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UNIONSPRESIDENTEN

Så mangt skrives om
lykke, men visste dere
at det er en sterk
sammenheng mellom
lykke og det å arbeide
som frivillig, både på
samfunnsnivå og på
individnivå?  Dette ut-
sagnet kommer fra
professor Ruut Veen-
hoven ved Erasmus
University Rotterdam i
Nederland.  Hun leder

forskningsdatabasen The World Database of Happiness,
en database som inneholder statistisk materiale og en
stor mengde forskningslitteratur om lykke. Hun argu-
menterer i det videre at frivillig arbeid bidrar til lykke
på flere måter. Det gir mer sosial kontakt, men bedrer
også sjansen for å bli kjent med andre utover det frivil-
lige nettverket, fordi det forbedrer folks sosiale evner.
Din sosiale intelligens er langt viktigere for personlig
lykke enn skoleintelligensen din. Er du sosialt klønete,
er det fare for at du kan komme til å tilbringe for mye av
livet ditt foran TV-en, sier professor Veenhoven til Forsk-
ning.no1.  I en av sine ledere i The Link beskrev forrige
president i Europaføderasjonen, Eliane Lagasse hvor-
dan hun til tider følte seg trett og sliten etter dagens
lange legetjeneste og at hun til tider spurte seg selv
hvorfor hun tilbrakte timer med soroptimistarbeid i
ettermiddags- og nattetimer. Hennes konklusjon
sammenfalt med funnet til professor Vennhoven, den
gode følelsen av å bidra for andre og se resultater av
sine prosjekter gir overskudd, lykkefølelse og et ønske
om å stå på videre.  

I vår organisasjon er det mange som bidrar på denne
måten, og nåværende føderasjonspresident Kathy Kaaf
er krystallklar; navet i soroptimistarbeidet er klubbenes
prosjektarbeid.  Jeg håper derfor at «Krafttaket» for lilla
sløyfer i 2012 vil lykkes.  For det første vil dette bidra til
at 14 jenter får fullført sin utdanning i Moldova, jenter
som da forhåpentligvis vil inspirere andre rundt seg til
å gjøre det samme.  Videre vil vi kunne fortsette med
vårt opplysnings- og holdningsskapende arbeid mot
menneskehandel her hjemme.  Unionsstyret har hatt
flere henvendelser fra klubber som bl.a. ønsker å be-

nytte seg av fortellerteateret på sine distriktsmøter, og
det er mulig å søke unionen om støtte til dette.  Jo flere
sløyfer vi selger, desto mer penger vil vi også ha til rå-
dighet til denne typen informasjonstiltak her hjemme.
Jeg oppfordrer dere til å tenke kreativt i denne
sammenheng, og husk at enkeltarrangement med salg
av lilla sløyfer også kvalifiserer for programfokusrap-
porter.  Er dere usikre, er det bare å ta kontakt med uni-
onens programkoordinatorer Unn Baadstrand Skare.

Vi håper også at klubbene er i gang med å planlegge 8.
marsarrangementer over hele landet. Mange klubber
ser dette som en god mulighet for å synliggjøre klub-
bene i lokalmiljøet, gjerne i samarbeid med andre kvin-
neorganisasjoner, og kombinerer dette med sløyfesalg.
I likhet med fjoråret vil unionen sende ut en fellesmal til
alle klubbene, som kan tilpasses lokalt, slik at vi får pres-
sedekning.  Mer informasjon om dette kommer fra uni-
onssekretæren til klubbene.     

FN-året 2012 på likestilingsfeltet starter den 16. februar
i Genève. Norge skal høres av FNs kvinnediskrimine-
ringskomité (CEDAW) om statens oppfølging av sine
forpliktelser etter FNs kvinnediskrimineringskonven-
sjon.  Neste viktige sak er møtene i FNs kvinnekommi-
sjon i New York fra 27. februar til 2. mars, og som kjent
deltar Moldova-gruppen vår der.  Temaet i år er
”kvinner i utkantstrøk og den rolle de spiller i bygde-
og landsbyutvikling”.  Det er så viktig at disse kvinnenes
stilling styrkes når globale utfordringer som tilgang til
energi, fordeling av naturressurser, konsekvenser ved
klimaendringer og matsikkerhet drøftes i internasjo-
nale fora.   

Unionsstyret har et godt samarbeid med Drammen-
klubben som jobber hardt for at vi alle skal få et best
mulig representantskaps- og landsmøte i juni.  Husk at
alle sakspapirer legges ut på hjemmesiden vår og at det
ikke blir noen mars-utgave av Soroptima.  

Vennlig hilsen Sigrid Ag

Unionspresident 

1) Kildehenvisning: 
http://www.forskning.no/artikler/2011/desember/307700  (2012, 15. januar)

Kjære soroptimister!
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INNHOLD

Jeg er så glad i å skrive. Det er noe med å

samle tankene og sette dem ned på et

papir eller på en skjerm. Det er en egen til-

fredsstillelse i det. Når elevene mine i

videregående skole skriver, setter jeg meg

også ned og formulerer ord og setninger.

Jeg er bevisst på at jeg skal være rollemo-

dell, men jeg skriver først og fremst av

glede. Jeg vet ikke om min glede smitter

over på elevene, men jeg ser og opplever

at mange av dem også tydelig har glede

av å få ro til å formulere tankene sine.

I Soroptima for februar har vi informasjon

om Representantskaps- og landsmøtet i

Drammen. Vi presenterer klubbnytt fra

mange klubber. Vi har en gjesteskribent

med spennende tanker, vi har sakset tips

om ekstensjon fra dansk Soroptima og vi

har forslag til hvordan jobben med Sorop-

tima kan komme inn i en turnusordning

som gjør at valgkomiteen ikke får så van-

skelig jobb med å rekruttere ny redaksjon

annethvert år.

Vi håper bladet vårt fungerer som det bin-

deleddet mellom unionsstyret og klub-

bene og klubbene i mellom som det er

ment å være. Tenk hvilken utvikling det

har vært på tidsskriftfronten de siste 20-30

årene fra små enkle medlemsblader i

svart-hvitt til store ”profesjonelle” blader

med flotte farger. Og med en proff medar-

beider på design og layout på trykkeriet er

ikke jobben vanskelig for oss menige so-

roptimister heller, se også side 21.

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.

Redaktøren har ordet...
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NYTT FRA GUVERNØREN

Dette er tiden for årsmøter i de fleste klubber og valg til

nye verv som trer i kraft fra 1. oktober 2012. Lykke til!

Guvernørene har laget en presentasjon over våre 

arbeidsoppgaver og utfordringer. I denne presentasjo-

nen starter vi med å ha fokus på klubben - hver enkelt

klubb som bidrar med sin innsats, rapporterer oppover

i systemet til Norgesunionen, som gjør at rapporte-

ringen går videre i SI/E og opp til SI og til FN systemet.

Vi tror ofte dette er en litt for lang vei og at dette ikke

egentlig skjer, men damer!: 

Etter invitasjon fra Lois Beilin, som er en av Soroptimist

Internationals lobbyister i FN i New York, skal Galina

Guran fra Norgesunionens Moldova komité legge frem

Moldovaprosjektet ”Hopes and Dreams for Everyone”

på en work shop i forbindelse med FNs møte i Kvinne-

kommisjonen. (CSW56/Comission on the Status of

Women)!                                                               

Britt Fusdahl fra Moldovakomiteen og 3. visepresident

Kirsti Holmboe fra Unionsstyret skal være med som ob-

servatører.( Liv Handeland er dessverre forhindret)

Kvinnekommisjonen har møte fra 26. februar til 9. mars

2012.

Dette er faktisk beviset på at innsendte Program Focus

Rapporter virker etter hensikten (PFR rapport)og kan

bære langt, og at vår organisasjon fungerer helt opp dit

vi ønsker å presentere den. 

FNs Kvinnekommisjon arrangeres hvert år og er et av

de viktigste internasjonale møteplassene for å disku-

tere kvinners rettigheter og likestilling. Kvinnekommi-

sjonen har som mandat å følge opp handlingsplanen

fra FNs kvinnekonferanse i Beijing (1995). I tillegg til of-

fisielle delegasjoner fra FNs medlemsland deltar også

en rekke representanter fra ulike organisasjoner verden

over. Målet for de over 5000 NGO-deltakerne er å på-

virke de offisielle delegasjonene slik at stemmene fra

det globale sivile samfunn blir hørt og kan påvirke slutt-

dokumentet fra Kvinnekommisjonen. n

Kristin Ruder, Tønsberg soroptimistklubb

Kjære medsøstre
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PROSJEKT

Vi holder nå på å  fase ut Norgesunionens prosjekt mot mennes-

kehandel i Moldova. Inneværende skoleår er det i alt 16 unge (16

til 19 år) som tar videreutdanning, 12 jenter og 4 gutter. I tillegg

lønner vi 6 sosial assistenter, som hjelper og veileder de unge. Vi

planlegger å avslutte prosjektet 2013, og vi arbeider med å finan-

siere dette siste skoleåret.

I sommerferien måtte alle prosjektdeltakerne aktivt søke sommer-

jobb. Slik fikk de erfaringer som vil hjelpe dem når de skal søke ar-

beid i fremtiden. Det oppsto mange problemer for dem, men sosial

-assistentene hjalp dem godt på vei. Erfaringene var nyttig læring

før det virkelig blir alvor, og de må stå på egne ben! Alle elevene er

ivrige etter å dele erfaringene sine med hverandre, og særlig gjel-

der det de som har delt tilværelse på samme internatskole tidli-

gere. I september møttes alle 16 til et seminar, og de foreslo selv at

de skulle danne en gruppe som på frivillig basis skulle hjelpe CRIC.

(CRIC er den organisasjonen vi samarbeider med i Moldova). Grup-

pen skal engasjere seg i forskjellige aktiviteter, spesielt for barn på

internatskoler. Noen har allerede med suksess hjulpet til ved yr-

kesveiledningsseminarer for avgangselevene ved internatskolene.

CRIC arrangerer dette hvert år. Det  viste seg at det økte deltaker-

nes selvfølelse og personlige utvikling. Det at de var i stand til å

snakke om egne livserfaringer med sine medelever, gjorde at de

styrket egne kunnskaper, og selv ble mer bevisstgjort på hva de

har lært i vårt prosjekt. 

Et lite vinn/vinn prosjekt 
10 av elevene studerer i hovedstaden Chisinau, og vi møtte dem

alle da vi var på prosjektbesøk i oktober 2011. Da hjalp de nettopp

til med å undervise på et seminar for internatskole elever. De som

studerer i Chisinau samles også til egne små møter, hvor de gjerne

vil lære noe nyttig. Vi fikk vite at sosialassistentene blant annet

hadde lært dem å strikke, og vi hadde med oss ullgarn og refleks-

garn, samt strikkepinner og en lueoppskrift. Vi bestemte oss for å

lage et lite ”lueprosjekt”.

Alle har deltatt med stor iver, og vi har nå foreløpig fått oversendt

10 stk luer med innstrikket refleks! Veldig praktisk. De lyser i mør-

ket! Tønsberg Soroptimistklubb har påtatt seg å selge dem på vårt

neste representantskapsmøte, og et eventuelt overskudd vil bli

brukt til mer garn. Elevene får 10 Euro for hver lue, og det er STOR

stas!! I min familie har Silje 8 år, Gabriel 13 år, Mona 43 år og jeg

(62) prøvd luene, og vi tok oss like godt ut, og var like fornøyd alle

sammen! Ikke dårlig!  n

MOLDOVA
“Hopes and Dreams for Everyone”  med lueprosjekt
Overordnet prosjektmål: Å hindre menneskehandel gjennom “life skill education” (livsmestringstrening)
og skape trygge forhold for sårbare barn i Moldova, samt å støtte ofre for menneskehandel og vold i
hjemmet og potensielle ofre for menneskehandel.       AV LIV HANDELAND, TØNSBERG SOROPTIMISTKLUBB, MOLDOVAKOMITEEN

Maria, Ion, Diana og Victor.
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I dag sier jeg: Tenk så naiv og kunnskapsløs jeg var. Forsendelsen

med LifeStrawFamily (LSF) landet i Romania 14. desember og gikk

videre med trailer. I Romania og i Moldova har man tolletater som

ikke er å spøke med og som tydeligvis ikke er helt forutsigbare.  Og

på toppen av det hele har man ikke bare toll ved landets grense,

men også i mottaker- byen ser det ut til.  Det har medført mye frem

og tilbake og mye bekymring for oss, men også for presidenten i

Chisinauklubben, Violeta Bunescu. Violeta har to ganger måttet ta

turen til grensebyen, 3 timer en vei, og hun har brukt timer på ar-

gumentering med tollerne. Men nå er faktisk alt i boks (fredag 6.  ja-

nuar for å være presis) og Edinet, Chisinau, Cahul og Causeni har

mottatt sine LSF. I etterkant må vi selvfølgelig sammen med mot-

takerne vurdere hvordan vi kan gjøre det med en eventuell ny for-

sendelse.

Det er 35 klubber og noen enkeltpersoner som har bidratt så langt

i prosjektet. Noen klubber har bidratt flere ganger. Årets prosjekt-

prisvinner "Every little drop counts" fortsetter ufortrødent.  Pro-

sjektgruppen i Arendal  bestående av Nishi Asdal, Nicola

Samuelsen, Cecilie Hanssen, Jette Øigård og Marianne Kalleberg

gjør en strålende jobb. De melder på sin hjemmeside at de nå har

begynt  med skole nummer 5 (målet er 10 skoler).  På Ubiri Primary

School skal de forsøke ny teknologi i form av en nedgravd se-

menttank som tar 45.000 liter vann.

På de 4 første skolene har man instal-

lert cisterner som tar 5000 liter vann. 

Hammerfestklubben selger fortsatt

gavekort for LifeStraw selv om kam-

panjen vi hadde i våres er avsluttet.

Vurder om det kan være noe å selge

på distriktsmøter, 8. mars arrange-

menter, verdens vanndagarrange-

menter eller lignende.

Verdens vanndag 22. mars  i år har te-

maet "Water and Food Security".  Det

stemmer bra overens med fødera-

sjonspresidentens tema "Soropti-

mists Go for Water and Food". Det er

mulig for   klubbene å bestille materi-

ale her: www.unwater.org/worldwa-

terday

Hvis det finnes flere lokale prosjekter

i klubbene hører jeg mer enn gjerne

om det. Det kan være til stor inspira-

sjon for andre.j  n

Vannprosjektet i Moldova 
- TING TAR TID
I desembernummeret skrev jeg: Det ser ut til at vi er i mål og alle brikkene faller på plass når det gjelder
unionens fellesprosjekt "Rent vann til Moldova. ... Det vil forbause meg stort om dette ikke er på plass før
jul.» I januarnummeret (leveringsfrist 5. desember) skrev jeg:  I noen små landsbyer ...skal det nå være 
familier og barnehager som har tilgang til renere drikkevann enn de hadde i fjor..."
AV LILL BJØRVIK, LARVIK SOROPTIMISTKLUBB, VANNAMBASSADØR

PROSJEKT

Soroptimistisk forsøstring. Blant glade fjes ser vi Moldovakomitéens  Liv Handeland, Tønsbergklubben (nederst til
høyre), Britt Fusdahl, også Tønsbergklubben (2. rekke, 2. fra høyre) og Galina Guran fra Holmestrand (2. rekke, 2 fra
venstre). President i Chisinauklubben, Violeta Bunescu, helt til venstre og Jolanta, Chisinauklubben, tolken vår (2.
rekke til høyre).
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ANNONSE

2009
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Donec ipsum eras ut euismod ante orci luctus et quam decima quinta

Svolvær Soroptimistklubb

50 år

Sett av helgen 20. - 22. april

Hanne Jensbo kommer! Kommer du?

Påmeldingsfrist 25. mars. Mer informasjon i neste Soroptima og på hjemmesiden vår.
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KLUBBNYTT



SOROPTIMA 2/12 9

KLUBBNYTT

Follo Soroptimistklubb med stand på Ski storsenter 
AV INGJERD JUEL INGBORGRUD, FOLLO SOROPTIMISTKLUBB

Ragnhild Østbye (til venstre) Ingjerd Juel Ingeborgrud (til høyre).

Torsdag 24.11 informerte vi om klubben og delte ut

brosjyrer. Det var mange som la merke til oss og var

interesserte i å høre hva Soroptimistene holder på

med. Vi solgte forskjellige selvlagde artikler: varme-

puter, strikkede skjerf/halser, smågodt og julekuler.

Varmeputer laget av Folloklubbens medlemmer vil

snart kunne kjøpes av alle Soroptimister gjennom 

butikken på soroptimistnorway.no.  Putene varmes i

microovn eller stekeovn og legges på skuldrene eller

andre kroppsdeler for å lindre smerte eller stivhet. 

Putene har trekk som kan tas av og vaskes og oppskrift

på hvordan de skal brukes er skrevet på. Vi har fått

meget gode tilbakemeldinger fra de som har kjøpt 

putene.  n

Horten soroptimistklubb og ”Jul på Karljohansvern”
AV ELEN OPLAND STENERSEN, HORTEN SOROPTIMISTKLUBB

Horten soroptimistklubb deltok i år for 3. gang på ”Jul på Karljo-

hansvern” 10.-11. desember.

Dette er et omfattende arrangement i idylliske omgivelser på indre

Horten. Her er kunstutstillinger, konserter, åpne verksteder, akti-

viteter for barn og mange salgsboder med ulike produkter, det

meste hjemmelaget. 

Vår klubb hadde en godt profilert salgsbod der vi bød på hjem-

melagd julebakst og annet spiselig, så som fikenmarmelade (som

fyker ut), sildesalat og kirsebærsyltetøy. Av annet egenprodusert

hadde vi votter, sokker, smykker, tovede julehjerter og strikkete 

julekuler. 

Vi prøvde oss også med en gjenbruksavdeling med smykker, slips

og vesker. En god del av dette ble også solgt.

Foruten å skaffe penger til våre humanitære prosjekter, ”Barnas

Håp” i Malawi og Krisesenteret, er dette en fin anledning til å pro-

filere klubben. Mange lurte på hvem vi er og hva vi driver med og

ville også ha med seg brosjyrer.  n
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På desembermøtet i Fredrikstad Soroptimistklubb laget medlem-

mene en felles gryterett (Rosmarinkylling) pluss salat på skole-

kjøkkenet på Trara skole. Tanken var at vi sammen skulle lage ulike

retter fra våre land, men dette prosjektet ble for omfattende, der-

for ”juksa vi litt” ved at noen medlemmer hadde tatt med seg en

norsk eller utenlandsk rett. Det var lun leverpostei med bacon og

sopp fra Danmark, lokale oliven fra Italia, tradisjonell pai fra Bos-

nia, italiensk salat med tomat, mozarella og basilikum, bitte små,

norske medisterkaker, flere brødsorter, blant annet surdeigsbrød

og en Halloumiost og sist men ikke minst, fire nydelige kaker!

På Trara skole var stearinlysene tent, stemningen høy og klemmer

og håndtrykk varme. Vi var samlet for å oppleve en soroptimistisk

matglede uten sidestykke; det merket vi allerede da vi kom inn på

”storstua” (lærerværelset). Her var det delikate småretter, salater og

ulike typer brød, og da Rita inviterte til samarbeid om enda mer

salat og en gryte, var frivillige straks på pletten. Dugnadsgjengen

forsvant til skolekjøkkenet mens vi andre fortsatte praten en stund.

Etter hvert tok nysgjerrigheten overhånd, og vi ruslet til kjøkkenet,

der det var full aktivitet. Og ikke minst; det hadde begynt å dufte

veldig godt! Trara er forresten en gammel skole, som er bygd om

flere ganger, men på skolekjøkkenet følte vi oss hensatt til vår egen

skoletid på 50- og 60-tallet. Dette kjøkkenet var fra vår barndom!

Herlig! Det var imidlertid ikke poteter, sild og arme riddere som ble

tryllet frem på bord og komfyr; det var en fransk kyllinggryte med

rosmarin, - og oppskriften deler vi gjerne.  n

Soroptimistisk matglede i Fredrikstad
AV ANITA AMUNDSEN, FREDRIKSTAD SOROPTIMISTKLUBB

KLUBBNYTT
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Rosmarinkylling
•  2 kyllinger eller 1 høne

•  Salt, pepper og rosmarin

•  2 ss olje

•  2 dl buljong

•  1 ts Worchestershiresaus

•  1 ss tomatpuré

•  ¼ l fløte

•  125-250 g sjampinjonger 

•  1 ss smør/margarin

•  Sitronsaft

•  2-3 tomater

•  1 fedd hvitløk

•  Basilikum og persille 

Skjær kyllingene i fire, eller høna i 6-8 stykker. Tørk kjøttet

og gni det inn med en blanding av 1 ts salt, ¼ ts pepper og

1 ss frisk eller tørket rosmarin. Bladene på rosmarin er som

små nåler, og må alltid knuses eller hakkes meget fint. 

Brun kjøttet i olje og tilsett buljong, worchestershiresaus

og tomatpuré. Kok over svak varme i ca 20-25 minutter,

under lokk. Surr rensede, oppskårne sjampinjonger i

smør/margarin, og tilsett salt og sitronsaft etter smak. 

Hell soppen i gryten sammen med fløte, oppskåret tomat,

knust hvitløk, ½ ss frisk eller ½ ts tørket basilikum og 1-2 ss

hakket persille. 

Kok videre i 5-10 minutter, og tilsett mer krydder om nød-

vendig. 
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Drammen arrangerer Representantskaps- og landsmøte
1. – 3. juni 2012
Vi gleder oss til å ta imot soroptimister fra hele landet. Her er det

plass til alle. Drammen er så sentralt på Østlandet at vi regner med

storinntrykk. Det er fullt mulig for de som bor nær Drammen å

delta på møtene, bankett og arrangementer uten å overnatte på

hotellet. Alle møter og banketten skal avvikles på First Hotel Am-

bassadeur som ligger rett ved Drammen jernbanestasjon. I tillegg

til togforbindelser fra hele landet har flytoget endestasjon i Dram-

men. Det er også gode bussforbindelser med ekspressbusser. 

Påmelding
All påmelding skal skje elektronisk. På www.soroptimistnorway.no

klikker du på logoen for møtet og du kommer til påmeldingsinfor-

masjonen og elektronisk skjema.  Synes du det er vanskelig, så ta

kontakt med oss og vi vil hjelpe deg. For å få rimeligst mulig reise-

kostnader minner vi om at du bestiller eventuelle flybilletter så tid-

lig som mulig.

Påmeldingsfrist er 15. mars
Dette er tidlig, men prøv å holde fristen. Det letter jobben for oss.

Dagsorden og saksdokumenter til representantskapsmøtet, samt

program for landsmøtet blir lagt ut på hjemmesidene istedenfor

at det kommer et marsnummer av Soroptima. Noen saksdoku-

menter vil også bli sendt pr e-post til klubbene.

Hvem skal delta?
I henhold til våre lover og vedtekter skal hver klubb delta med to

representanter med tale- og stemmerett. Vi minner om at de to

skal være valgt på klubbens årsmøte i 2011.  

Hvem kan delta?
Møtet er åpent for alle soroptimister og vi håper mange vil møtes

i Drammen for å treffe gamle venner og gjøre nye bekjentskaper.

For observatører, ledsagere og gjester arrangerer vi elve-cruise  på

Drammenselva. med guide og servering 

Praktiske opplysninger
Representantskaps- og landsmøte gjennomføres på First Hotel

Ambassadeur. Her vil også alle som velger overnatting innkvarte-

res i dobbelt- eller enkeltrom etter eget ønske.

Viktige tidspunkt
Fredag kl 1800 vil det bli en liten spasertur fra hotellet langs elven

ned til vår nye maritime storstue Skur 1 i Drammen Havn, hvor alle

er velkommen til en uformell sammenkomst i rustikke omgivelser.

Representantskaps- og landsmøte     
Her kommer informasjon om årets viktigste møte!   

RL-MØTE
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   i Drammen 1.–3. juni 2012

RL-MØTE
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Lørdag starter representantskapsmøtet kl 0900. Banketten er 

kl 1900. Søndag starter landsmøtet kl 09.00 og avsluttes med lunsj

kl 1300.

Priser
Deltakeravgift (betales av alle) kr 450,-

Overnatting pr person pr døgn
First Hotel Ambassadeur

Enkeltrom, pr. pers kr 975,-

Dobbeltrom, pr. pers. kr 750,-

Program fredag 1. juni
Kveldsarrangement Skur 1 kr 450,-

Program lørdag 2. juni
Representantskapsmøte

First Hotel Ambassadeur

Dagpakke med lunsj, frukt og kaffe kr 480,-

For observatører og ledsagere
Elve-cruise med servering kr 390,-

Bankett lørdag 2. juni
First Hotel Ambassadeur kr 850,-

Program søndag 3. juni
Landsmøte First Hotel ambassadeur

Dagpakke med lunsj, frukt og kaffe kr 480,-

Vi gleder oss til å se dere i Drammen og til å arrangere Represen-

tanskaps- og Landsmøte. Velkommen skal dere være.

Fakta om Drammen
Elvebyen Drammen ligger 40 kilometer vest for Oslo. Drammen har

drøyt 64 000 innbyggere, men byen er regionhovedstad for et om-

råde med 150 000 innbyggere. Drammen er en flerkulturell by der

cirka 20 prosent av befolkningen har innvandrerbakgrunn, og

dette setter et mangfoldig og fargerikt preg på bybildet.

Drammen har de siste årene gjennomgått en total forandring. Vi

har ”tatt elva tilbake”. Det som før var en forurenset og stinkende in-

dustriavfallsplass er i dag et eldorado for bading og laksefiske om-

kranset av en elvepark med brygger, restauranter, strand og

gangveier.

Drammen Kunnskapspark med høyskolen og et av landets mest

moderne biblioteker legger til rette for et unikt samspill mellom

kultur, utdanning, forskning og næringsutvikling.  n

RL-MØTE
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I sitt yrkesliv har hun vært en meget dyktig sykepleier og jobbet

en årrekke på kirurgisk avdeling på det som nå er Sykehuset Inn-

landet, avd. Elverum.  Selv etter at hun ble pensjonist, var hun sta-

dig vikar, og fortsatte å jobbe til hun var over 80 år. Nå i desember

leverte hun kaker i forbindelse med julekakesalg i Hamar  til inntekt

for Molodovaprosjektet.

– Hvordan ble du soroptimist?
– Jeg ble kontaktet av Liv Hofseth, som den gang var president i

Elverum-klubben.  Jeg ble glad for å bli spurt, og har alltid vært vel-

dig stolt av å være soroptimist.  Jeg har hatt flere tillitsverv i klub-

ben, blant annet har jeg to ganger vært sekretær.  Det har alltid

vært spesielt morsomt å få oppdrag.

– Hva har soroptimismen betydd for deg?
– For meg har det først og fremst betydd vennskap.  På denne

måten har jeg truffet og hatt samarbeid med kvinner jeg ellers aldri

ville møtt.  Jeg har flere ganger vært på møter rundt omkring i lan-

det, og blitt kjent med andre soroptimister.  Spesielt husker jeg en

tur til Alta hvor vi fikk en tur inn til grensen mot Russland.  Det har

alltid betydd mye for meg å få være soroptimist.

– Du holder deg jo svært sprek?
– Det varierer litt.  Jeg skulle så gjerne vært på flest mulig møter.

Tidligere, da jeg ikke hadde problemer med å ta bussen, kunne jeg

lettere komme på møter på Hamar. Nå blir det mindre hyppig.  Selv

når jeg kan få skyss, må jeg se på dagsformen før jeg vet om jeg

kan dra.

– Vi håper å se deg på julemøtet i desember.
– Og jeg håper å kunne komme.  Men jeg må nok se på dagsfor-

men.  n

Hamars eldste medlem 97 år
Hamar Soroptimistklubbs grand old lady, Helene Rasch, fylte 97 år i oktober.  Hun ble medlem av Elve-
rum Soroptimistklubb i 1964, og gikk over til Hamar-klubben da Elverum-klubben  ble nedlagt i 2006.     
AV INGER JOHANNE FLAGSTAD, HAMAR SOROPTIMISTKLUBB 

KLUBBNYTT
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Noe for din klubb?
De har hatt gruppearbeid i Kongsvingerklubben. Sammen har de diskutert seg fram til innholdet i en folder, som
Anna Uggerud har sendt oss. Den skal hjelpe medlemmene med å holde styr på klubbarbeidet. Teksten er utfor-
met av Marianne Aspebakken, og den strukturerer alt fra organisering av møtene via faddernes oppgaver til 
informasjon om lokale prosjekter. Her er det mye innhold på liten plass, og folderen må være nyttig for både gamle
og nye medlemmer. Idéen er god og aldeles gratis. Kanskje kan den brukes av flere klubber.

KLUBBNYTT
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På nyttårsmøtet 11. januar ble Torill Stokkan tatt opp som medlem
i Fredrikstadklubben. Torill står midt i en lang karriere som kultur-
arbeider. Hun har arbeidet som journalist både i avis og radio, bak
disken i bokhandel, som reiseleder for Temareiser og så mye annet
at det ikke er mulig å nevne alt her. Torill har ofte et kvinnefokus i
sitt arbeid. I Fredrikstad var hun i sin tid initiativtaker til Det kvin-
delige læseselskab og hun har vært og er konsulent for filmer om
kvinners liv og virke, blant annet den kommende ”Munchs Mødre”.
I dag er hun kulturkonsulent i Sarpsborg kommune, der hun den
senere tid har arrangert Litteraturuka, Norges eldste litteraturfes-
tival. Torill er selv forfatter med flere spennende titler i sin porte-
følje. En kjent bokbader er hun også, og hun har badet alt fra Jo
Nesbø til Karsten Alnæs via Nikolaj Frobenius. Har du lyst til å vite
enda mer om Torill, finner du henne på www.torillstokkan.no
Vi ønsker Torill hjertelig velkommen i klubben.  n

Nytt medlem i Fredrikstad

KLUBBNYTT

Fra venstre fadder Ellen Grøndahl, Torill Stokkan og president Torild Marie Nil-
sen.

På vårt julemøte 7. desember 2011 ble to nye medlemmer tatt opp
i Ringerike Soroptimistklubb. Hege Busterud er 43 år og er ad-
junkt/musikkterapeut. Helen Johannson er 50 år og operasjonssy-
kepleier. Klubben vår har nå 35 medlemmer og to reflektanter
våren 2012.   n

Nye medlemmer på 
Ringerike

Fra venstre: Hege Busterud, fadder Nan Rogstad, fadder Astrid Opsahl og Helen
Johannson

Tatiana Klougman ble tatt opp som nytt medlem i Follo Soropti-
mistklubb onsdag 4. januar. Tatiana rundet 45 år nyttårsaften. Hun
er utdannet sivilingeniør og er avdelingsleder i Jernbaneverket.  n

Nye medlemmer i Follo

Fra venstre: Bente Gårdeng (fadder), Tatiana Klougman og Ingjerd Ingebor-
grud 
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Plutselig ville hun ikke leke middagsspiseleken, så kunne vi bare

ha det så godt. Tripp-trappstolen ble raskt snudd, sånn at hun satt

med ryggen mot bordet, - og den dumme, teite maten vår skulle

hun i hvert fall ikke spise. 

Aldri!

Det var synd for henne, mente vi, for det var hjemmelaget kjøtt-

pudding, og noen annen mat ville hun ikke få før til kvelds. Det

kunne komme til å bli slitsomt å gjøre lekser og leke uten å spise

noe som helst. - men for all del, - hun fikk gjøre som hun ville.

Sa vi, og spiste maten vår.

Og det var da jeg kom til å tenke på Veslas eventyr og bedrifter, ei

lita barnebok som kanskje vekker minner hos noen av Soroptimas

lesere. Historiene om Vesla er skrevet av en svensk forfatter som

het Aline Cronhielm, og preteritum er sikkert riktig her. Boka kom

ut i 1931, så forfatteren er neppe blant oss lenger. Boka har jeg

arvet av min mor. Hun fikk den da hun var tretten år, julen 1949,

og var vel strengt tatt for gammel for en bok om ei bitte lita jente.

Hvorfor fikk Mias matstreik meg til å tenke på Veslas eventyr og be-

drifter? Jo, nå skal du høre. Selv om det er over 40 år siden jeg leste

denne boka, husker jeg godt historien om da Vesla fikk kalvedans

til formiddagsmat. Nå er det vel ingen som vet hva kalvedans er

for noe, men det handler altså om da en skrubbsulten Vesla kom

inn for å spise. Hun syntes kal-

vedans var et festlig navn på

en matrett, og ba om å få rik-

tig mye. Etter den første

skjea forsto hun at dette

ikke var mat for henne. Hun

furtet, slo seg vrang og ba

om å få et stykke brød i

stedet. Det fikk hun ikke,

men hun slapp å spise

kalvedansen - til formid-

dagsmat. Vesla lekte vi-

dere, og ble selvfølgelig mer og

mer sulten. Da hun kom inn til middag, gledet hun seg til

kjøttboller og saftsuppe, det beste hun visste. Men Vesla fikk ver-

ken kjøttboller eller saftsuppe. I stedet satte stuepiken tallerkenen

med formiddagens kalvedans foran henne. Vesla nekter og går sul-

ten fra bordet for andre gang. Og nå skjønner du nok hvor det

bærer hen. Vesla gråter og ber, hun får raserianfall og truer sin far

med at hun kommer til å sulte i hjel, men han ber henne bare om

å ta farvel med ham, før hun dør. Noen annen mat får hun ikke, og

etter vill gråt og en lang lur ute i skogen, bøyer Vesla seg for forel-

drenes vilje og spiser kalvedansen sin.

Vi tvinger ikke lenger barn til å spise noe de ikke liker. På Veslas tid

var det annerledes. Den gang var det

fortsatt ingen selvfølge at alle hadde

nok av alt, og slik er det fortsatt i deler

av verden. Kanskje kan det være fint for

både små Miaer og deres foreldre å bli

minnet om at mat først og fremst hand-

ler om næring, og at man skal spise det

man får. 

Det endte idyllisk hos oss også. Ettersom

vi andre spiste vår kjøttpudding, fant

Mia snart ut at det var kjedelig å sitte

sånn med ryggen til bordet. Dessuten

sultet hun jo! Om ikke pappa kanskje

kunne være så snill så snu stolen hen-

nes, så hun kunne få litt mat. Heldigvis

endte middagen i sol og smil, og ingen

gikk sultne fra bordet.  n

Veslas eventyr og bedrifter
Det er rart hva som kan trigge et godt begravet minne. Mia var litt sliten etter en lang skoledag, og 
plutselig var alt forferdelig feil. Vi var for sent ute med å skyve henne inn til bordet; hun sultet faktisk, og
vi var supermegadumme, som ikke forsto at hun skulle spise en lørdagsgodterirest før middag.    
AV HEGE GLAD, FREDRIKSTAD SOROPTIMISTKLUBB

GJESTESKRIBENT
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ANNONSE

Hvit som snø
Jøtul F 163 i hvit emalje er en av årets nyheter fra Jøtul.
Dette er en moderne vedovn med et nytt og unikt utseende designet av Hareide Design. 
Ovnen har store sideglass som gir fl ott innsyn til fl ammene. Størrelsen og formen på ovnen 
gjør at den krever lite plass, og passer like godt på en rett vegg som i et hjørne. 
En rentbrennende vedovn som gjør godt både for miljøet og vedforbruket.
Se mer om dette produktet og andre nyheter på www.jotul.no.

Varmest
Tech-IronTM

Støpejern av ypperste klasse, 
utviklet gjennom 160-års erfaring, 
lagrer og distribuerer varme bedre 
enn de fl este andre materialer.

Kvalitet – 10 års Garanti
Designet og produsert i Norge
Støpejernsovner og -peiser 
i verdensklasse; designet, produsert 
og montert i Norge siden 1853. 
Jøtul gir 10 års reklamasjonsrett.

Prisvinnende design
Jøtul har mottatt fl erfoldige 
designpriser gjennom årene, og 
fortsetter å høste anerkjennelse for 
god design, for historikken og for 
arven som ligger i Jøtulnavnet.
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EKSTENSJON

  

Tror vi på, at der �ndes en let måde at 
få �ere medlemmer i en klub? Unio-
nens ønske om, at hver klub optager 
to nye medlemmer pr. år, lyder enkelt, 
men i virkeligheden er det vanskeligt at 
opfylde ønsket.
 
Håber vi, at der kommer �ere soropti-
mister i Danmark – Europa – verden? Ja, 
selvfølgelig gør vi det. Vi vil alle gerne 
dele den fantastiske følelse af sammen-
hold på tværs af sprog og kultur med 
mange andre. Vi vil gerne dele oplevel-
sen af vellykkede projekter med andre, 
og vi vil meget gerne være �ere om at 
udføre projekterne. I mindre målestok 
vil vi også gerne dele det gode klubliv 
med andre.
 
I SI Skive har vi netop haft den glæde at 
optage otte nye fantastiske og posi-
tive medlemmer. Vi siger ikke, at vores 
fremgangsmåde er den eneste rigtige, 
men vi har lyst til at fortælle om de 
sidste 10 års extensionarbejde, fordi det 
måske kan være til inspiration for andre 
klubber.
 
Skiveklubben blev chartret i 1993, og 
allerede efter ca. et år besluttede vi, at 
der skulle være en extensiongruppe 
bestående af tre medlemmer. Det varer 
altså lang tid, før det blev indført i 
klublovene, at hver klub skulle have et 
extensionudvalg. Vi har altid følt, at det 
fungerede rigtig godt, og i dag er vores 
udvalg på �re medlemmer.

Extensionudvalget er konstant på jagt 
efter potentielle medlemmer. Den 
lokale avis bliver studeret for at se efter 
nye (yngre) til�yttere, og alle klubmed-
lemmer bliver opfordret til løbende at 
indsende forslag. Vi vil belyse de 10 år 
ved hjælp af tabellen nederst på siden. 
 
For os er det vigtigt, at extensionud-
valget har bemyndigelse til at lægge 
planer, til at træ�e beslutninger og til at 
føre planerne ud i livet. I begyndelsen af 
2011 besluttede udvalget, at der skulle 
være helt faste regler for, hvor mange 
klubmøder, en gæst kunne inviteres til. 
 
I marts 2011 indeholdt de udsendte in-
vitationer derfor et tilbud om at komme 
til �re helt bestemte klubmøder samt et 
informationsmøde. Derefter skulle be-
slutningen om optagelse tages, uanset 
om den inviterede havde deltaget i et, 
to, tre eller alle �re klubmøder.
 
Konsekvensen blev, at hele forløbet 
blev kortere og mere koncentreret end 
tidligere - til glæde for de potentielle 
nye medlemmer, fordi det hurtigt var 
muligt at få et indblik i klubbens liv, og 
resultatet kan ses i skemaet.
 
Konsekvensen for extensionudvalgets 
medlemmer var og er, at de må arbejde 
betydeligt hurtigere og mere struktu-
reret.

 

Når vores gæster viser interesse for at 
deltage i et klubmøde, får de et tilbud 
om at blive afhentet på deres adresse, 
og den første middag betales af klub-
bens kasse.
 
Til den seneste medlemsoptagelse har 
extensionudvalget endvidere ladet 
sig inspirere af unionsprojektet om 
mentoring, så til hvert af de otte nye 
medlemmer er der blevet udpeget en 
mentor blandt de mere erfarne med-
lemmer. Det må være en moderne form 
for gudmødre, men vi glæder os til at se 
resultatet af den ordning.
 
Som det kan ses af nedenstående tabel, 
har vi på 10 år haft en netto tilgang på 
19 medlemmer. Unionens ønske er altså 
næsten opfyldt, men det ses også, at 
vi har sendt invitationer til �re til fem 
gange så mange. De �este, der takker 
nej, er positive over for organisation, 
projekter og klubliv, men begrunder 
afslaget med manglende tid.
 
Vi kan derfor kun sige: Giv ikke op – 
vælg et extensionudvalg, der brænder 
for sagen og bliv ved, bliv ved, bliv ved! 
Hele Skiveklubben skylder en stor tak 
til extensionudvalget: Grete, Bolette, 
Ellen og Anna Margrethe for det �otte 
arbejde.
 
Birthe Sonne

I       Heraf antal optaget Efterfølgende 
j              

        
      
        

    
        

     

Tro, håb og konsekvens 

Vi har fått tillatelse til å sakse dette fra dansk Soroptima desember 2011:
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Soroptima-redaksjonen har vist seg å være litt vanskeligere å re-

kruttere folk til. Vi har lurt litt på hva grunnen til det er. Kanskje opp-

lever mange at tidsklemma tar dem i så stor grad med jobb og

familie at det gjør det vanskelig. Kanskje er noen redde for at det

tekniske er for vanskelig? Kanskje er klubben så liten at en redak-

sjon vil tappe klubbens ressurser i for stor grad? Kanskje er klubben

så ny at man er usikker på hva innholdet i bladet skal være? Det

finnes helt sikkert massevis av grunner.

Hvorfor skal man så ta på seg dette vervet? For det første er det

spennende, morsomt og utfordrende å være kreative og skape noe

sammen, det er nesten som å lage en avis eller en bok. For det

andre er det veldig lærerikt og nyttig å få innblikk i hvordan orga-

nisasjonen vår er bygd opp og fungerer. Det er lærerikt i forhold til

det tekniske med å lage et blad fra grunnen av. Det er sosialt og

hyggelig og meningsfullt å bidra på redaksjonsmøtene. Og det er

viktig at man er flere sammen om  å ta det redaksjonelle ansvaret

og finne gode løsninger på ting.

På samme måte som unionstyrene blir valgt ut etter en viss tur-

nusordning og etter visse kriterier, bør Soroptima-redaksjonene

også velges ut i litt god tid slik at Bodøklubben som nå overtar

etter Fredrikstad-klubben så raskt som mulig vet hvem som

skal overta etter dem. Ideelt sett

bør redaktøren, eller eventuelt en

annen fra redaksjonen, delta på ut-

videt unionsstyremøte hver gang –

ikke minst for å få oversikt over hva

som rører seg i unionsstyret og i klub-

bene.

For første gang skal alle årsrapporter,

sakslister og papirer til Representant-

skapsmøtet publiseres på hjemme-

sidene våre i stedet for å komme som

mars-nummeret av Soroptima. Det blir

opp til den enkelte klubb og den enkelte

representant å skrive ut og ta med seg alle

papirer til møtet i Drammen. Det er sikkert

lurt å ta en evaluering av denne nye ord-

ningen. Hvordan fungerer dette i praksis? Hva er fordeler og hva

er ulemper?

En profesjonell organisasjon må også ha en informasjonskanal på

nett. På mange måter kreves det mer ekspertise å være ”vevkjer-

ring” enn redaktør av Soroptima. For å  fortsette å jobbe med ”syn-

lighet, kommunikasjon, rekruttering og prosjekter” – våre fire

satsingsområder, må vi vanlige medlemmer kunne få fortsette å

gjøre en innsats for et medlemsblad som når ut til hvert eneste

medlem.  Jobben består ikke i så mye mer enn å redigere artikler

som allerede er skrevet av andre. Med en proff medarbeider på

trykkeriet , får en hjelp til design og layout av bladet. Det vi har

laget av maler og layout mens vi har vært ansvarlig for bladet, kan

vi gjerne overlate til neste redaksjon. 

Meld fra til valgkomiteen hvis din klubb er interessert i en veldig

morsom jobb for fellesskapet. Vi i Fredrikstadklubben håper vi har

satt vårt varemerke på bladet, og så håper vi Bodø-klubben finner

sine fokusområder i samråd med unionsstyret. Kanskje vil de ha

noen helt nye spalter i bladet? Uansett -  vi gleder oss til et blad i

kontinuerlig utvikling.  n

Soroptima – tanker rundt valg av
redaksjon

VALG AV REDAKSJON

NR. 1/2012       l       ÅRGANG 65       l       SOROPTIMIST INTERNATIONAL       l       NORGESUNIONENsoroptima
norsk

Moldova i fokus
Arendalklubben i Tanzania

NR. 9/2011       l       ÅRGANG 64       l       SOROPTIMIST INTERNATIONAL       l       NORGESUNIONEN

soroptima
norsk

Programansvarlig informerer
Medlemsrekruttering

God jul!

NR. 8/2011       l       ÅRGANG 64       l       SOROPTIMIST INTERNATIONAL       l       N
ORGESUNIONEN

soroptimanorsk

Husk: Valg 2012

Nytt om Moldova

Hele organisasjonen vår, Soroptimist International, er bygget på frivillighet og innsats for fellesskapet. 
I hver klubb  har presidenten med styret, de programansvarlige og noen komiteer ansvaret for alt fra mø-
teinnhold til økonomi, ekstensjon og valg. Det er sånn det fungerer. Men vervene går jo på omgang, så der-
med blir det ikke uoverkommelige oppgaver.   AV MARIT ØGAR AASBRENN, NÅVÆRENDE REDAKTØR, FREDRIKSTAD SOROPTIMISTKLUBB
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Bord dekk deg!
AV BRITT ØVRE, FREDRIKSTAD SOROPTIMISTKLUBB

I et gammelt eventyr fortelles historien om en duk man
kunne bre ut over bordet samtidig som man sa ordene: Bord
dekk deg! Og ikke før var ordene uttalt, så stod bordet der
fylt av de lekreste retter, til fryd for øyet og ganen.       

Ruth Bersås har lenge vært opptatt av ”bord” som tema. Alle
har et forhold til bord. Vi møtes rundt bordet til daglige mål-
tider, til hverdag og fest, i glede og sorg. Bordet er et sam-
lingspunkt og en møteplass. Det representerer fellesskap,
vennskap og nærhet.

Om man lar blikket gli over dette tiltalende maleriet merker
man at fargeharmoniene trekker det til seg på en varm og

inkluderende måte,
nesten som når man
innbys til bordets 
gleder. Når Ruth tar
penslene fatt spiller
fargene hovedrollen,
mens former og tegn
er underordnet.
Gjennom fargene vil
hun kommunisere ro,
godhet, glede og 
harmoni, og hun 
gleder seg stort når
det intuitive bud-
skapet når fram. 

Ruth Bersås – soropti-
mist siden 1974 – er
en av 14 kunstnere
som har atelier i 
STASJON K, i den
gamle brannstasjon-
en i Sandnes. Hun er
utdannet ved Kunst-
skolen i Rogaland,
Stavanger 1986 - 88,
og Kunstskolen i 
Tåke lur fabr ikken ,
Skudenes havn 1991-
92. I 2001 hadde hun
en stor utstilling i

Sandnes kunstforening, og i 2004 var hun festivalkunstner
på Gladmat-festivalen i Stavanger, Nordens største mat-
festival. De siste årene har Ruth hatt flere separatutstillinger
og utsmykkingsoppdrag i Rogaland og Hordaland, og 
arbeidene hennes er bl a innkjøpt av Rogaland fylke, 
Fylkesmannen i Rogaland og Statoils kunstsamling. 

Kontakt: ruth.bersas@lyse.net

Du finner mer informasjon på http://www.rogalandkunst-
senter.no/index.php?option=com_comprofiler&task=user-
Profile&user=160&Itemid=40

Ruth Bersås: ”Oppstilling gult.”  80x80 cm.  Olje på lerret.
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Borte… tittei!
AV ANITA AMUNDSEN, FREDRIKSTAD SOROPTIMISTKLUBB

Skråblikk

Nå er også jeg en onlinemormor. 

Det har jeg faktisk vært et års tid, etter at jeg fikk en facebook-pro-

fil i gave av mine håpefulle, etter sigende fordi de var mektig lei av

mine mer eller mindre intelligent formulerte kommentarer på

deres profiler, når jeg til tider fant dem åpne og ikke kunne motstå

fristelsen til å komme med festlige innsmett. 

Sosiale medier heter dette fenomenet, og det er kommet for å bli.

Som alt annet i cyberspace og andre utenkelige dimensjoner for

oss tilårskomne, mer jordnære individer. Det var de unge som tok

det i bruk, men nå er det etter sigende blitt ukult å være på face-

book, for der er også mor, far, bestefar, venninnen til mormor, tanta

til Beate og til og med mormors mor… Eldrebølgen på Facebook

er trolig heller ikke populær hos reklameformidlerne…, for det er

definitivt ikke oss annonsørene jakter på! 

Men nå er vi altså der, besteforeldregenerasjonen, som er vokst

opp med analoge brev, og som øver på å akseptere at det ikke

lenger finnes telefoner man bare kan ringe med. Men hva gjør vi i

dette ukjente landskapet? 

For mitt vedkommende, er jeg på Facebook og leker borte-tittei…

Jeg smyger meg inn; tittei! Så skriver jeg en kommentar eller tryk-

ker ”liker” på noe jeg liker, ser det på trykk, angrer en stund på at jeg

kanskje har vært for freidig, og logger meg ut igjen. Borte!

Neste gang jeg sier tittei, leser jeg noen statuser, og gremmer meg

over hvilke spor folk tillater seg å etterlate: ”Nå MÅ jeg ta en dusj!”

Er det noe å brette ut på nettet? Eller er det slik at noen lever på fa-

cebook? Det er vel heller ikke lurt å invitere uvedkommende til hei-

men ved å skrive: ”Siste dag i solfylte Spania. I morgen er det hjem

til striskjorte og havrelefse”. Borte! 

Så er det dem som hver dag synes de må informere alle om at nå

har de stått opp, nå går de på jobb, nå lager de fiskeboller til mid-

dag, og nå er det tid for å ”bysselalle”. Det gjør seg i kanskje i en

samtale, men ikke på trykk! Hva sier man egentlig når man sitter

der alene med pc’en og skal være sosial? Det forbauser meg ikke

om jeg en dag finner en status med følgende ordlyd: 

”Fast og fin avføring i dag!” 

Og under: 5 personer liker dette!

Da er jeg så avgjort BORTE! 

  

Boka om Hulda Garborg er gedigen – både i størrelse og inn-
hold. Jeg kjøpte den på Gardermoen da jeg skulle i utvidet
unionsstyremøte i Harstad i begynnelsen av november, og
jeg rakk å lese en hel del både på flyet og i ventetiden før
avgang. Og det er spennende lesning…

Vi får et grundig innblikk i Hulda Garborgs liv og utrettelige
innsats for den nye nasjonen Norge. Hun arbeidet på så
mange felter; når det gjaldt kosthold og husholdning, dag-
ligklær og bunader, folkedans og teater på norsk, dialekt-
bruk og kontinental tankegang og ideer i tiden. Hun var en
moderne kvinne med solide røtter i det norske. God lesning,
dette er bare å nyte!

Bokhjørnet  
AV MARIT ØGAR AASBRENN, FREDRIKSTAD SOROPTIMISTKLUBB

Hulda Garborg 
– nasjonal strateg
av Arnhild Skre



B-blad
Norsk Soroptima
v/Marit Øgar Aasbrenn, 
Bjørndalsveien 47, 1605 Fredrikstad

”Hvorfra jeg får lyst til at skrive? 

– ja De kan ikke tro, hvor det igrunden
morer mig. Når jeg begynder et kapitel,
som jeg har rigtigt varmt i hovedet, er det
så morsomt – ja jeg vil ikke påstå, at det er
fuldt så morsomt som at have en lax på
stangen, men ialdfald som en stor ørret.”

Alexander Kielland i brev til Edvard Brandes 
19.11.1879

OPPSLAGSTAVLA
AV  LISBETH DRØNNESUND 

Kjære soroptimister!

Det nye året har startet dramatisk med stormer
og orkaner. Nå håper jeg vi får snø og rolig vin-
tervær.

Det er ikke mange henvendelser jeg får om en-
dringer til medlemsregisteret lenger. Det tolker
jeg dit hen at de aller fleste nå administrerer job-
ben fint selv. Jeg må imidlertid igjen minne om at dette er et kontinuerlig arbeid, og
vi må hele tiden strebe for at medlemsregisteret skal være riktig til enhver tid. Det er
derfor fint om dere tar dette opp på medlemsmøtene.

Det er vel noen som allerede har hatt generalforsamling og valgt nytt styre for neste
soroptimist-år. Elektronisk skjema ligger på www.soroptimistnorway.no/skjema og
skal sendes til meg på landssekretaer@soroptimistnorway.no så snart valget er av-
holdt. Disse opplysningene skal ikke klubbene legge inn.

Pr. 31. desember var vi 1950 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

27. februar–2. mars
FNs kvinnekommisjon i New York, Moldova-
gruppen deltar

8. mars 
Kvinnedagen, husk lilla sløyfer

15. mars 
Påmelding til R&L-møtet i Drammen (1.–3. juni)

15. mars
Påmelding til Nordiske dager i Luleå (15.–17. juni)

25. mars
Påmelding til Svolværs 50-årsjubileum

31. mars
Frist for å sende inn kontingent til Soroptima

1. april
Siste frist for å melde fra om salgsbod til 
R&L-møtet

20.–22. april  
Svolvær-klubben 50 år

1.–3. juni 
Representantskapsmøtet i Drammen

Nye medlemmer

Vi har fått 5 nye medlemmer i denne perioden. 
Vi ønsker dem hjertelig velkomne:

Trude Hoel, Hamarøybakken 14, 8514 Narvik

Bodil Halseth Knutsen, Sørtorvmyran 1, 9414 Harstad

Kjellaug Sele Sirevåg, Nøkkvn. 15, 4314 Sandnes

Mai Hegdal Slettebø, Postvn. 151 B, 4307 Sandnes

Anne-Kari Aas Eielsen, Gamle Postvei 13, 4313 Sandnes

Visdomsord

”Jeg går til mitt arbeid med glede.

Skrivemaskinen er en venn.

Den lar meg se hva jeg har tenkt."

Karsten Isachsen


