdsutstyr til sykehuset
og en stor donasjon til Harstad Krematorium. I 1973 ble det be-
sluttet at 40 000,- kr(!) av donasjonen skulle gå til en natursteins-
mosaikk av Jardar Lunde. Kunstverket var på plass ved åpningen av
krematoriet samme år. 

Klubben har hatt tre æresmedlemmer, den første presidenten Stei-
vor Conradi Døscher, Sigvor Riksheim og Louise Iversen. Sigvor
Riksheim fikk kongens fortjenestemedalje i gull for sin store inn-
sats for de funksjonshemmede ved Trastad, Nord-Norges åndsva-
kehjem i Kvæfjord. Harstadklubben holdt i mange år juletrefest for
Trastad-elevene og donerte kr. 10.000,- til Trastad samlinger ved
vårt 50 års jubileum. Louise Iversen var Norges første kvinnelige
veterinær. Hun var sterkt samfunnsengasjert og fikk blant annet
realisert byggingen av krematoriet og stiftet Harstad by som Safe
Community. Tre av klubbens medlemmer har fått Barentsprisen,
som Kirkenesklubben deler ut til en kvinne som har gjort en innsats
for samarbeid, toleranse og fred i regionen. Det er Eva Øye Sand-
nes (2003), Kirsti Holmboe (2007) og Anne Marie Bakken (2009).
Klubbens store prosjekt for tiden er Soroptimisthagen på Tron-
denes. Den ble gitt som gave til Harstad by ved 100 års jubileet i
2003 og vedlikeholdes av klubbmedlemmene. Det historiske over-
blikket ble fulgt av en billedkavalkade ved Randi Kleppe. Det nye
unionsstyret ble introdusert av unionspresident Sigrid Ag, mens
Karin Holm fra Narvik takket for maten. 

Harstad soroptimistklubb vil gjerne få takke alle gjester og uni-
onsstyret for en uforglemmelig kveld. Takk for gode ord og gaver,
og takk for at dere gjorde jubileet så minnerikt for oss!  n

Harstad Soroptimistklubbs 
60-årsjubileum
Harstad soroptimistklubb feiret sitt 60-årsjubileum med en festmiddag på Trondenes Historiske Senter,
lørdag 5. november. Feiringen foregikk samtidig som det nye unionsstyret i Harstad var vertskap for ut-
videt unionsstyremøte. Det satte derfor en ekstra spiss på feiringen at hele unionsstyret var til stede på
festen i tillegg til gjester fra Narvik, Svolvær og Sortland.    AV TORA SAUE, SEKRETÆR I HARSTAD SOROPTIMISTKLUBB

JUBILEUM

Oddrun Abelsen laget de vakre blomsterdekorasjonene.
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Den 3. november var vi 14 representanter fra distrikt syd II samlet

hos undertegnede. Det er flott at vi i vårt distrikt ikke har større av-

stander enn at vi kan treffes en vanlig kveld. Alle klubbene i dis-

triktet var representert, og vi tok en runde rundt bordet og fikk vite

hva de forskjellige klubbene holder på med, både det som har vært

og ikke minst det som kommer.

Noe av det som ble tatt opp var prosjekt, ekstensjon, hvordan bli

synlig i samfunnet, - det er nok å ta tak i!

Det ble også oppfordret til å reise på Nordiske dager i Luleå 15. - 17.

juni 2012. Som distriktskontakt refererte jeg så fra vårt distrikts-

kontaktmøte. Referat fra dette møtet, skrevet av Eli Høsøien, Røros,

er nå også sendt til de forskjellige klubbene i distriktet.

Møtet ble avsluttet med Mulligatawnysuppe (passende for grev-

inner!) og god stemning!  n

Distriktsmøte, Syd II
AV JORUNN MOE, DISTRIKTSKONTAKT DISTRIKT SYD II

DISTRIKTSMØTE

Fra venstre foran: Kari Beyer, Skien-Porsgrunn; Elisabeth Schrader-Kristiansen,
Sandefjord; Tone Lise Raugstad, Sandefjord; Barbara Andersen, Sandefjord;
Inger Vaage, Horten.
Bak fra venstre: Elen O. Stenersen, Horten; Jorunn Moe, Tønsberg; Lill Bjørvik,
Larvik; Unni Lunde Holla, Skien-Porsgrunn; Laila Bruskeland, Tønsberg; Torunn
H.Haarberg, Larvik.
Torill Hektoen, Tønsberg; Lisbeth Rudlang, Holmestrand.

Salgsbord/stands på Representantskaps- og 
Landsmøtet i Drammen

Klubber som ønsker salgsbord/stands skal melde dette til unionskasserer@soroptimist-
norway.no  Galina Svistounova innen 1. april 2012.

Ta med følgene opplysninger:
• Hva skal selges/produkt
• Plassbehov (helt/halvt bord)
• Andre behov (strøm, veggplass)
• Kontaktperson (e-post og mobil)

Obs! Produktet som har Soroptimistlogo må være god-
kjent av Unionsstyret.

Husk at 10%  av salget under R&L skal gå til Utdannings-
fondet (unntak for prosjektene Go for water, Moldova/Lilla
sløyfe).

Unionskasserer vil kontakte de som skal ha stands med
nærmere informasjon i god tid før møtet.
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Soeropfriends i Costa Blancha starter vårsesongen med møte på
Los Arcos 1 i La Nucia kl 16.30 den 30, januar 2012.Vanlige møte-
datoer er den siste mandagen i hver måned, men vi kan være
fleksible. Vi har hatt mange gjester denne høsten og alle er hjer-

telig velkomne til våre møter. Send melding til Greta Hvaring pr
meil eller ta kontakt pr telefon. Bildet under ble tatt på møtet 31.
oktober, i forbindelse med at Samson Bjørke holdt foredrag om
boken sin ”Vikingar i Middelhavet”.  n

Den 25. oktober arrangerte Steinkjer Soroptimistklubb årets mo-
teoppvisning i egen regi. Dette er et arrangement som klubben
etter hvert har fått godt omdømme for blant den faste og også
økende tilstrømmingen av byens damer.
For klubben er dette hovedprosjektet når det gjelder å skaffe
penger til et godt formål, nemlig Utdanningsfondet. Steinkjer So-
roptimistklubbs medlemmer bidrar på alle fronter. Alle lager hvert
sitt smørbrødfat, alle gir en gevinst til utlodningen og når også
klubben har egne ressurser som stiller som mannekenger, må dette
bli bra. Klubben får gjennom egne medlemmer låne byens råd-
huskantine gratis, og dette har stor betydning for å få kostnadene
på et minimumsnivå.
I år deltok 110 betalende Steinkjerdamer, sannsynlig også noen fra
bygdene omkring, og alle gir gode tilbakemeldinger på hele opp-
legget. Alle betaler 100 kroner i inngangspenger. For dette får de
være med på en flott kveld med visning av klær, de får kaffe og fri
tilgang til flotte smørbrød og kaker. I tillegg er det anledning til å
kjøpe vin - bevilgningen til det er på plass.
Klubben har et veldig godt samarbeid med en del av dameforret-
ningene i sentrum av byen. De stiller årlig opp med deler av høs-
tens- og vinterens damekolleksjon. I tillegg gir de hvert sitt
gavekort. Vinnerne trekkes fra inngangsbilletten. 
Det som i tillegg gjør at dette blir årets inntekstkilde for klubben,
er at alle damene er svært ivrige loddkjøpere. Her handler det om
å ha loddbøker nok. Det er stor iver etter å bidra til det gode for-
målet, og det er stor begeistring i salen når resultatet av kveldens
omsetning gjøres kjent før alle går hver til sitt.
Inntekter totalt i løpet av en tretimers koselig tirsdagskveld? 
Vel 22 000 kroner!  n

Soropfriends i Costa Blanca og vårsesongen 2012
AV INGEBORG LIE SYVERSEN, COSTA BLANCA

Dugnad på Steinkjer
AV MARIT S GRØTAN, STEINKJER SOROPTIMISTKLUBB

KLUBBNYTT

Anna Siedlecka,Trondheim Syd,
Bonnie Bergsmo, Svolvær, Camilla
Sivesind, Halden, Turid Kolstø,
Oslo,Bjørg Gabrielsen, Mandal, Elsa
Østerman, Narvik, Randi Olerud,
Bærum, Synnøve Bjørke, Os, Eva
Høstmark, Tønsberg, Anne-Kirsti
Christensen, Mandal, Greta Hva-
ring, Narvik. Foran forfatteren Sam-
son Bjørke og Ingeborg Lie
Syvertsen, Ringaker.
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Lister Soroptimistklubb feirer 10 års jubileum dette året og dette

ble feiret med en flott festaften på Hausvik Maritime utenfor Lyng-

dal 22.oktober med 54 tilstedeværende, både lokale damer og

masse hyggelige gjester. Gjestene, som kom langveis fra, ble inn-

kvartert hos kvinner fra Lister Soroptimistklubb.  I løpet av helgen

ble det arrangert sightseeing rundt Lista for våre danske og finske

venner, samt de to guvernørene; Margaret Støle Karlsen og Kristin

Ruder.

Jubileumsfesten ble innledet ved at Anne Rita og Maarit gav oss

en varm velkomst på en ellers kald høstkveld – med noe godt i

glasset og hjertelige smil. Etter en stund med  høylytt og kjær-

kommen mingling,  satte vi oss til bords, og tradisjonen tro ble det

holdt en lyssermoni for å starte kvelden. Hanne Jensbo tente lyset

for Soroptimist internasjonal, Kristin Ruder for Europaføderasjo-

nen, Bjørg Verås Larsen for Norgesunionen og Astrid M. Almaas for

Lister Soroptimistklubb. 

Blant gjestene var også 4 medlemmer av vår nye vennskapsklubb

Grenaa og den helt ferske vennskapsavtalen ble undertegnet til

stor begeistring under middagen. Nå planlegges det tur til Grenaa

på vårparten – men det er en annen historie.

Mange fine ord ble sagt i løpet av kvelden og en gjenganger ble

ordet «framsnakking». Våre danske venner tente veldig på dette

temaet og lovet å spre det gode budskap på den andre siden av

Nordsjøen. 

Som underholdning fikk vi nydelig sang av den lokale sangerinnen

Margitt Elveseter. Det var ikke mange tørre øyekroker når hun fram-

førte «Gabriellas song». Hun har forøvrig i etterkant av møtet blitt

med i klubben som reflektant. Hurra for rekruttering av flotte og

resurssterke damer.

Listerklubben er en ung klubb på mange måter. 10 år en ingen

alder for en soroptimistklubb, og medlemsmassen i Lister Soropti-

mistklubb består av mange unge og nye medlemmer. For flere av

oss ble det derfor et første møte med Soroptimistverden utenfor

regionens grenser. Et møte som var både inspirerende og gav mer-

smak til videre arbeid innenfor organisasjonen.  

Tusen takk alle sammen for en flott kveld!  n

Jubileumsfest for Lister 
Soroptimistklubb 
AV KATHRINE UBOSTAD,  LISTER SOROPTIMISTKLUBB

JUBILEUM

Narvik Soroptomistklubb inviterer 
til 60 års jubileum

Lørdag den 12. mai 2012

Foreløpig uforpliktende påmelding innen 1. februar
2012 til president Kari Holm, telefon 91884302, 

epost: kariholm@online.no.

Alle er hjertelig velkommen. 
Program vil bli sendt ut senere.

Med hilsen Narvik Soroptimistklubb
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ANNONSE
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Dette var budskapet fra ambassadør Fredrik Arthur på distrikts-

møtet i Moss. Over 90 lydhøre soroptimister fra Østfold og Akers-

hus satt i auditoriet på Kirkeparken videregående skole og lyttet

til Arthur og andre visepresident Kirsti Gundersen i unionsstyret.

Hun fortalte om oppholdet sitt på kvinnekommisjonens konfe-

ranse i New York tidligere i år.

Frivillig arbeid har lange tradisjoner i Norge, fra de

første misjonsforeningene til dagens store organisa-

sjoner, som arbeider for nødhjelp og bistand. Norge

er blant de land som har flest frivillige i forhold til

innbyggertallet, og samarbeidet med politikere og

byrå-krater er tett. 

Det er ikke mange år siden staten bidro med 10 pro-

sent av det de store organisasjonene brukte for å

hjelpe mennesker i nød, 90 prosent var innsamlede

midler. I dag er det omvendt: Det offentlige tilskud-

det er på 90 prosent, kunne kveldens foredragshol-

dere fortelle. Norske frivillige organisasjoner har en

helt unik nærhet til byråkratiet og politikerne, en

nærhet mange andre land misunner oss.

UN Women, som arbeider for kvinners likestilling og

rettigheter ble etablert i fjor. Inntil da hadde fire for-

skjellige enheter arbeidet mer eller mindre parallelt for det samme.

Nå er arbeidet kommet et skritt videre og har fått mer tyngde. So-

roptimister er der det skjer rundt om i verden. De lokale soropti-

mistene kjenner behovene, mens soroptimister andre steder i

verden kan hjelpe, påpekte Kirsti Gundersen.

- Jeg tror at de frivillige organisasjonene har fått større innflytelse

i FN, sa Arthur. 

Under spørsmålsrunden spurte Solveig Haug Urdal om mer penger

fra staten kan føre til at de frivillige organisasjonene kan miste re-

spekten ute. Men det trodde ikke Arthur, selv om noen land kan-

skje kan være litt skeptiske. Det er jo opp til hvert enkelt land om

de vil ta imot hjelp.

Møtet ble ikke bare holdt på en imponerende og moderne skole,

også skolens elever på musikklinjen holdt en liten konsert for so-

roptimistene, som ble mektig imponerte.  n

Soroptimister kan påvirke
- Soroptimistene bør bruke de påvirkningsmulighetene de har overfor nasjonale og lokale myndigheter.
Dere kan bygge nettverk med andre. Ta initiativ, ta kontakt med andre som arbeider med de samme sak-
ene som dere. Dere har masse erfaring å bygge på.    AV ELISABETH VOGT, MOSS SOROPTIMISTKLUBB

DISTRIKTSMØTE

Proffice Molde er et lokalt eid franchisekontor, etablert i 1996. Kontoret har
bygget opp en solid kundeportefølje som gir Proffice' kandidater spennende
muligheter i arbeidsmarkedet i Romsdal. Vi sitter på en betydelig CV-base og
et stort nettverk med kandidater.

Vikarutleie
• Rekrutteringsbistand og

konsulenttjenester.
• Kvalitetssikring av ansettelser med

testverktøy godkjent av Veritas.

Les mer på www.proffice.no
Kontakt oss gjerne for en nærmere prat om våre
tjenester. Tlf 71200000 eller molde@proffice.no
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Fredag var det sosialt samvær med god mat og drikke i Husban-

kens lokaler. Lørdagens program besto av innlegg fra distriktskon-

takten, etterfulgt av informasjon fra Kirkenes, Vadsø og

Hammerfest om hva klubbene har gjort den siste tiden. Deretter

holdt vår kultursjef Gerd Hagen et engasjert foredrag ”Hva har kul-

tursatsning og bygging av Arktisk Kultursenter (AKS) betydd for

byen?” AKS ble åpnet 17. januar 2009 og er ett av Norges mest inn-

holdsrike kulturhus. Vi fikk så en svært interessant og informativ

omvisning på AKS, og vi fikk se utdrag fra arbeids prosessen fra en

to-ukers residens som Nordic Choreographic Collaboration har hatt

ved Dansearena Nord.

Til slutt refererte Ella Kristensen fra arrangementet 16. juni i regi av

Hammerfest Soroptimistklubb, der trafficking var tema. Tina Davis

er filmprodusent, og fikk i 2009 Amandaprisen for en dokumen-

tarserie om moderne slaveri. Serien ble sendt på TV2. Hun arbeider

med opplysning om moderne slaveri både i Norge og internasjo-

nalt. Tina viste film, holdt foredrag og svarte på spørsmål. Det kom

ca. 50 personer til arrangementet, og vi fikk god mediedekning.

Lørdag kveld var det jubileumsmiddag med mange fine taler og

flotte jubileumsgaver (bidrag til Life Straws og til Utdanningsfon-

det). Hammerfestklubbens charterpresident Kari Hagen var også til

stede.

Søndag gikk Edle Utaaker gjennom programmålene og de nye

langtidstemaene som gjelder fra 01.10.2011. Deretter ble det ar-

rangert en ”kafé-dialog”, der problemstillingen var ”20 år fram i tid

– vi har nådd målene våre – hvordan klarte vi det?”

Hammerfestklubben takker alle som var med på å gjøre helgen så

vellykket.  n

60-årsjubileum og distriktsmøte i
Hammerfest
Hammerfest Soroptimistklubb fylte 60 år 22.09.11, og dette ble feiret samtidig som det ble avholdt dis-
triktsmøte i Distrikt Nord III, 16. – 18. september 2011. Hele 18 gjester fra ni forskjellige klubber deltok i
tillegg til 17 medlemmer fra egen klubb. Daværende unionspresident Edle Utaaker representerte Nor-
gesunionen.   AV PEGGY TONKIN, HAMMERFEST SOROPTIMISTKLUBB

DISTRIKTSMØTE

har behandlet en mengde søknader i år med tungt hjerte og sagt nei til 95 verdige søkere. I 2011 kom det inn 139 søknader, og det

ble delt ut 44 stipend for i alt ca 200 000 kroner. Stipendene ble gitt via åtte klubber i Rwanda, Burkina Faso, Kenya og Madagaskar.

Klubbene i Norge har bidratt med loddkjøp og gaver. Ved utgangen av juli var det kommet inn kr 49 269 (hvorav 20 000 fra Steinkjer-

klubben) mot kr 56 870 ved utgangen av juli i fjor. Det betyr at klubbene ikke har vært like flinke til å tenke på Utdanningsfondet i år,

så vi oppfordrer alle til å sette av noen summer i budsjettene. Utdanning for kvinner er noe av det mest bærekraftige vi kan bidra

med som soroptimister, kvinner og medmennesker. Gi så det monner!

Kontonummeret til Utdanningsfondet er 2050 29 08511

På representantskapsmøtet i Bergen i sommer ble Gjøvik-klubben gjenvalgt til å inneha styrevervet i Utdanningsfondet i to nye år. Sty-

ret består av Britt Laeskogen (kasserer), Anneri Øxnevad Hofstad (styreleder), Ellen Bjølseth (sekretær) og Marjorie Johnstone (styre-

medlem).

Norske soroptimisters utdanningsfond for kvinner i sør
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En gladmelding fra Larvikklubben! Det nye soroptimiståret har

startet meget godt. Stor er gleden over å kunne vise fram våre fem

nye medlemmer! Ekstensjon er viktig for alle klubber, også for vår!

Det er alltid flott å få inn nye medlemmer. De bringer med seg nye

ideer, energi og et ønske om å hjelpe kvinner som ikke har samme

muligheter som oss selv. Sammen gjør vi en forskjell!  n

Nye medlemmer
i Larvik
AV MARGARET STØLE KARLSEN, PR/MARKEDSANSVARLIG, LARVIKKLUBBEN

KLUBBNYTT

Maria Brekke Jakobsen står sammen med sine to faddere, Lill Bjørvik til ven-
stre og Maureen Sinclair!

På septembermøtet ble Dora Poni Loro tatt opp som nytt medlem.

Dora, som kommer fra Sør-Sudan, er utdannet sosionom og ansatt

som koordinator i Kirkens Bymisjon. Der arbeider hun på Empo

tverrkulturelt ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

og på Batteriet servicesenter for selvhjelp mot fattigdom og sosial

ekskludering.

Doras faddere er Marit Nergaard Aas og Tone Lønning.  n

Nytt medlem i
Bergen

Hanne Tenvik står mellom sine faddere Ellen Katrine Snedal til venstre og
Hanne Clason.

Fra venstre: Jane Sandli, Ina Maria Snedal Tufte og Anne Kristin Jarlsbo

Soropimist-appellen

La oss være oppriktige i vennskap
og vise evne til fred og forståelse.

La oss være villige til å hjelpe og tjene.

La oss alltid sette oss høye mål
og utføre vårt arbeid med verdighet

og under ansvar.



Kjenner du deg litt nedstemt i mørketida? Litt oppgitt over
alle disse dagene hvor du er innhyllet av mørket både når
du går til jobben og når du går hjem? Da kan et besøk i Lars
Ole Klavestads fargeglade univers anbefales på det ster-
keste! Det har en velgjørende og humrende virkning på
kropp og sjel. 

Ta bare en titt på dette forunderlige kunstverket; ”Den
dagen da det snødde blomster”.     I denne særegne byen
kan det virke som om hver eneste bygning lever og ånder
og brer seg beskyttende og varmt rundt menneskene sine.
Og som om det i seg selv ikke var nok; over de to som er ute,
tett omslynget av sin egen melodi, daler hvite blomster tett
i tett, som lette snøfnugg spredt av en usynlig hånd høyt der
oppe et sted.

Lars Ole Klavestad er en allsidig og kreativ person. Han ar-
beider delvis som  landskapsarkitekt, lokalhistoriker og kart-
tegner, og delvis med illustrasjon, skriving og billedkunst. I

hans snurrealistiske billedunivers (snurrealisme = surrea-
lisme på en snurr) møter vi uventede og fargerike skap-
ninger med menneskelige eller dyriske trekk. Billedspråket
er inspirert både av helleristningenes enkle former, og av
kunstnere som Gaudi og Hundertwasser.

Titlene er like viktige som bildene, Lars Ole har en utrolig
evne til å lage underfundige ordspill ved å vri på ord og be-
greper. 

Snurr med til Lars Oles hjemmeside, og la et besøk i web-
galleriet hans få lyse opp dagen din! 

http://www.klavestad.com/
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KUNST OG KULTUR

Mens vi venter på lyset
AV BRITT ØVRE, FREDRIKSTAD SOROPTIMISTKLUBB

Lars Ole Klavestad: ”Den dagen da det snødde blomster”.  Akvarell.
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Jommen sa jeg
smør!
AV ANITA AMUNDSEN, FREDRIKSTAD SOROPTIMISTKLUBB

Skråblikk

Lavkarbofolket fikk husmødrene til å skjelve i skjørtene før jul, da
de ble mistenkt for å ha kjøpt opp restlagrene av meierismør. I alle
kolonialer var smørkrisa et faktum, og  tomme smørhyller kombi-
nert med nært forestående julebakst var ensbetydende med kata-
strofe… 

Jeg rakk å tenke ”æsj…, jeg får vel bruke melange i kakene i år…”
men så slo det meg at jeg kunne jo dra i østerled for å skaffe smør
fra Dagros sin svenske kusine. Som tenkt, så gjort. Jeg kom hjem
med en innbydende svensk ”gullbarre”, og julebaksten var reddet. 

Nå er det januar. Buksene strammer, og kakeboksene er ikke
tomme.
Og i går kom jeg over referatet fra vårt novembermøte, der vi
hadde besøk av en ernæringsfysiolog, som ettertrykkelig konsta-
terte at nordmenn stadig blir tykkere. For vi kjører barna til skolen,
og selv trener vi på Sats, Elixia, Friskis og tilsvarende ”pengesluk”, -
og dit kjører vi også bil. Når vi kommer hjem, bestiller vi pizza på
døren, og slenger oss i sofaen med brus og potetgull til Gullrekka. 

Det er hverdagsmosjonen som er tingen, erklærte hun. Og så skal
det være fem om dagen (…og da teller ikke poteter!), nøtter (…og
deilige, salte peanøtter er ikke lov!), fisk minst to-tre ganger i uka,
magre meieriprodukter, magert (… men ikke rødt!) kjøtt, grove full-
kornsprodukter, matoljer og flytende margarin til steking, vann
fremfor all annen drikke, og begrenset inntak av sukker. 

Jeg husker at jeg satt lutter øre og følte meg frisk og sunn der og
da, for vi hadde fruktfat på bordet og vann i glasset… Jeg vurderte
imidlertid dette idealkostholdet som litt vel ambisiøst for mitt ved-
kommende, og så for meg den nært forestående  høytiden. Jeg
tenkte også i mitt stille sinn at julekaker med sammalt mel og raps-
olje utgikk med de høyeste kneløft. I julekaker er det hvetemel,
godt smør og fløte! Basta!

Slik ble det også. Med smör og vispgrädde fra EU. Det ble ikke mye
mosjon mellom kakeslagene heller, for jeg er i grunnen en kløpper
til å kose meg. Særlig i julen. 

Ernæringsfysiologens trøstende ord om at det man spiser mellom
nyttår og jul er mye viktigere enn det man inntar mellom jul og
nyttår, får jeg bare ta til etterretning, og konvertere til sunnere
vaner. I morgen, kanskje… For på benken ligger en kvart pakke EU-
smør og forbereder seg til å bli kringlefyll. Den må jo brukes til noe
fornuftig, før en karbofobiker får tak i den! 

    

Har du noen gang tenkt tilbake på
den høsten du gikk og hanglet
med magekatarr, eller det halvåret
du hadde slike uforståelige nakke-
smerter? Greier du å se om det var
noe i omgivelsene dine som var
spesielle på denne tida- jobb du
ikke trivdes i, problemer i samli-
vet, usikkerhet i livssituasjonen? 
Ofte er ikke slike ting så innly-
sende når man står oppe i det,
men i etterpåklokskapens lys er
det lettere å se hvor nært kropp
og sinn henger sammen. I det
daglige godtar vi denne kon-
takten og tenker ikke over at
hjertet begynner å pumpe når vi gruer oss til noe, eller at vi
begynner å gråte når vi tenker tilbake på venner som har gått bort.
Men at våre tanker, holdninger og innstilling til livet påvirker helsa
vår, er kanskje noe vi burde bry oss litt mer om? Særlig når vi selv
kan gjøre noe med det.
I boka "Kroppens skulte intelligens" gir forskningsjournalist Åse
Dragland oss ny kunnskap og forskning rundt koblingen mellom
kropp og sinn. Undersøkelser viser for eksempel hvordan immun-
systemet vårt svekkes ved langvarig stress og ved store emosjo-
nelle påvirkninger. Opprivende skilsmisser, tap av ektefelle eller
barn gjør at de hvite blodlegemene i kroppen får svekket evne til
å dele og spe seg i kroppen, og dermed er det lettere å bli syk.
Samtidig viser undersøkelser at troen på en forbedring av helse,
gir store effekter. I placeboforsøk oppnår pasienter som får narre-
tabletter samme bedring som de som får kjemisk medisin. Pasien-
ter med alvorlig grad av Parkinson blir kvitt spasmer, og folk med
sterk migrene blir smertefrie. Årsaken kan ikke tilskrives kjemiske
virkestoffer. Det er forventningen om bedring som virker. Kanskje
må vi se på placeboeffekten som noe positivt, og lære oss å bruke
den bevisst.  Kan vi gjennom bevisst tankevirksomhet lære oss å
ta mer ansvar for egen helse?
Skolemedisinen strever i dag med å forstå diffuse, psykosomatiske
lidelser som muskelsykdommer, vonde rygger, lettere depresjoner
og utmattelsessykdommer. De sammensatte, kompliserte li-
delsene krever mer enn bare en medisinsk resept. Med en rekke
eksempler gir boken innsikt og inspirasjon til å ta tak i egen helse.
Den populærvitenskapelige formen gjør den lett tilgjengelig også
for folk uten spesielle forkunnskaper.
Åse Dragland (f. 1951) er cand. mag., og har jobbet ved sosialkon-
tor og psykiatrisk sykehus. De siste tjue årene har hun vært forsk-
ningsjournalist. I dag er hun redaktør for forskningsmagasinet
Gemini, som har sin base ved NTNU. 

Bokhjørnet  
Åse Dragland, Flux forlag:

Kroppens skjulte 
intelligens
Ny viten om den tette forbindelsen
mellom kropp og sinn
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Hvis du vil
Har du varme
nok?
Du har.
Søvnen, tankene
er gitt deg gratis.
Men varmen i deg
må du gi
og gi igjen.

Også du
kan si et ord om glede.
Du har en hånd,
varm, 
hvis du vil.

Rolf Jacobsen

OPPSLAGSTAVLA
AV  LISBETH DRØNNESUND 

Kjære soroptimister!

Jeg ønsker dere alle et riktig godt nytt år, og
håper alle sammen har hatt en hyggelig julefei-
ring sammen med familie og venner.
Nå har vi begynt på et nytt år med nye mulighe-
ter og utfordringer. La oss sette oss det mål i år at
vi skal få flere nye medlemmer. I fjor var det
mange medlemmer som sluttet i klubbene. Her
har vi alle sammen en jobb å gjøre. Det ligger en stor utfordring i å få nye medlemmer
til å trives og bli værende i klubbene. Her må vi tenke nytt og være kreative.
Jeg ser at de nye sekretærene har fått opplæring i bruk av medlemsregisteret og at de
så smått har kommet i gang. Det er flott. Sjekk på neste klubbmøte om noen har byt-
tet adresse, e-post eller telefon og rett opp så fort som mulig. Et medlemsregister som
er à jour er et verdifullt arbeidsredskap. Posten kommer raskt frem til riktig adresse
uten unødvendig omvei. Tid er penger.
Pr. 30.11. 2011 var vi 1947 medlemmer.
I november har vi fått 14 nye medlemmer, mens 12 har sluttet.
Hjertelig velkommen til alle nye medlemmer!

LISBETH DRØNNESUND
Lerstadvn. 506 A, 6018 Ålesund
Epost: landssekretaer@soroptimistnorway.no
Mobilnr.: 93 88 92 68

Hilsen fra landssekretæren

Aktuelle webadresser  
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

Annonsepriser

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

Sekretærinformasjon  

Klubbene er nå selv ansvarlige for å holde infor-
masjonen om sine medlemmer oppdatert i vårt
medlemsregister. Dette gjelder alle inn- og ut-
meldinger 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 årsmøtene om hvem
som er valgt til de ulike styreverv for påfølgende
soroptimistår. Disse opplysningene skal klubben
IKKE legge inn. Frist for innsending er 1. mai Elek-
tronisk skjema ligger på
www.soroptimistnorway.no/skjema 

Viktige datoer

21. januar 
Forslag til valgkomiteen

8. mars 
Kvinnedagen

28. februar 
Frist for å søke tilskudd til vårens distriktsmøter

31. mars  
Frist for  sende inn kontingent til Soroptima

1. april 
Frist for å melde fra om salgsbod til Representant-
skapsmøtet

Innen utgangen av april - klubbene skal avholde
årsmøte

Se også 
www.soroptimistnorway.no/arrangement

Nye medlemmer pr. 30.11.11.
Liv Bakken, Moss

Ann-Kristin Jarlsbo, Larvik

Maria Brekke-Jakobsen, Larvik

Hanne Tenvik, Larvik

Ina-Maria Snedal Tufte, Larvik

Ina Styrmo Moen, Drammen

Jane Sandli, Larvik

Wenche Dyrdal, Trondheim

Turid Frøyhaug, Asker

Nanna Mossberg, Ålesund

Liz Bjørseth, Trysil

Kristin Linnes Lesser, Follo

Wenche Fylken, Follo

Susan Wallace Hagen, Asker

Visdomsord

Det sjeldneste av alt er evnen til 

å forene fornuft med begeistring.

Voltaire


