
NR. 3/2012       l       ÅRGANG 65       l       SOROPTIMIST INTERNATIONAL       l       NORGESUNIONEN

soroptima
norsk

Soroptimist i 50 år!
Mentorprogrammet



2 SOROPTIMA 3/12

UNIONSPRESIDENTEN

April markerer starten på
sommerhalvåret og er
vårmåneden fremfor
noen. Den bringer mye
lys og nytt liv, og selv her
på 69 grader nord spirer
og gror det. 

I skrivende stund har
hele styret vært samlet i
Harstad.  I dagens elek-
troniske verden kan man
jobbe svært effektivt på
avstand, noe vi også
etterstreber. Innimellom
er det imidlertid godt å
møtes fysisk, diskutere stort og smått og bare ha god
tid.  Vi har nå gjennomgått alle sakene til representant-
skapsmøtet, og våre tillitskvinner har gjort en strålende
jobb med å forberede sine saker til møtet i Drammen.
Vår unionssekretær har sammenfattet årsrapportene
fra våre 67 klubber, og her finner vi både spennende
og imponerende lesning.   Alle saksdokumentene til re-
presentantskapsmøtet er nå lagt ut på vår hjemmeside.
Vi ser fram til å møte alle klubbene i Drammen og håper
på konstruktive diskusjoner og gode innspill begge
dag-ene.  

Som kjent er kommunikasjon ett av våre fire målområ-
der i strategiplanen.  Styrets intensjon er at samtlige
klubber skal få besøk av én av unionens tillitskvinner i
løpet av vår styreperiode. Personlig hadde jeg gleden
av å tilbringe 8. mars sammen med seks av klubbene i
Oslo-området.  I april skal jeg besøke Horten-klubben
samt ta del i Svolværs 50-årsfeiring.  Ekstensjonskomi-
teen og distriktskontaktene jobber for fullt, og i slutten
av april skal det være informasjonsmøte i Tromsø med
tanke på reetablering av klubben der.    

Prosjektarbeid er også et av våre satsningsområder, og
prosjektansvarlig for lilla sløyfer melder om godt sløy-
fesalg til klubbene.  Vi ønsker å takke alle klubbene som
har bidratt her.  Dette betyr mer penger til våre tiltak
rettet mot bekjempelse av menneskehandel, og vi ser
at flere klubber har søkt om økonomisk støtte for besøk
av fortellerteateret.  Veldig bra!

Som nevnt ovenfor
spiller våre dyktige
tillitskvinner en vik-
tig rolle i driften av
Norgesun ionen .
Høringsgruppen har
i disse dager over-
sendt sin første utta-
lelse til barne-,
likestillings- og dis-
krimineringsdepar-
tementet.  Denne
relaterer seg til NOU
2011:18 - Struktur
for likestilling og lig-
ger tilgjengelig på

vår hjemmeside.  Gjennom denne type aktivitet syn-
liggjøres Norgesunionen på en god måte.   

Vår delegasjon til FN er tilbake fra New York, og besøket
svarte dessverre ikke helt til forventningene, se siste
Guvernørnytt.  Det gledelige er imidlertid at vår presi-
dent i Europaføderasjonen, Kathy Kaaf i sitt president-
brev for mars har viet mesteparten av plassen til
nettopp dette møtet.  Soroptimist International (SI) var
en av de største ikke-statlige organisasjonene til stede
i FN med 42 representanter, og hun karakteriserer SIs
tilstedeværelse som «bemerkelsesverdig vellykket».
Kathy skriver videre at Europaføderasjonen allerede nå
er i gang med forberedelsene til neste års sesjon i FN.
Vår europeiske programansvarlig har allerede kontak-
tet den tyske ambassaden i New York for et mulig side-
arrangement til kommisjonen for kvinners status (CSW)
der «vold mot kvinner» er planlagt som tema.  Her øn-
sker hun vår egen Moldova-komité inn med sin erfa-
ring.  Dette betyr at våre representanter i New York har
hatt god dialog med Kathy under oppholdet, og vi vil
diskutere saken videre med henne under de nordiske
dagene i Luleå i juni.  Det at vi ønskes inn som bidrag-
sytere også på føderasjonsnivå gir oss ekstra kraft og
styrke til å stå på videre – på samme måte som april
med sitt lys og sine vårtegn fyller oss med ny energi.
Nyt våren og for å sitere Bjørnstjerne Bjørnson: «Jeg vel-
ger meg april».

De beste hilsener fra hele unionsstyret ved Sigrid Ag

Unionspresident 

Kjære soroptimister!
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INNHOLD

Eg kjenner meg privilegert som har fått vere
redaktør av Soroptima i snart tre år. Det har
vore ei lærerik og fin tid. Det er godt å ar-
beide saman med dyktige kvinner. Det er
moro å sjå korleis tekster og bilete vert til ein
heilskap. Faktisk er det litt vemodig å tenke
på at vi har att bare tre nummer av Sorop-
tima som vi skal redigere…

Heile Fredrikstad-klubben har vore med på å
trekke lasset. Til saman er vi tolv medlemmer
som på ymse vis har medverka direkte til at
bladet har komme ut kvar månad frå oktober
til juni; to redaksjonar og to faste spaltistar. I
tillegg har andre medlemmer tatt på seg eks-
tra tillitsverv i klubben som erstatning for oss
i redaksjonen. Vi har hatt ein god designar
som har halde tidsfristar og halde styr på alle
innlegga og bileta. Det har først og fremst
vore ei morosam utfordring å lage Sorop-
tima. 

Etter kvart som vi har jobba med bladet, har
vi blant anna komme i kontakt med forfatta-
rar og kunstnarar som er soroptimistar. Det
har vore ei heilt eiga glede å verte kjent med
dei og deira kunst. Og alt klubbstoffet som
kjem inn, gjer at vi nå føler at vi kjenner
mange av klubbane litt frå innsida. Eg er im-
ponert over engasjementet og tiltakslysten i
klubbane. Det er ein stor og sterk organisa-
sjon vi er med i.

I dette bladet kan vi presentere to store jubi-
leum, tre distriktsmøte og fleire prosjekt. Kir-
sti Guttormsen skriv om mentorprogrammet
og om yngretreff på R&L-møtet. Sissel Hamre
Bergsland frå Bergen syd soroptimistklubb
skriv om situasjonen i Vest-Sahara og møtet
med den unge kvinnelege journalisten Asria
Mohamed Taleb. Kirkenes-klubben kjem
med eit hjartesukk om rapportering. Samti-
dig har APA, assisterande programansvarleg,
Randi Carlstedt, vore på besøk i Fredrikstad-
klubben i mars månad. Ho fortel at vi i Nor-
den rapporterer om altfor få prosjekt trass i
at vi har mange og gode prosjekt vi
gjennomfører. Så oppmodinga er å rappor-
tere meir og ikkje mindre!

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

FN’s panel for Global bærekraftig utvikling  hadde den

6.februar  møte i Geneve for å formulere en ny visjon

for  vekst og framgang og samtidig utvikle mekanismer

for å løse utfordringene. Soroptimister i Europa var in-

vitert til å delta i mø-

tene. Bakgrunnen for

arbeidet er en rap-

port som betrakter

økonomisk utvikling,

sosial likeverdighet

og miljøvern  som en

side av samme sak.

Det forutsetter et

sett med praktiske

og bærekraftige løs-

ninger  som må

iverksettes innenfor

alle de tre sektorene : økonomisk utvikling, sosial like-

verdighet og  miljøvern. Materialet fra møtene skal bru-

kes under FN’s konferansen om bærekraftig utvikling i

juni i Rio/Brasil.

Vann er en av de viktigste tema for bærekraftig utvik-

ling og utgjør hovedutfordringene  for verden idag. 

Vann og mat. Den store mengden vann som brukes til

matvareproduksjon vi konsumerer hver dag, er en stor

utfordring. Soroptimister i Europa har nå tema” Sorop-

timists go for water and food”.

Følgende liste er foreslått for 

bærekraftig  bruk av vann og mat:

- Konsumer mindre vanninten-

sive produkter

- Reduser  kasting av mat: 30%

av verdens matproduksjon

blir kastet, vann  som er

brukt til produksjon av disse

varene kan ikke brukes om

igjen.

- Produser mer mat, av bedre

kvalitet, med mindre vann

- Følg et mer sunt kosthold

Verdens vanndag 22.mars,

markeres over hele verden.

The World Water Forum er en

organisasjon som siden 1997

har jobbet for å sette verd-

ens vannsituasjon på den politiske agenda. Det arran-

geres årlige møter i dette forumet. I år holdes møtet i

Marseille 12.-17.mars. SIE deltar på disse møtene og har

forberedende  møter sammen bl.a Woman for Water-

Partnership for å sette kvinners perspektiv på dagsor-

denen.  Hensikten med de forberedende møtene er å

utveksle kunnskap og ideer om hvordan sette kvinners

perspektiv høyt i de internasjonale fora og å forene fel-

les mål for arbeidet.  Denne forkonferansen  ble holdt

10.-11.mars. Tema for årets formøte var  ”Women’s Lea-

dership in Integrated Water Resources Management at

all levels”. Hensikten er å framheve rollen kvinner  og

deres organisasjoner har  i arbeidet med å finne løs-

ninger som angår befolkningens daglige vilkår i sam-

funnet, både på landsbygda og i byene. Et overordnet

mål er å identifisere strategier som kan settes ut i livet

i ulike sosiokulturelle settinger. Det blir spennende å se

hva disse møtene kommer fram til og om de når fram

med sine meninger i Rio i sommer.

Her er noen lenker til organisasjoner som har vann på

agendaen:

www.un.org/gsp

www.unwater.org/worldwaterday/

www.solutionsforwater.org/

www.worldwaterforum6.org/

Mari Elin Øksendal, Guvernørsuppleant
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PROSJEKT

Det har vært reist spørsmål om ikke Moldova også vil kunne ak-
septeres som søkerland, men etter DAC-listen sorterer de på et
høyere nivå, selv om det er et fattig land. Det sier samtidig litt om
hvor dårlig det står til i de minst utviklede landene.

2011-tildelingen
I 2011 beløp tildelingen seg til 34 961 dollar (det vil si ca kr 190
000). Søknadssummene varierte fra $ 200 til $ 3 300. Det kom inn
i alt 139 søknader, men det var dessverre ikke penger til flere enn
44 kandidater. Søknadene er behandlet av soroptimistklubbene i
søkerlandene og godkjent der. Utvelgelsen er en smertefull pro-
sess, for alle søkerne har stort behov for et stipend. Alle har en his-
torie å fortelle om trange kår, tap av foreldre enten det skyldes krig
eller sykdom og håp om å skape seg en bedre fremtid via utdan-
nelse.  Det ble vedtatt utdelt 2 stipend til Ruhengeri, Rwanda; 7 sti-
pend til Gisenyi. Rwanda; 15 stipend til Kigali, Rwanda; 3 stipend til
Ouagadougou, Burkina Faso; 3 stipend til Karen Blixen Nairobi,
Kenya; 1 stipend til Madagaskar; 11 stipend til Eldoret, Kenya; 2 sti-
pend til Nakuru, Kenya.
I desember ble det sendt ut nye invitasjoner til Kenya (ti klubber),
Madagaskar (tolv klubber), Rwanda (seks), Benin (fem), Burkina
Faso (to), Etiopia (én), Guinea (fire), Mali (tre), Niger (én), Senegal
(to), Togo (fire) og Haiti (én). Nå venter vi spent på søknadene.

Nytt kunstlotteri
Klubbene (i Norge) får i vår tilsendt et nytt kunstlotteri fra Utdan-
ningsfondet. Gevinsten denne gangen er en akvarell (innrammet)
malt av Gjøvik-klubbens medlem Karen Syljuåsen.
Selv om mange soroptimistklubber har sine egne prosjekter, er det

viktig at også Utdanningsfondet tilgodeses med midler. Utdanning
er kvinners vei til å forsørge seg selv og sin familie. Små og store bi-
drag tas imot med takk.
Og dermed minner vi om fondets kontonummer: 2050.29.08511     

Utdanningsfondets styre hører hjemme i Gjøvik-klubben og består
av: Britt Laeskogen (kasserer), Anneri Øxnevad Hofstad (leder),
Ellen Bjølseth (sekretær) og Marjorie Johnstone (styremedlem).  n

Utdanningsfondet i 2012
Styret i Utdanningsfondet har sendt ut nye invitasjoner. Retningslinjene sier at invitasjonene skal sendes
til sorptimistklubber som hører til den europeiske føderasjonen i land som står på den såkalte DAC-lis-
tens oversikt over de fattigste og minst utviklede landene, i praksis vil det si afrikanske land + Haiti.

I fjor fikk Darlene Ndayishimiye fra Gisenyi i Rwanda $ 660 i støtte til å ta videre-
gående skole med regnskap som linjefag, og presidenten i Gisenyi-klubben har
sendt oss bilde og takk.

Alle soroptimister under 45 år og yngre gjester (reflektanter) fra hele
landet inviteres til et eget arrangement fredag 1.juni 2012 i tilknytning
til R&L-møtet i Drammen. 
Arrangementet vil være et tilbud til de yngre deltagerne på R&L-møtet
hvor målet er å knytte kontakter med unge soroptimister over klubb- og
distriktsgrensene. Tiltaket vil også være et bidrag til å rekruttere yngre
medlemmer til klubbene. 
Det er fint om yngre soroptimister ønsker å delta på R&L-møtet lørdag
og søndag, men det presiseres at man kan delta på dette yngretreffet
fredag 1. juni 2012 uten å delta på R&L-møtet. 
De som melder seg på dette arrangementet trenger ikke å melde seg på
fredagens aktiviteter på det ordinære R&L-programmet.
Yngretreffet skal være på First Hotel Ambassadeur som ligger sentralt
til i Drammen på Strømsø Torg 7.
Vi starter kl 18.30, men kom gjerne kl.18.00 for sosialt treff i hotellets
foajé med øvrige soroptimister som deltar på R&L møtet.
For å gi oss faglig påfyll har vi vært så heldige å få Ranveig Rønningen
Saaghus til å holde innlegg med tittelen "Arbeidsglede og ærlig nær-
vær".
Saaghus er Soroptimist fra Holmestrand og er en mye brukt foredrags-
holder. Hun arbeider i Odins Øye med lederutvikling, coaching og ulike

former for teamprosesser i offentlig og privat sektor. Denne kvelden vil
hun fokusere på verdien av ærlig nærvær, først og fremst i forhold til
egen atferd, eget verdisett og egen samarbeidsevne. Saaghus vil snakke
om at kunnskapen om oss selv blir nøkkelen til å forstå hva ved oss selv
som gjør at samarbeid går godt, og dermed at resultatene blir gode. 
Vi tror dette temaet vil være interessant for alle soroptimister, uav-
hengig av formell bakgrunn og yrkesmessig ståsted. Forhåpentligvis vil
vi denne fredagen klare å skape både smil og refleksjon. 

Ut over kvelden får vi servert tapas med tilhørende drikke, og det blir
god anledning til å bli kjent med hverandre. 
Påmelding skjer til 2. visepresident i unionsstyret Kirsti Guttormsen på
epost: 2visepresident@soroptimistnorway.no innen 15. mai 2012. 
Beløp kr. 375,- per person betales samtidig med påmeldingen inn til
Norgesunionen på konto: 2801.13.38757. Fint om du merker innbeta-
lingen med "Yngretreff i Drammen".
Vi oppfordrer klubbene som har medlemmer og gjester i målgruppen
til å gi støtte til reiseutgifter og deltageravgift. 

Velkommen skal dere være!

YNGRETREFF FREDAG 1.JUNI 2012 PÅ R&L - MØTET I DRAMMEN
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Arbeidsgruppen foreslo Distrikt Øst 1 som området for pilotpro-
sjektet pga at det var mange klubber og korte reiseavstander.  Det
ble videre vedtatt at pilotprosjektet skulle evalueres etter ett år og
avslutningsvis etter to år.  

I løpet av sommer og tidlig høst 2011 ble etablert en prosjekt-
gruppe som skulle arbeide videre med programmet og være an-
svarlig for gjennomføringen. Prosjektgruppen rapporterer til
unionsstyret da dette er et unionsprosjekt. Programmet ligger til
ansvarsområdet for 2.visepresident i unionsstyret. Denne pro-
sjektgruppen består av Ingerlin Amundsen (Moss), Ingrid Uldal
(Oslo II), Turid Kjølseth (Romerike – Lillestrøm) og Kirsti Guttormsen
(2.visepresident unionsstyret).  Inger Johansen (Askim) er rådgiver
for gruppen.  I denne gruppen sitter soroptimister med erfaringer
fra å drive mentorprogram og/eller selv være mentor.  Prosjekt-
gruppen har møttes jevnlig siden sist i september i fjor. 

Prosjektgruppen gikk først i gang med å spisse profilen og mål-
settingen på programmet. Vi kontaktet nasjonale og lokale myn-
digheter samt flere organisasjoner for å finne  hvilke grupper som
hadde antatt størst behov for mentorprogram, og vi vurderte også
hvilke områder soroptimistene kunne bidra best mulig. På denne
bakgrunn valgte vi å innrette programmet mot kvinner med uten-
landsk bakgrunn og som har høyere utdannelse (minimum Ba-
chelor grad). Kvinnene kan både være i jobb og de kan være i en
jobbsøkingsprosess. Kvinnene er i alderen 20-45 år. Målet med pro-
grammet er å bidra til karriereutvikling for yrkesaktive og å stimu-
lere jobbmuligheter for de kvinnene som søker jobb i det norske
arbeidsmarkedet. Det er yrkeslivet som er i fokus og det avgrenses
mot tema som selvutvikling, terapi eller sosial støtte. For å delta i
programmet kreves relativt gode norskkunnskaper. 

Pilotprosjektet løper i inntil 2 år. Prosjektgruppen har lagt opp til to
programperioder hver av ett års varighet. Det legges opp til et pro-
gram med inntil 12 mentorpar som møtes med jevne mellomrom
i løpet av programperioden. 

Det er lagt opp til  at det skal engasjeres en profesjonell samar-
beidspartner som bistår med blant annet skolering av mentorene
og har faglig ansvar ved fellessamlingene for mentorparene (men-
torene og adeptene). På disse fellessamlingene vil ulike relevante
tema bli tatt opp. 

Tilstrekkelig finansiering er en forutsetning for igangsetting av pro-
grammet.  Vi har budsjettert med utgifter per programperiode på
185.000 kroner. Med et bidrag fra unionen på 75.000 kroner, må
resterende 110.000 kroner hentes inn utenfra. Hovedutgiften er til
engasjement av samarbeidspartner. Siden desember i fjor har vi
sendt en rekke søknader om økonomisk støtte, blant annet til In-
tegrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDI), fylkeskommuner, Oslo
kommune og en rekke stiftelser og legater. I løpet av april måned
vil vi ha svar fra flere av disse. Vi er selvsagt spente på utfallet av
disse prosessene. 

Vi begynte tidlig å tenke på hvordan og ikke minst hvor vi skulle re-
kruttere kvinner i målgruppen (adepter).  Vi har hatt kontakt med
og også besøk av flere ressurspersoner som er knyttet til innvan-
drerorganisasjoner eller har erfaring med integreringsarbeid og
fått mange nyttige innspill. Per dags dato har vi kontaktet et antall
organisasjoner direkte for å sondere interessen hos dem.  

Mentorene er selve krumtappene i programmet.  Allerede ved in-
formasjonsmøter for Distrikt Øst 1 våren 2011 meldte det seg inter-
esserte soroptimister. Da profilen for programmet var på plass,
sendte vi invitasjon til alle klubber i Distrikt Øst 1 om at interes-
serte meldte seg og inviterte samtidig til informasjonsmøte som
ble arrangert 16.februar i år i Oslo. Per dags dato har det meldt seg
17 soroptimister.  Flere av disse kom på informasjonsmøtet. Her ble
informert om status og innhold av programmet og hva mentor er.
Vi fikk også flere nyttige spørsmål, innspill og diskusjoner, særlig
om hvordan man som mentor møter adepter med annen kultur-
bakgrunn og at forventninger til programmet må avklares. Pro-

MENTORPROGRAMMET – hjelp til   
På representantskapsmøtet i Bergen ble det vedtatt at unionen skal sette i gang et mentorprogram ret-
tet mot yngre kvinner med sikte på karriereutvikling. Mentorene skal være soroptimister.  Programmet
skal drives som et pilotprosjekt i inntil 2 år fra oppstart. Unionen garanterer for inntil kr 75000 per år til
dette pilotprosjektet.    AV KIRSTI GUTTORMSEN, 2. VISEPRESIDENT I UNIONSTYRET

PILOTPROSJEKT

Mentoring utover pilotprosjektet?

Forhåpentligvis kan mentorprogrammet og fokuset på dette
gi klubbene en anledning til å tenke soroptimistene som
mentorer i andre sammenhenger. 
I vårt siste Soroptima sto skrevet at nye soroptimister i en
dansk soroptimistklubb fikk et av medlemmene som men-
tor. Mentor er da formentlig tenkt på som noe annet enn fad-
der.  Med mentor tenker jeg her gjerne på en person som
bistår i samtaler med en person (adept) som ønsker profe-
sjonell utvikling, mens en fadders oppgave primært er å 
tilrettelegge for nye soroptimisters kunnskap om soropti-
mismen, organisasjonen og innpasning i klubben.  På denne
måten kan man internt i organisasjonen bidra med å utvikle
egne medlemmer i forhold til egen karriereutvikling og de
utfordringer en møter på veien mot egne karrieremål. Stik-
kordet er mer fokus på soroptimistnettverket som et profe-
sjonelt nettverk og et sted for personlig utvikling. Jeg vil
oppfordre klubbene til å tenke gjennom om dette kan være
aktuelt i deres klubb, og om dette kan være et moment for å
tiltrekke oss flere yrkesaktive kvinner, ikke minst de som er i
de første fasene i yrkeslivet. 
Hvordan fremstår vi yrkesaktive kvinner overfor yngre
kvinner som er i en prosess med å velge utdannelse, velge
yrke , velge jobb eller er ny i arbeidslivet?  Hvis vi tenker til-
bake på oss selv i disse situasjonene kan vi vel si at behovet
for informasjon og kontakt med eldre og erfarne personer,
og kanskje særlig kvinner, var høyt ønsket.  Kan vi være rolle-
modeller og/eller rådgivere i slike prosesser?  Kan det tenk-
es klubbprosjekter i denne gaten? 
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sjektgruppen vil holde denne gruppen soroptimister informert om
den videre fremdrift, og vi tar sikte på et nytt informasjonsmøte i
mai måned. 

Prosjektgruppen ønsker at enda flere soroptimister i Distrikt Øst 1
som mulige mentorer. Ta gjerne kontakt hvis du tenker at dette
kunne være noe for deg.  Husk at opplæring om mentorrollen vil bli
gitt.  Det kreves ikke tidligere mentorerfaring eller ledererfaring.
Din yrkeserfaring og motivasjon for å delta er det viktigste.  Da
dette er et program som retter seg mot innpass og deltagelse i ar-
beidslivet, har prosjektgruppen bestemt at mentorene må være yr-
kesaktive, alternativt at de har vært ute av arbeidslivet i maksimum
2 år. 

Vi vil motta flere tilbakemeldinger på ekstern finansiering i løpet av
april måned. Deretter vil vi kunne innhente tilbud fra mulige sam-
arbeidspartnere, velge en av disse og utarbeide et mer detaljert pro-
gram. Vi har en tentativ tid for oppstart satt til etter sommerferien
2012.  Det vil kreve mye arbeid å få det til, og det er også under for-
utsetning av at finansieringen blir avklart innen rimelig tid, og at vi
får raskt får på plass en samarbeidspartner.  Men vi i prosjektgrup-
pen er optimister og har stor tro på prosjektet.  Dette får vi til!   n

   karriereutvikling for kvinner

PILOTPROSJEKT

 
    

    
      

       

 
 

   

 
    

    
      

       

 
 

   

 
    

    
      

       

 
 

   

 
    

    
      

       

 
 

   

 
    

    
      

       

 
 

   

 
    

    
      

       

 
 

   

 
    

    
      

       

 
 

   

 
    

    
      

       

 
 

   

 
    

    
      

       

 
 

   

 
    

    
      

       

 
 

   

 
    

    
      

       

 
 

   

 
    

    
      

       

 
 

   

 
    

    
      

       

 
 

   

 
    

    
      

       

 
 

   

 
    

    
      

       

 
 

   

 
    

    
      

       

 
 

   

 
    

    
      

       

 
 

   

 
    

    
      

       

 
 

   

 
    

    
      

       

 
 

   

 
    

    
      

       

 
 

   

 
    

    
      

       

 
 

   

 
    

    
      

       

 
 

   

 
    

    
      

       

 
 

   

 
    

    
      

       

 
 

   

 
    

    
      

       

 
 

   

 
    

    
      

       

 
 

   

 
    

    
      

       

 
 

   

 
    

    
      

       

 
 

   

 
    

    
      

       

 
 

   

 
    

    
      

       

 
 

   

 
    

    
      

       

 
 

   

 
    

    
      

       

 
 

   

 
    

    
      

       

 
 

   

 
    

    
      

       

 
 

   

 
    

    
      

       

 
 

   

Hva er et mentorprogram?
På informasjonsmøtet 16. februar ga Bitten Kallerud oss en
innføring av hva en mentor og en adept er.  Bitten Kallerud
har vært involvert i mentoring siden tilbake til slutten av
1990-tallet.  Her viderebringes helt kort fra hennes innlegg:
Mentor betyr veiledning og vekst gjennom samtale og dia-
log . En adept er en som har noe å lære og er åpen for å
motta veiledning.  Fokuset er på utvikling. Kallerud forklarte
at ordet ”coach” betyr en vogn som frakter en verdifull person
fra sted A til sted B. 

Mentoren leder samtalen med adepten. Det er imidlertid vik-
tig at mentoren ikke er rådgiver og skal i all hovedsak ikke
fortelle om sine egne erfaringer. Tvert om er gode lyttee-
genskaper viktig. Oppgaven er å la adepten uttrykke mål for
samtalen(e) og beskrive sine problemer/utfordringer, og at
mentoren stimulerer adepten til å tenke på alternative løs-
ningsforslag.  
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Feiringen startet med reker og hvitvin hjemme hos Turid Sand-

strand fredag kveld. Veldig hyggelig og uformelt. Lørdag  fort-

satte feiringen på Universitetet i Nordland. President Lillian

Fritzon ønsket velkommen  og vi fikk først et kunstnerisk inn-

slag fra Trygve Misvær som går 3. året ved Bodø videregående

skole. Han spilte gitar og sang Cat Steevens ”Wild World”, Paul

Mc Cartney ”Black Bird”og Beatles “All you need is love”. Ikke et

øye var tørt.

Daværende varaordfører Kirsten Hasvold ønsket deretter vel-

kommen til Bodø, som er en av tre byer i nord med stabil vekst,

noe som gir grunn til optimisme for fremtiden. Kommunen har

mange utbyggingsprosjekter; veier, Bodø havn, Nordlandssy-

kehuset og ikke minst Kulturkvartalet; tidenes største kommu-

nale satsning, med kulturhus, bibliotek og møteplass. Det er

det siste ledige arealet i sentrum som bebygges etter bom-

bingen under 2. verdenskrig.  Forsvaret har en stor betydning

for byen og et eventuelt frafall av flybase, vil ha enormt stor be-

tydning for byen. 

2.visepresident i Norgesunionen, Kirsti Guttormsen, understre-

ket at en kan velge å se tilbake i tid eller framover. Hun ønsket

at vi skal være en slagkraftig organisasjon framover – med flere

medlemmer og yngre yrkesaktive kvinner. Kirsti hadde et flott

innlegg om hva soroptimistklubbene kan tilby – prosjektarbeid,

nettverk og faginnhold; hva som vil gjøre oss mer attraktive, og

hva som skal være klubbens innhold og profil framover.

Prorektor og førsteamanuensis ved Universitetet i Nordland,

Arne Brinchman, presenterte universitetet, som gikk over fra

høgskole til universitet 1. januar 2011. Det tilbys nå faglig ut-

vikling, forskning  og doktorgradsprogram innen Aquakultur,

Sosiologi, Bedriftsøkonomi og Profesjonskunnskap. Det siste er

unikt for Universitet i Nordland; at politi, skuespillere, lærere …

osv kan ta doktorgrad i sitt eget fag. Universitetet har 521 års-

verk, derav 313 vitenskapelige stillinger.

Vigdis Sloan fra KUN – Det gamle Kvinneuniversitet i Steigen

som er blitt til Senter for Kunnskap og Likestilling, avsluttet

denne delen av jubileumsfeiringen.  Det arbeider 15 personer

med kompetanse som varierer fra sosialantropologi, sam-

funnsplanlegging, statsvitenskap, landbruk, historie og psyko-

logi ved KUN. Deres strategiske satsningsområder er levekår,

lokal og regional utvikling, ressursforvaltning, makt og demo-

krati, samarbeid og utvikling internasjonalt. Veldig spennende

foredrag.  n

Bodø Soroptimistklubb, 
60-års  feiring og distriktsmøte
Bodø Soroptimistklubb valgte å feire 60-års jubileum og å avvikle distriktsmøte for Nordland 1 samtidig,
1. oktober 2011. Klubben ble startet 1. oktober 1951, chartret av Clara  Hamerich, Danmark. Klubben har
25 medlemmer, av dem er det en æresmedlem, som var med da klubben ble opprettet.  Det var 33 som
deltok i feiringen, deriblant gjester fra soroptimistklubbene i Tønsberg, Mo i Rana og Sandnessjøen. Vi-
sepresident Kirsti Guttormsen kom fra SI.     AV MARIT LUND, BODØ SOROPTIMISTKLUBB

60-ÅRS JUBILEUM

Jorunn Moe og Kirsti Guttormsen.
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Distriktsmøte startet med høytidelig overrekking av nål og

klubbe fra avtroppende president Lillian Fritzon til ny president

Marit Lund. Distriktskontakt Torill Døhl innledet med vakre ord

fra Paulus brev til Korinterne, med budskap  om at kjærlighet

står over alt og er det viktigste. Det er viktig for  et vellykket ex-

tensjonsarbeid  at man har det hyggelig sammen, at medlem-

mene trives. Det at man påtar seg oppgaver sammen, skaper

samhold og glede. 

Distriktskontakt Jorun Moe fra Tønsberg informerte om deres

lokale prosjekt ”ord bygger broer”; norskundervisning for asyl-

søkere.

Siri Bjerke er mangeårig soroptimist med verv lokalt, sentralt

og internasjonalt. Hun holdt et artig og inspirerende innlegg

om å tørre å hive seg uti det.

Lørdag kveld var det duket for festmiddag i historiske om-

givelser på Nordland Kultursenter. Nordland Kultursenter lig-

ger ved Bodøsjøen, der amtmannen og presten bodde lenge

før Bodø ble by. 

Det ble servert tre retters middag, med hvalcarpacio, reinsdyr

og multer. Det var hyggelig underholdning, barnebarnet til en

av våre medlemmer spilte og sang. Til slutt introduserte Fredric

Johnson fra Internasjonalt senter afrikansk dans med sin

tromme, og alle måtte prøve seg .  n

Distriktsmøte for Nordland 1

DISTRIKTSMØTE

Gruppebilde med afrikansk dans.

Bodil Lillegaard, Torill Døhl og Lillian
Fritzon.

Av-  og påtroppende president, Lillian
Fritzon og Marit Lund.
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Lørdag 29. oktober inviterte Jæren Soroptimistklubb til distrikts-

møte for Rogaland. Møtet ble avholdt i 18. etasje i Høghuset på

Bryne. Med representanter fra Sandnes, Strand, Stavanger, Hauge-

sund og Jæren, var det duket for en interessant og sosial dag.

Etter registrering og kaffe ble møtet åpnet, lysene tent og appell

lest av gjestenes presidenter. Deretter ble det en kort presentasjon

av hver klubbs møteform, medlemsutvikling og prosjekter. Det ble

oppfordret til å dele årsprogram og strategiplaner klubbene imel-

lom. I tillegg ble distriktskontaktene oppfordret til å ta initiativ til å

samle PA, presidenter og ekstensjonsansvarlige til minimøter for å

utveksle erfaringer.

Vindkraft i fokus
Videre i programmet fikk vi et spennende foredrag ved Rune Hers-

vik fra Høg-Jæren Energipark. Fra høghuset hadde vi en fantastisk

utsikt til den nye vindmølleparken. Vi stilte spørsmålet om mot-

vind kan gjøres om til positiv energi og samfunnsnytte for mange,

både her hjemme og i land hvor energibehovet er enda mer akutt

enn her hos oss. Foredraget tok oss med på en interessant reise fra

planlegging av energiparken til resultat og drift. Mange hensyn er

tatt med tanke på grunneiere, fugleliv, flora og fauna. Mye forsk-

ning blir gjort rundt parkene og ikke alle ”sannheter” om truede

fuglearter og dyreliv i pressen stemmer nødvendigvis med fakta.

Vindmøllene på Høg-Jæren har fra oppstart til dags dato produ-

sert langt mer energi enn forventet.

Jærsk motedesigner
Etter lunsj var det en kort, men interessant innføring i Brynes his-

torie ved Maria Hauge. Etter et kulturelt innslag ble dagen avslut-

tet med foredrag av Siv Elise Seland, som er grunder og designer

av klesmerket IIS. Siv Elise har med sin IIS kolleksjon fått stor opp-

merksomhet både i inn og utland.

I forbindelse med møtet ble det samlet inn penger som skulle gå

til vårt Water Project. Totalt kom det inn kr. 4.200, som er overført

til prosjektet.  n

Distriktsmøte for Rogaland:

Høyt oppe på Jæren!
Utsyn, luft, spennende foredrag og sosialt samvær sto i fokus da mer enn 60 Soroptimister i Rogaland 
avholdt årets distriktsmøte. Møtested: Høghuset på Bryne!   AV ELLEN WIIK, JÆREN SOROPTIMISTKLUBB

DISTRIKTSMØTE

President Kjersti Øgaard åpnet møtet.

Engasjerte damer fra hele distriktet.

Blide damer rundt bordet.
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Møtet ble holdt i kantina ved Mandal Videregående skole med til-
hørende vrimleareale. Etter hvert som gjestene innfant seg, kunne
de forsyne seg fra en rikholdig frokostbuffet, før møtet åpnet med
sang av Mandals ukronede soul-dronning, Gro Gahre Hægland, ak-
kompagnert av Alf Willy Vestergren.
Etter formell åpning ved president Hanna Sofie Nysted og lyssere-
moni ved representanter for ulike nivåer i organisasjonen, - fikk Ag-
nete Kjellin ansvar for å lede programmet videre.
Som hovedtaler og hovedinspirator hadde vi vært så heldige å få
lokket nylig avtroppet Past International President Hanne
Jensbo over Skagerak. Hun snakket over temaene: Mit liv som
soroptimist og ”Hvorfor er det vigtig, at vi som soroptimister
tænker både lokalt og internationalt?” Jensbo tok oss med på en
spennende reise gjennom sitt liv, - fra ungdomsår, studietid, 
yrkesliv, tidlige medlemsår og hvordan hun etter hvert tok utfor-
dringene som bød seg og brakte henne skritt for skritt lenger ut
på den internasjonale arenaen. Hun understreket viktigheten av å
gripe sjansen der og da, - og ikke la seg demotivere av mer eller
mindre falsk beskjedenhet. Tror noen at man kan, - så kan man. En
annen livsstrategi er evnen til å tenke ”pyt med det” – å kunne se
stort på at ting ikke alltid blir slik en hadde tenkt, og ikke henge
seg unødig opp i verken egne eller andres utilstrekkelighet, - kort
sagt vise raushet. Vi fikk i hvert fall glede oss over et både raust og
inspirerende foredrag, med tillit til at vi alle skulle kunne finne vår
egen måte å arbeide på ut fra soroptimismens idealer. og likeså all-
tid ha fokus på at ” action speaks louder than words” 
Nå var det tid for lunsj, spennende tapasbuffet - og vrimlepause,
der de ulike klubbenes veggstands med prosjektpresentasjoner
vakte interesse. Det var på forhånd oppfordret til å ta med salgs-
artikler.- noe som i hvert fall noen av klubbene etterkom.
Etter lunsj var fokus i store trekk rettet mot aktiviteten i de enkelte
klubbene, først og fremst i forhold til prosjektarbeid, der alle fikk
presentere sine. Spesielt stas er det jo med Arendalsklubben som
vant prosjektprisen for sitt ” Every little drop counts.”
Liv Handeland og Brit Fusdahl hadde også tatt turen fra Tønsberg.
De reiste ikke tomhendt hjem. Moldovaprosjektet ble tilgodesett
med lotteriinntektene fra gavebasaren vår, - ca. 7000 kroner.
Guvernørene Margaret Støle Karlsen og Kristin Ruder var til stede
og fortalte fra sin virksomhet som Norgesunionens representanter
både i inn og utland. Distriktskontakt Marianne Kalleberg hadde
også et engasjert innlegg om klubbsamarbeidet innen distriktet,
der en kan bygge gode relasjoner og gjensidig kan dra nytte av
hverandres erfaringer

Det ble drøftet mulighet for ulike former for prosjektsamarbeid
mellom klubbene i distriktet. Hanne Jensbo benyttet anledningen
til å slå et slag for ” Walk the World ”, som kanskje så langt ikke helt
har fått den oppmerksomhet i Norge som det kunne fortjent.
Hanna Sofie rundet av møtet ved å lese Gruk til noen av dem som
hadde hatt spesielle oppgaver.
Siden datoen falt sammen med Listerklubbens ( Lister Sisters´) 10
årsjubileum, kunne mange  av deltakerne pleie den gode stem-
ningen i mange timer ennå.
Forhåpentlig kunne også de andre dra hjem med følelsen av å ha
blitt litt mer soroptimist, -  fått økt innsikt og inspirasjon, styrket
sitt sosiale nettverk og fått opplevelse av samhørighet, ikke bare
med klubben og distriktet, - men med hele det internasjonale so-
roptimistfellesskapet.  n

Distriktsmøte i Distrikt Syd 1
I år var det Mandalsklubbens tur til å arrangere distriktsmøte. Det har vært mange interessante temaer
de siste årene, - men i arrangementskomiteen følte vi at tiden nå igjen var inne for å sette soroptimisme
på dagsorden. Vi ville ha en ramme om dagen som gav rom for å møtes, bli bedre kjent med hverandre
på tvers av klubbgrensene, - få innblikk i hva de ulike klubbene driver med av aktiviteter, først og fremst
rettet mot prosjektarbeid, - hygge oss sammen og nyte både ganens og ørets fryd.   
AV AUD BRØNN, MANDAL SOROPTIMISTKLUBB

DISTRIKTSMØTE

”Ikke så mye bla, bla, bla… Let’s go to work!”
Sesongens store begivenhet i Mandal var distriktsmøtet. Det ble et
flott møte med god deltakelse og god stemning. Våre to guvernø-
rer fikk presentert seg og sine tanker om det å være organisasjo-
nens ’utenriksministre’.
De ulike klubbene i distriktet fortalte om sine prosjekter, og tanker
om prosjektarbeid ble delt. Men uten forkleinelse for alle våre dyk-
tige damer – dagens store navn var Hanne Jensbo (past internati-
onal president). Hanne fortalte fra et langt liv som soroptimist Hun
delte sine erfaringer, ideer og tanker, og holdt forsamlingen i ånde
uten verken manuskript eller PC. Hennes engasjement og tilstede-
værelse både varmet og inspirerte. De som får besøk av Hanne har
virkelig noe å glede seg til!
Hanne Jensbo understreket viktigheten av å hive seg uti, ta de sjan-
ser og muligheter som byr seg; si JA! og JA! ”Pytt-pytt, - det er ikke
hva du har på deg som betyr noe, men hvordan du bærer ditt tøy”.
Når valget står mellom å sitte i sofaen og si at noe ikke er ens eget
problem, eller gjøre noe med det – da er det viktig å ta sjansen på
å gjøre noe. Hanne Jensbo fortalte at hun selv bare trengte tre ting:
Helbred, kørekort og dankort!
Vårt arbeid med utdanningsfondet imponerte henne, for som hun
sa: ”Education is the key to progress”. Husk å støtte kvinner som VIL
noe!
Hannes personlige motto: ”Action speaks louder than words” er noe
å strekke seg etter! 
Vår komite Grete M Andresen, Aud Brønn, Mary B Johannessen og
Rannveig Andreassen gjorde en kjempejobb. Takket være dem og
møteleder Agnete Kjellin, ble rammen rundt distriktsmøtet perfekt. 

En inspirasjonskilde av de store!
-besøk av Hanne Jensbo på distriktsmøte i Mandal
AV HANNA SOFIE NYSTAD, PRESIDENT MANDAL SOROPTIMISTKLUBB
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Oversatt til norsk av Sissel Hamre Dagsland, 
Bergen Syd Soroptimistklubb

Som en ung Saharawi som er født i eksil og har vært vitne til

Saharawi-kvinners arbeid og ofre i kampen for vårt lands sel-

vstendighet, velger jeg å vie min ungdom, all min energi  og

kunnskap til å informere folk om dette folket som fremdeles

er fraværende i media og politikk. Saharawi-kvinner har

grunn til å være stolte over det de har oppnådd både i  flykt-

ningeleire og i det okkuperte området, i kampen for å gi vårt

politiske, kulturelle og sosiale budskap til verden, mens de

lever under svært harde forhold med stor mangel på mate-

rielle goder.

National Union of Saharawi Women ble etablert i 1975 og

har gitt kvinnene mye politisk erfaring. Men mulighetene i

flyktningeleirene er begrenset og har forårsaket for lite

kunnskap på områder som helse, menneskerettigheter, ut-

vikling og politisk bevissthet.

KLUBBNYTT

Vest-Sahara, Afrikas siste koloni
AV SISSEL HAMRE DAGSLAND, BERGEN SYD SOROPTIMISTKLUBB

Situasjonen i Vest-Sahara sto på programmet i januar i klubbene Bergen Syd og  Oslo-Nordstrand. Vest-Sahara var spansk koloni

til 1975. Da Spania trakk  seg ut okkuperte Marokko landet, en okkupasjon som er fordømt av FN. Den opprinnelige  befolkningen,

saharawiene, er blitt flyktninger, 160.000 i flyktningeleire i Algerie og  like mange i et avdelt område av eget land. Bergen Syd

hadde som foredragsholder på januar-møtet den unge kvinnelige journalisten Asria Mohamed Taleb. Hun er oppvokst i  flykt-

ningeleir i Algerie, og har fått journalistutdanning i Algerie. Hun kom til Norge i 2010 under et Fredskorps-program, og har under-

vist i arabisk ved United World College i Fjaler, Sunnfjord. Hun arbeider nå for Leger uten grenser i Bergen. Asria har skrevet en liten

bok om livet i flyktningeleir og sitt møte med Norge, ”A Norwegian Hope Journey”, utgitt av  FN-Sambandet i Bergen.   

Asria Mohamed Taleb ved presentasjonen av sin bok ”A Norwegian Hope Jour-
ney” (Foto: Maria Dyveke Styve)  

Min stemme må også høres!
I vår verden i dag er det fremdeles mange stemmer som lider i stillhet. Det gjelder bl. a. Saharawi-kvinner,
som har levd med vold og tøffe livsbetingelser siden 1975. Jeg vil at verden skal vite at Saharawi-kvin-
nenes situasjon og deres kamp er glemt av det internasjonale  samfunn, og i den offentlige debatt er vår
konflikt også fraværende. Marokkos politikk har  forårsaket at det okkuperte området i Vest-Sahara er et
av de få steder i verden hvorinternasjonale media ikke kan fungere.  AV ASRIA MOHAMED TALEB
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Folk i flyktningeleirene er nesten  helt avhengige av støtte

fra utlandet, som gir akkurat  nok mat til å holde liv i dem.

Det er mye anemi og feilernæring blant kvinner og barn.

Mange temaer er fremdeles tabubelagt, som fødselskontroll

og seksuelt overført sykdom.

Flyktningeleirene befinner seg i et svært isolert område i

den algirske ørken, noe som gjør det vanskelig å endre feil-

aktige ideer. Derfor trenger Saharawi-kvinner kontakt med

kvinneorganisasjoner som kan hjelpe dem med å kjenne til

sine rettigheter og hvordan de kan kreve endring og utvik-

ling. 

Slik støtte kan gi disse kvinnene mer selvtillit og oppmun-

tring. Saharawi-kvinnene er godt forberedt i politisk arbeid,

men de har  behov for et stort nettverk som kan gi en mu-

lighet for at verden kan høre deres stemmer slik at de kan

kjempe for sine rettigheter og sitt lands selvstendighet. 

De trenger mer kunnskap om menneskerettigheter og inter-

nasjonale lover, slik at de kan avsløre og rapportere brudd

på deres menneskerettigheter, og oppnå internasjonal be-

skyttelse så de kan forsvare sine rettigheter og heve sine

stemmer.

Tusenvis av Saharawi-kvinner har ikke kunnet fortsette sin

utdannelse på grunn av frykt og diskriminering på marok-

kanske skoler og universiteter. Som journalist under unor-

male forhold i flyktningeleirene, med arbeid i Saharawi

National Radio and Television, har jeg en mulighet ulikt det

som har vært tilfelle for mange kvinner på min alder. Derfor

vil jeg kjempe for forbedringer for mennesker og samfunn

så langt jeg makter. Jeg har en drøm om at jeg en dag vil

klare å få mitt folks stemmer hørt.

Det tok et år før jeg prøvde å kontakte en kvinneorganisa-

sjon. Kontakten med soroptimistene gjorde et sterkt inn-

trykk på meg. Jeg forstår at dere har mye erfaring i å kjempe

for en bedre verden for kvinner. 

Dette har gitt meg håp om at dere kan gi  støtte og dele er-

faringer med Saharawi-kvinner både under livet i eksil og

under okkupasjon og når vi oppnår selvstendighet. Jeg er

optimistisk med hensyn til at dere kan hjelpe Saharawi-

kvinner til å heve sine stemmer. Det er min appell på vegne

av disse kvinnene at  andre skal høre oss, og slutte seg til  ”A

Norwegian Hope Journey” for et fritt Sahara  og et bedre liv

for Saharawi-kvinner, en appell som jeg startet med min lille

bok.   n

KLUBBNYTT

Introduksjonstilbud
Hudpleie produkter basert på 
næringsrike alger

Algaebra!

Nettbutikk: www.algaebra.no
e-mail: jbn@algaetech.no

Tlf.: 41603993

Bevarer, pleier, aktiverer, gir huden en stimulerende effekt og er 
et naturlig  antirynke-produkt for huden.
Produktene er fri for parabener, dermatologisk testet og underlagt 
streng kvalitetskontroll

kr 235,- 
(veil. kr 290,-)

kr 125,- 
(veil. kr 190,-)

kr 195,- 
(veil. kr 255,-)

Frakt kommer i tillegg
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Vadsø Soroptimistklubb er en del av Soroptimist International (SI)
som er en verdensomspennende organi-
sasjon for yrkeskvinner med motto å være
en global stemme for kvinner. Gjennom
bevisstgjøring, formidling og handling
skal vi arbeide for å fremme soroptimis-
mens formål;
• Bedre kvinnens stilling 
• Holde høy etisk standard 
• Fremme menneskerettigheter for alle 
• Fremme likhet, utvikling og fred
gjennom internasjonal forståelse og
vennskap

Vi kan ikke akseptere vold, heller ikke
den som foregår i det private rom. No-
rasenteret bidrar med å styrke ivareta-
kelsen av barn og kvinner – både når
det gjelder å forebygge, avdekke, be-
skytte og gi bistand. I 2012 har vi der-
for valgt å gi kr. 10.000,- til
Norasentert, til forebyggende arbeid
for kvinner og barn.  n

I anledning jubileet hadde våre to medlemmer Olina Storsand og

Elin Østerberg som har vært med i klubben helt siden starten, et

tilbakeblikk på årene som har gått. De trakk fram gleden ved å

møte så mange nye mennesker og gjennom kontakt med andre

klubber, besøk på arbeidsplasser og institusjoner. Begge mente at

man riktignok var mer formell for 45 år siden med "De" som tilta-

leform, og at det ofte ble brukt lange kjoler og mer av etikette på

møtene, men at møtene likevel inneholdt mye av det samme i dag

som tidligere.   n

Soroptimister gir 10.000 til 
arbeid mot vold

KLUBBNYTT

President Målfrid Ovanger (t.v.), overrakte pengene til daglig leder, Annik Er-
iksson.

Olina Storsand (t.v.) Og Elin Østerberg har vært med i 45 år i klubben, og del-
tar fortsatt aktivt på møtene.

Vadsø Soroptimist klubb bestemte på medlemsmøtet
i februar 2012 å etablere et lokalt prosjekt i klubben
som omhandler ”Vold i nære relasjoner”. Formålet er å
gi støtte til virksomheter, lag/foreninger med mer som
arbeider med problemstillingene som forebyggende
tiltak, som ”behandlere” eller som begge deler. I 2012
går kr 10.000 til Nora senteret. Vold i nære relasjoner
er et alvorlig samfunnsproblem som rammer hele fa-
milien både kvinner, menn og barn. Vi vet at kvinner
utsettes for den mest alvorlige volden.         
AV MÅLFRID OVANGER, PRESIDENT VADSØ SOROPTIMISTKLUBB 

Soroptimistjubileum 
i Trondheim
6. mars hadde Soroptimistklubben Trondheim med-
lemsmøte der de  både feiret 45-årsjubileum, og tok
opp et nytt medlem i klubben.         
AV ÅSE DRAGLAND, SEKRETÆR, TRONDHEIM SOROPTIMISTKLUBB
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Det hele startet med at jordmor Marie H. Hallonen som da arbeidet

ved Kirkenes Sykehus, var med i et utviklingsprosjekt hvor føde-

avdelingene på de respektive sykehus var med. Marie så da at 

babyene i Nikel trengte noe som vi kunne skaffe dem – babyskjor-

ter. En svært gammel tradisjon i Russland var at de reivet babyene

fra halsen og ned slik at armene lå fast langs kroppen, og dermed

ble varmetapet minimalt. Se foto.

Siden dette var en gammel og akseptert metode, var det ikke bare

å skulle introdusere våre metoder i Nikel og tro at det var det

eneste rette. Vi så at når babyene i Nikel var stelt og reivet, kunne

de legges i sengene uten dyner, og det var praktisk å slippe senge-

tøy og babyklær, og babyene holdt seg varme. Det er ikke så lenge

siden  vi i Norge også reivet vår babyer og brukte løyert (en pose-

liknende sak som babyene ble pakket inn i, men armene var fri). 

Vårt hjelpeprogram startet med aksjon ”Babyskjorter ”, og gjett om

vi fikk respons både fra soroptimistklubber og rotarianere i  inn-

og utland!!

I årenes løp har vi hjulpet fødeavdelingen i Nikel med utstyr og

penger, de har kommet med ønsker, og vi har prøvd å etterkomme

ønskene.

Før jul i 2011 var vi igjen på besøk. Solbjørg Mikkola fra Kirkenes So-

roptimistklubb sammen med tolk Anna Buljo møtte jordmor og

gynekolog Elvira Kotova og en av hennes ansatte. De fikk en hjer-

telig velkomst. Siden tolken Annas mor er barnelege i Sør-Russ-

land, ble det mye informasjonsutveksling om helsetilbudene til

mor og barn i Russland og Norge. Det ble spesielt sammenliknet

hvordan oppfølgingen av gravide, fødsel og permisjoner er i de to

landene. Så kom de inn på klubbens tidligere besøk og gaver til 

sykehuset som nok gjen-

speiler at vår klubb har

spesielt fokus på mor og

barn.

Denne gangen fikk de

penger som de ville bruke

til å få sydd baby-skjorter

til fødeavdelingen. Før be-

søket ble avsluttet, ytret de

ønske om å få til et videre

samarbeid med fødeavde-

lingen ved Kirkenes syke-

hus.  n

Babyskjorter til Nikel sykehus 
Kirkenes Soroptimistklubb har siden 1994 hatt mulighet for og interesse av å hjelpe fødeavdelingen ved
Nikel sykehus i Russland, med penger og utstyr. I 2011 ga de penger som vil bli brukt til å sy babyskjor-
ter til fødeavdelingen.    AV KARIN ELLINOR DANIELSEN, KIRKENES SOROPTIMISTKLUBB

KLUBBNYTT

Spirulina tabletter
Kosttilskudd med næringsrike alger

Algaebra!

Nettbutikk: www.algaebra.no
e-mail: jbn@algaetech.no

Tlf.: 41603993

Inneholder proteiner, mineraler, 
fettsyrer, karbohydrater, 
vitaminer (B 12) og beskyttende 
antioksydanter

Beskytter nyrer og lever
Beskytter celler og blodsystemet
Styrker immunforsvaret
Styrker ledd, muskler og negler
Bedrer hårveksten

kr 250,- 
Veil. kr 295,-

Frakt kommer i tillegg
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Walvis Bay er vennskapsby til Kristiansand. Senteret har som motto:

’If there is a will, there is a way’! Kristiansand kommune har part-

nership-arbeid i senteret, ved ildsjelen Marianne Godtfredsen. Hun

har tidligere holdt foredrag på et av Kristiansand Soroptimistklubbs

møter. Det gjorde inntrykk og satte spor i oss alle! Ikke en eneste

krone går til administrasjon, alle innsamlede midler kommer sen-

teret til gode!

Dette var en god grunn for klubbens jubileum!  Vi ville vise at vi vil

og kan!  Men vi manglet midler, og da var det lokale næringslivet i

Kristiansand vårt håp. Vi ’banket’ på dører, fikk gaver, mange og

eksklusive gaver, og ikke minst positiv forståelse både for klubbens

ideologi og for arbeidet med Sunshinesenteret!  Vi var stolte So-

roptimister!

Jubileumskvelden kom og vi var spente!  Ikke en ledig stol. Fullt

hus! Vi var overveldet. Programmet var spennende med lystenning,

appell, presentasjon av artister og ikke minst, det flotte gavebor-

det. Utlodningen startet og loddene forsvant. Det er ikke ofte en

opplever at gjester løper etter loddselgeren for å få flere lodd,  Kr.

22.000.- har nå Kristiansand Soroptimistklubb oversendt Sunshi-

nesenteret.  Vårt mangeårige medlem, Lise Schønberg, hadde laget

3 armbånd som var afrikansk inspirerte og dette var hovedgevin-

stene våre.  Astrid Ravnaas loste oss trygt igjennom programmet.

Marianne Godtfredsen viste film og kåserte om senteret. Vi hadde

også  sang av Lorrain S. Espeland, flygel  ved kantor Ian Richards, og

et kåseri av vårt medlem,  Betten Geheb ,som fortalte om sitt liv

som Soroptimist i 40 år!

Kristiansand Soroptimistklubb er stolte soroptimister og takker for

alle bidrag, små og store. Klubben har sendt personlige takkebrev

til alle som støttet jubileet! Å bli 40 år er en ’ingen alder’ og vi har

fått kjent og varmen og gleden ved å skape noe sammen! Det nyt-

ter! Vi sier, sammen med Sunshine Senteret: ’If there is a will, there

is a way’.   n

Kristiansand Soroptimistklubb
med  40-års jubileum
Torsdag 17.november feiret Kristiansand Soroptimistklubb sitt 40-års jubileum. Klubben ble stiftet 6. no-
vember 1971. Klubben valgte bort å feire seg selv  med festbord og lignende, og flyttet fokus til Sunshine
Senteret i Walvis Bay i Namibia. Sunshinesenteret er en daginstitusjon for barn og unge med funksjons-
hemninger, og daglig leder Elsa Murangi sier: ’Bring them in’!  Et flott gavebord og stort loddsalg førte
til at klubben kunne gi 22.000 til senteret.    AV LIV E. MONGSTAD, KRISTIANSAND SOROPTIMISTKLUBB

40-ÅRS JUBILEUM
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IBM 100 år - arbeidet med miljøutfordringene i 40 år
IBM, som ble 100 år i 2011, er kjent som en IKT-bedrift og leveran-
dør av hardware, men er i dag størst innenfor salg av IT-tjenester.
Ca. 600 av bedriftens rundt 750 ansatte i Norge er lokalisert i Oppe-
gård kommune. De ansatte i Oppgård feiret 100 års jubileet ved å
være lærere på ungdomsskolene i kommunen. IBM var det første
selskapet i bransjen som innførte en egen miljøpolicy for 40 år
siden. I dag har bedriften en miljøpolicy som er felles for alle de
170 land IBM er lokalisert. Miljøpolicyen omfatter alle deler av sel-
skapet, fra produksjon, distribusjon, resirkulering av avfall, energi-
besparing og miljøtiltak i alle kontorer og produksjonslokaler,
teknologi som har større kapasitet og bruker mindre strøm, med
virtualisering og energibesparing, løsninger og programvare som
hjelper kundene til å spare miljø og klimagassutslipp og redusere
energiforbruket for å nevne noen områder. 

Visjon å gjøre verden smartere
Bedriftens visjon er å gjøre verden smartere gjennom IKT-teknolo-
gien som stadig er i utvikling.  Verden kan bli smartere på alle om-
råder som for eksempel innen transport, energi, helse, olje&gass,
varehandelen, ja til og med smartere byer. Smartere byer kan man
oppnå ved å få byens systemer til å ”snakke” sammen og utveksle
informasjon som vil komme innbyggerne til nytte ved at vi får
bedre, mer effektive og bærekraftige tejenester innen telekom, vei,
vann, energi, utdanning, varehandel, offentlige tjenester, helse, osv.

IBM samarbeider i dag med flere virksomheter og offentlig etater
for å ta miljøhensyn eksempelvis ved å redusere energiforbruket.
Et annet eksempel er at IBM samarbeider med Lefdal Gruve AS i
Nordfjord om å fremme gruvene som et datasenter for miljøvenn-

lig drift. Det er et underjordisk areal tilsvarende 17 fotballbaner
med naturlig kjøling fra fjorden. Arealet er perfekt for plassering
av datamaskiner.  n

Bedrifter må ta samfunnsansvar
På  medlemsmøte i Follo Soroptimistklubb onsdag1. februar sa Ingvild Grimstad (markeds- og kommu-
nikasjonsdirektør i IBM)  at det blir stadig viktigere at bedriftene tar samfunnsansvar, siden utviklingen
går så raskt. IKT-bransjen er i utgangspunkt en av miljøverstingene.  IBM er derfor opptatt av å vise an-
svar, blant annet gjennom forskning og samarbeid med resten av IT-bransjen, for å kunne gjennomføre
smarte tiltak for å redusere miljøbelastningen.     AV INGJERD JUEL INGEBORDRUD, FOLLO SOROPTIMISTKLUBB

KLUBBNYTT

Ingvild Grimstad, markeds- og kommunikasjonsdirektør i IBM.

Soroptimistbevegelsen har fått en ny organisering der alt som gjøres i
klubbens regi, eller av enkeltmedlemmer, skal defineres som et pro-
sjekt. Hvert prosjekt skal ha en begynnelse, en midtdel og en slutt.
For en liten klubb som Kirkenes Soroptimistklubb har vi opplevd dette
som overveldende, frustrerende, byråkratisk og ikke minst tungvindt
og ekstra tidkrevende.
Det mest ekstreme tilfellet vi så langt har opplevd, er et ivrig klubb-
medlem som avviklet en liten aksjon som involverte fire brød i en ut-
lodning til et godt formål i soroptimismen ånd. Innrapporteringen
foregikk over side opp og side ned. Fire sider tilsammen.....
Som klubb har vi selvsagt forståelse for behovet for å vise hvor flinke vi
er, både på klubbplan, landsplan og internasjonalt. Vi kan likevel ikke
tenke oss at vi er de eneste som tenker at det tross alt var enklere før. Da
vi ramset opp alt i årsrapporten og meldte inn alle små og store akti-
viteter på slutten av året. I tillegg er det ikke alle klubber og klubb-
medlemmer rundt om som er like fortrolige med data og

datainnrapportering av et sånt omfang for den minste aktivitet. Derfor
er vi også sikre på at det er flere klubber enn oss som lurer på hvordan
man kan lette presset noe på de minste klubbene, og som også gjerne
mottar tips for hvordan man kan gjøre ting på enklere vis. Slik det er
nå, er det rett og slett for strevsomt.
Vi frykter at man som soroptimister og klubber mister målet av syne og
mister fokus på det viktigste med soroptimsmen og soroptimistarbeid
hvis vi skal druknes i byråkrati. Det kan hemme rekrutteringen og der-
med også overlevelsevnen for særlig de små klubbene.
Det er helt klart at organiseringen med programansvarlig og assiste-
rende programansvarlig og de oppgavene som følger med slike verv
må tilpasses lokale forhold, størrelse på klubben med mer. Da må vi
også være innstilte på å få revurdert og forenklet det nye rapporte-
ringssystemet. Før det vokser oss langt over hodet.

Med optimistisk hilsen Kirkenes Soroptimistklubb

Fire brød til besvær
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Hun vokste opp på en gard i Stange sammen med fire brødre. Hen-

nes mor kom fra Oslo, og oppmuntret Solveig til å ta utdanning.

Solveig kunne gjerne tenkt seg å bli sjukepleier, men noen mente

at en ryggskade hun hadde ville gjøre det vanskelig. Så foreslo

moren hennes: Hva med konditoryrket? De har det bra og tjener

godt ! Solveig fikk jobb på et konditori i Oslo, og begynte i lære i

1949. Det var ikke lett å bli konditorlærling, men hun ville dette og

klarte det. Hun gikk på lærlingeskole (Oslo elementærtekniske

skole) på kveldkurs. Eksamensdagen var en varm dag, som satte

både henne og butterdeigen på prøve, men Solveig klarte både

den praktiske og teoretiske delen. Hun var eneste jente som fikk

svennebrev i konditorfaget 18. juni 1953 under stor høytidelighet

i Oslo Rådhus. Seinere fikk hun jobb på Ritz konditori, hvor det var

travle tider, men hun lærte mye. Målet var klart. Hun ville og måtte

bli konditormester, for hun ville starte sin egen bedrift. Etter ett års

mesterklasse og to års praksis som konditorsvenn, ble hun kondit-

ormester. Et mål hun hadde satt seg tidlig var nådd. 

Underveis var en kjekk kar kommet inn i livet hennes, Hans Sickel.

Også han var konditorutdannet. Hans kom fra en konditorfamilie i

Øst-Tyskland, og hadde flyktet til Norge.

”Søt musikk” oppstod, de giftet seg, flyttet til Hamar og overtok

Johs Johansens bakeri i Strandgata. De startet Sickels konditori i

1958, og Solveig var Hamars yngste forretningsfører.

I 1961 ble Solveig kjent med soroptimismen. Ei venninne av hen-

nes mor, jordmor Edith Lie, anbefalte Solveig. På det første møtet

traff hun flere kunder, og ble blant annet tilbudt sigaretter og en

god prat! Mange hyggelige damer og gode møter gjorde at Sol-

veig ble soroptimist i 1961. Da var det stor middag, og til og med

Unionspresidenten, Harriet Dypvik fra Bodø, var til stede. Hans

hadde laget en flott kake med soroptimistmerket på. Midtstykket

fikk unionspresidenten med seg heim etterpå. I starten var det mye

uklart, hva stod SIA for, og hva var en guvernør, men det ble bedre

etter hvert. Solveig har fortsatt bevart sitt håndskrevne yrkesfore-

drag. Hun syntes det var mye hygge og moro på møtene, og spe-

sielt Landsmøtene. Hun var på sitt første i 1965 i Oslo. Gjennom

soroptimismen ble hun kjent med mennesker som hun kanskje el-

lers aldri ville ha møtt, blitt kjent med og følt tilhørighet til. Sterke

vennskapsbånd ble knyttet. Dette er viktig til alle tider, mener Sol-

veig.

Solveig har vært både sekretær, styremedlem og president i klub-

ben. Videre har hun vært distriktskontakt, og hun har vært med på

å jobbe i mange prosjekter. For å få inn penger, var det ganske ofte

utlodning på møtene. Solveig likte å være president! Det å lede

klubben, sørge for gode foredrag og ta opp nye medlemmer var

fint! Og landsmøtene var nok toppen!

En stor opplevelse for Solveig var det å bli gudmor for Gjøvik-klub-

ben. Svanhild Bratberg og Solveig drog til Gjøvik og informerte en

del damer om soroptimismen. Seinere ble det flott charterfest på

Strandhotellet, og ektefellene til de ferske medlemmene var kel-

nere og serverte i smoking og hvite hansker. Solveig holder fortsatt

god kontakt med sitt ”fadderbarn”. Hun synes at kontakten med

vennskapsklubber har vært viktig, spesielt har hun hatt fine kon-

takter i Karlstad og Fredrikssund. Disse vennskapsbånd har betydd

mye, både for klubben og privat.

Solveig mener at vi må prøve å leve etter appellen og formålspa-

ragrafen. Hun håper at hun selv har klart det på en brukbar måte.

Hun forteller at klubben har gitt henne mye, både hygge og nytte

blant annet av yrkesmessig informasjon fra de enkelte medlem-

mer. Det er viktig for henne å møte opp og være med på møtene

og aktivitetene. Soroptimismen er viktig. Mange kvinner trenger

vår hjelp.

Solveig er ei sprek og oppegående dame i dag også. Hun forteller

artig og engasjerende om sitt liv som konditor og som soroptimist.

Vi i Hamarklubben håper vi får glede oss med Solveig i mange år vi-

dere.  n

Soroptimist i 50 år
Solveig Hagemann, født i 1929, har vært medlem av Hamar Soroptimistklubb fra 1962, det vil si i 50 år.
AV KARI KNOTTEN SEEM, HAMAR SOROPTIMISTKLUBB

KLUBBNYTT
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Blant alle disse grønne åsene og fjellene i landet gjemmer det seg

seks Soroptimistklubber med rundt 20 medlemmer i hver klubb. I

hovedstaden Kigali er det tre klubber. 

Min mann og jeg var invitert til bryllup i Kigali. Da benyttet jeg an-

ledningen til å kontakte soroptimister der. Først besøkte vi en av

klubbene i Kigali. President Antoinette Uwimana tok oss med til

prosjektet San Marco. Der driver de en skole med 241 elever. I til-

legg har de bygget en stor kongressal og noen overnattingssteder

for gjester.

En dag kjørte vi to timer østover til Kibungo. Veiene i Rwanda er

bedre enn mange steder i Norge. President i Kibungo, Emerance

Mukakimenyi, bor i Kigali, så hun satt på med oss. Mange har vir-

kelig lange veier for å komme til møtene. Også i Kibungo driver de

en skole. Her har de elever fra tre år gamle barnehagebarn til og

med videregående skole, 570 elever, og 280 av dem er jenter. De

startet i et skur i 1996, og har arbeidet seg oppover skritt for skritt.

De fikk 24 mål jord, og på dette har de greid å bygge flere byg-

ninger med et lite bibliotek og litt utstyr til kjemitimene. De ønsker

seg mer kjemimateriell og flere bøker til biblioteket. I tillegg har de

fått pålegg fra staten om å gjerde inn hele området. Det vil koste

bortimot en million norske kroner. Kasserer for både klubben og

skolen, Consolee Uwibambe, sa det slik: “Vi begynner med en

meter, slik at de ser at vi har begynt. Så tar vi det litt etter litt”. Hun

har fått scholarship-stipend og studerer. Her møtte vi også Chan-

tal Mukarutesi og unionspresident Francoise Murebwayire. I tillegg

til det livslange skoleprosjektet hjelper de fattige kvinner med høns

eller et banantre, slik at de kan få litt inntekt. De har også satt ut 16

vanntanker som samler opp tak-

vann.

Vi i Narvik-klubben arbeider nå

med å få Kibungo-klubben som

vennskapsklubb. I Afrika er det

bare Ghana og Gisenyi i Rwanda

som har vennskapsklubber i

Norge, i henholdsvis Svolvær og

Larvik.

Tre timer vestover i landet, ved

grensen mot Lake Kivu og Kongo, besøkte vi Gisenyi-klubben (Lar-

viks vennskapsklubb). Visepresident Marianne Mukankaka tok imot

oss. De driver et trenings- og opplæringssenter for kvinner. Kvin-

nene er der i to år og lærer forskjellige håndarbeid. Senteret var

bygget i 2005, og de har nå 45 elever.

I et stort område i Gisenyi bor det enker med deres barn. Vanntank-

er er gitt til 124 familier. Innsats til ovner blir laget og gitt til treng-

ende. Noen klarer å mure dem inn i en benk sjøl. Hvis ikke, får

soroptimistene dette gjort for dem. Soroptimistene her har ikke så

stor plass, men i hagen bak skolebygningen ønsker de å lage skole-

kjøkken og noen rom for gjester.

Alt i alt kan man bare ta hatten av for disse kvinnene. Det er impo-

nerende hva de får til med midler de får fra forskjellige sponsorer.

Det viser bare at det nytter.  n

Rwanda – the beuatiful country
with thousand hills
Rwanda er som en stor, grønn park. Hovedstaden Kigali ser velorganisert ut med store parklignende
rundkjøringer. Det er rent og velstelt over alt, og ikke tegn til søppel. Ute på landeveien ser man fortsatt
at store og små går flere kilometer etter rent vann.   AV KARI HOLM, PRESIDENT I NARVIK SOROPTIMISTKLUBB

INTERNASJONALT

Lærer i søm, bestyrer-
inne, Kari og Marianne i
Gisenyi.

Consolee, Emerance, unionspresident Fran-
coise, Chantal og Kari.

Dorothy, Kari, Laetitia og Antoinette i Kigali. Vanntank i Gisenyi.
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MINNEORD

Vårt kjære medlem, Guri Flesvik Simonsen, døde i sitt hjem 29.
desember 2011, tre dager før hun ville fylt 86 år.
Guri vokste opp på Lillehammer, tok eksamen artium i 1944 og
utdannet seg senere til interiørarkitekt i København. Hun kom
tilbake til Lillehammer og arbeidet med oppfølging av skole-
bygg i Oppland fylkeskommune til hun ble pensjonist.
Guri ble medlem av Lillehammer Soroptimistklubb i 1962. I år
ville hun altså ha vært medlem av klubben i 50 år.
Guri levde opp til appellen vår. Verdighet og ansvar er begreper
vi forbinder med henne. Hun var alltid positiv og vennlig, hun
var kunnskapsrik og meget samfunnsinteressert og hun påtok
seg alltid oppgaver i klubben. Guri var medlem av styret i flere
perioder og hadde alle typer verv. Hun var en stor ressurs for
klubben.
Fra 1967 var hun sekretær i seks år, og fra 1975 var hun presi-
dent i fire år. I 1981 ble hun igjen medlem av styret, - først som

styremedlem og så som kasserer. Hun var kasserer i to 2-års-pe-
rioder senere også, siste gang da var hun 75 år.
I forbindelse med Lillehammer Soroptimistklubbs 50 årsjubi-
leum i 2005 var det naturlig å spørre Guri om hun ville være
med og skrive klubbens historie, og hun påtok seg jobben i en
alder av 79 år. Resultatet ble en viktig historisk gjennomgang
som alltid vil følge klubben.
Guri var også svært fotointeressert, og på eget initiativ laget
hun album med bilder fra spesielle begivenheter i klubben
gjennom alle år.
Selv etter at Guri begynte å få helseproblemer, møtte hun på de
fleste møtene, siste gang i november. Vi takker for det Guri har
vært for oss, og vi vil savne henne på møtene våre.
Vi lyser fred over Guri Flesvik Simonsens minne.

Anne Karin Lunke, Lillehammer Soroptimistklubb

Guri Flesvik Simonsen
Minneord

Anna Irene Reier ble født 5. februar
1928 i København, og hun vokste
opp i en akademisk familie der det
var naturlig at jenter tok høyere ut-
danning. Hun startet legeutdan-
ning ved København universitet i
1946. Gjennom norske medstuden-
ter ble hun nysgjerrig på Norge, og
her traff hun sin kollega og livsled-
sager Kjell. De giftet seg og fikk fem barn. Etter noen flyttinger
som ung legefamilie, slo de seg ned i Moss. Anna Irene overtok
en privatpraksis i Moss i 1969, og ble første kvinnelige all-
mennpraktiker i byen. Hun var kommet på «Rett hylle». Ved
siden av hadde hun deltidsstillinger ved helsestasjon og fami-
lievernkontor. 

Med sin veske ble Anna Irene ofte sett vandrende nedover Hel-
gerødgaten på vei til legekontoret. Hun var tidlig ute med sitt
store engasjement for innvandrerkvinner, og opparbeidet seg
en svært flerkulturell pasientgruppe. Hennes virke varte fram
til 70 år og aldersgrense, men hennes glød for pasientene var
ikke borte. Ikke uten grunn ble hun nominert til «Århundrets
mossing» ved tusenårskiftet. Hun vant ikke kåringen, men mot-
tok Kongens fortjenestemedalje i sølv og var senere i audiens
hos Kong Harald. Dette var store opplevelser hun satte pris på.

Hun ble soroptimist i Hammerfest i 1956 og i Moss første gang
i 1958. Anna Irene var president i Moss soroptimistklubb en pe-
riode fra 1970, og ble et godt forbilde for yngre kvinner. 

Anna Irene kan ikke omtales uten å ta med hennes kirkelige en-
gasjement. Jeløykirken er beskrevet som hennes annet hjem.
Hun var formann i menighetsrådet da kirken ble vigslet i 1975.
Ikke minst blir hun husket som «Overloppa» og inspirator for
loppemarkedet under Jeløykirkens dager i mange år. Hun var
tidlig ute med gjenbruksideen, som hun også etterlevde selv. 

Anna Irene hadde rukket mye og satte mange spor etter seg.
Personlig fikk jeg lære henne å kjenne både som kollega og so-
roptimist, og fikk selge bøker sammen med henne de siste
gangene hun var aktiv på Jeløykirkens dager. Hun våget å være
seg selv. En av de vanskeligste dagene i hennes liv var nok da
hun sluttet å jobbe etter oppnådd aldersgrense. Hun møtte pa-
sienter og medmennesker med omsorg, åpenhet og respekt,
og var tydelig i sine verdier. Engasjementet bevarte hun hele
sitt liv. 

Vi lyser fred over Anna Irene Reiers minne.

Inger Marie Dahlbom
Sekretær i Moss Soroptimistklubb

Anna Irene Reier
Minneord
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På møtet ble også Anna-Lena Løbakk, 36 år, tatt opp som medlem
i klubben. Anna-Lena er tannlege, har to barn og er svært aktiv på
fritida med engasjement i Moldova og i styret for Ukrainahjelpen i
Trondheim frikirke.  n

Nytt medlem i Trondheim 
Soroptimistklubb

KLUBBNYTT

Nytt medlem i klubben: Anna-Lena Løbakk, flankert av fadderne Janne Kol-
berg (t.v.) og Anne Langseth. (Foto: Åse Dragland)

På julemøtet fikk Narvik-klubben et nytt medlem: Trude Hoel. Trude
er 42år gammel og førskolelærer/rådgiver i barnehage. Selv om
hun ble opptatt i Narvikklubben, flytter hun til Hamartraktene og
går over i Hamar Soroptimistklubb.  n

AV KARI HOLM, NARVIK SOROPTIMISTKLUBB

Nytt medlem i Narvik

Trude Hoel sammen med fadder Kari Holm.

AV CATHRINE H. SOLHEIM, HALDEN SOROPTIMISTKLUBB 

Nytt medlem i Halden

Anne (nr to fra venstre) og Reidun (nr to fra høyre) sammen med fadderne
Hanne Espelund og Gyda Amundsen, president Siv Johanson (i midten) og
"faddervikar" Reidun Anderssen.

Harstad soroptimistklubb har hatt gleden av å ønske to nye med-
lemmer velkomne. På julemøtet hadde vi opptak av gravferdskon-
sulent Bodil Halseth Knutsen (f. 1963) og på februarmøtet siv.ing.
fysikk Sissel Aronsen (f. 1961). To flotte engasjerte damer!  n

AV TORA SAUE, SEKRETÆR I HARSTADKLUBBEN

Nytt medlem i Harstad

Fra venstre fadder Sigrid Ag, president Turid Riis, nytt medlem Sissel Aronsen
og fadder Hanna Sundby.

Fra venstre fadderne Randi Kristiansen og Oddrun Abelsen, nytt medlem Bodil
Halseth Knutsen og president Turid Riis.

To nye medlemmer ble tatt opp under Halden-klubbens med-
lemsmøte og generalforsamling i februar: Anne Lilleby Holm, 43
år og Reidun Nygaard, 50 år. Anne jobber som lærer ved Halden
kommunale kompetansesenter, mens Reidun er controller i Berg
Sparebank. n
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Vårstemning
AV BRITT ØVRE, FREDRIKSTAD SOROPTIMISTKLUBB

Stram orden og geometriske former til tross; det sitrer av

spenning i møtet mellom kjølig vintergrått og klargyllent

gult. Fargene skaper umiddelbare assosiasjoner om et fros-

sent landskap som er i ferd med å bli vekket fra vinterdvalen.

Det ligger et løfte i de solgule rutene om at mørket er på

retur; nå overtar lyset. Telen sitter fremdeles i bakken, men

snart vil vårsolen bake de stivnede engene, og i samspill

med mildt vårregn vil nytt liv begynne å spire.

Eevahenna Aaltos bildeteppe ”Vår” er ett av flere nonfigura-

tive arbeider som tar opp lysets skiftninger gjennom årstid-

ene i den nordlige landsdelen.

Hun er opptatt av hvordan

lyset virker inn på mennes-

kenes sinn, og bruker fargene

for å understreke hvor viktig

lyset er. Bildeteppet har en

særpreget, livlig stofflighet,

som om overflaten nærmest

vibrerer. Denne illusjonen opp-

står fordi lyset reflekteres

ujevnt fra de lett ruglete,

vevde flatene. 

Som kunstner lar Eevahenna

seg inspirere av kontraster;

lys/mørke - varme/kulde, og av

alle livets motsetninger; god-

het /ondskap - kjærlighet/hat.

Gjennom arbeidene sine prø-

ver hun å formidle noe som

ikke kan uttrykkes med ord, og

slik skape balanse i kaos.

Eevahenna Aalto ble født i Fin-

land i 1944, men har vært bo-

satt i Hammerfest siden 1970,

og ble soroptimist i 2007. Hun

er utdannet ved Den Fria

Konstskolan og Kreeta Pohjan-

heimos tekstilskole, begge i

Helsinki, og senere ved Kunst-

håndverksskolen i Bergen. Eevahenna har drevet en omfat-

tende utstillingsvirksomhet i Norge og hele Norden +

Russland, og hatt flere store utsmykkingsoppdrag, for ek-

sempel NRK Troms og Politihuset i Tromsø. Kunstverkene

hennes er blant annet blitt kjøpt inn av Nordnorsk Kunst-

museum og Norsk Kulturråd.

Les mer på www.e-aalto.com/om-eevahenna/

Eevahenna Aalto: ”Vår”, 208 x 182 cm. (Fotograf: Kjell Ove Storvik.
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Far lukter svidd 
AV ANITA AMUNDSEN, FREDRIKSTAD SOROPTIMISTKLUBB

Skråblikk

Vi skriver april, og våren har så avgjort kommet til den luneste kro-
ken i hagen. Jeg har rigget meg til med kaffe, bok og pledd i sol-
veggen. Kan man bedre ha det? 

Men noen meter bortenfor gløtter min bedre halvdels mastodont
av en machogrill frem fra sin vinterdvale under presenningen og
krever oppmerksomhet. Det er underlig, men hvert år faller deg
seg bare slik at det er min jobb å klargjøre rukkelet for sesongen.
For en god del år siden var den et blikkfang av de sjeldne, med 100
siders bruksanvisning, blanke knapper, lunkesoner, ekstrabluss og
varmeskap, men nå ser den mer ut som en blass og rusten frem-
toning som vitner om fordums galskap og hovmod. Men den vir-
ker ennå! Så å kreve vrakpant for den, må dessverre utsettes enda
et år… 

Så jeg skrider til verket, utstyrt med kraftvask, skrape og gummi-
hansker. Og mens jeg rasper, skurer og gnukker for i det hele tatt å
finne grillristene under de forkullede restene av fjorårets siste gril-
lede et-eller-annet, kommer jeg til å tenke på ei kokebok våre døtre
forærte sin far omtrent i samme moment som kolossen gjorde sin
entré i familien: Far lukter svidd. 

Sant nok. Grilling er mannens domene, og skal etter sigende være
den mest sosiale måten å ødelegge mat på. Og grensen mellom
en saftig, grillet svinefilet og kremert gris er forsvinnende liten; ofte
er det snakk om en litt for hyggelig passiar over et glass vin eller to
mens grillen gjør det den er ment for, og en grillmester i selskaps-
modus, som i samtalens løp glemmer å flytte maten til grillens min-
dre hissige områder.   

Jeg kan heller ikke fri meg fra å tenke på hvem det er som ube-
merket tilrettelegger det hele; handler inn, marinerer svinefileten,
legger bacon rundt pølsene, tryller frem et par lekre salater, lager
rundstykker, focaccia og dessert, og dekker bordet… 

Også i år kommer far til å være i sitt ess ved grillen. Jeg ser ham
allerede for meg der han danderer diverse godbiter utover skin-
nende rene grillrister, for deretter å skåle med overveldete mann-
lige gjester med den ene hånden, og snu verdensvant på alle
varianter av fisk, kjøtt og pølser med den andre. Og når alle har fått
i seg nok vin og mat og takker for en hyggelig kveld, er det far som
mottar hyllesten; for en fantastisk kokk og vert! 

Jeg håper jeg ikke nå har satt griller i hodet på mine soroptimist-
søstre, men jeg spør for sikkerhets skyld: 
Er det noen der ute som ønsker seg en billig grill? 

For kort tid siden

fikk forfatteren

Hilde Hagerup fra

Fredrikstad Kul-

turdepartemen-

tets pris for

fagbøker til barn

og ungdom for

boken ”Virginia

Woolf”, som ble ut-

gitt på Gyldendal i

2011. Selv om

boken i utgangs-

punket er skrevet for

ungdom, fortjener

den like fullt en voksen lesekrets. Boken gir et sympatisk inn-

blikk i Virginia Woolfs liv og viser mange sider ved hennes

tilværelse. Den beskriver den britiske forfatterinnens opp-

vekst og familieforhold i victoriatidens England og gir en

oversikt over forfatterskapet hennes. Den omtaler kvinnenes

situasjon på denne tiden og spesielt det å være en intellek-

tuell og selvstendig kvinne som ønsket å ta andre valg enn

det som var forventet.

Virginia Woolf levde et tidvis krevende liv preget av perio-

der med alvorlig sinnslidelse, men boken er på ingen måte

trist. Hilde Hagerup understreker et viktig poeng, nemlig at

forfatterinnen var syk i omtrent fem år av sitt liv, de øvrige

femtifem årene var hun frisk og godt fungerende. Ved siden

av å produsere egne skrifter og bøker, etablerte Virginia

Woolf og mannen Leonard et eget forlag som raskt vokste til

å bli en viktig sentral for publisering av samtidens litteratur.  

Virginia Woolf valgte å avslutte livet for egen hånd. Boken

ender med brevet hun skrev til ektemannen før selvmordet.

I brevet takker hun ham for hans godhet og for all lykke i

livet. Boken anbefales varmt.

Bokhjørnet  
AV ELLEN GRØNDAHL, FREDRIKSTAD SOROPTIMISTKLUBB

Virginia Woolf
av Hilde Hagerup
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HAR DU VIRKELIG GLEMT Å MELDE DEG PÅ?
DET ER IKKE FOR SENT!

Enda er det tid til å melde seg på årets store soroptimisttreff R/L-
møtet i Drammen 1. – 3. juni 2012. Du finner påmeldingsskjema på
www.soroptimistnorway.no  Alle som ønsker å overnatte bor på
First Hotel Ambassadeur hvor også konferansen og banketten
foregår. Hotellet ligger rett ved Drammen Jernbanestasjon. Fly-
toget fra Gardermoen har endestasjon i Drammen. Husk å bestille
flybilletter i god tid. Kommer du med bil, er det parkering i kjelle-
ren under hotellet  (mot betaling)

Fredag 1. juni 
Kl 1800 Mingletreff alle soroptimister i foajeen på First Hotel Ambassadeur. 
Eget ekstensjons-opplegg ved Kirsti Guttormsen
Kl 1900 Get-together i Drammens maritime storstue Skur 1
En liten halvtimes spasertur fra hotellet med guide langs elven.
Transport ordnes for de som har behov for det.

Lørdag 2. juni 
Kl 0900 Representantskapsmøte på First Hotel Ambassadeur
Kl 1300 Lunsj for delegater på First Hotel Ambassadeur
Kl 1300 Elvecruise på Drammens-elva for observatører og ledsagere
Kl 1900 Bankett på First Hotel Ambassadeur

Søndag 3. juni
Kl 0900 Landsmøtet med aktuelle foredrag, parallelle sesjoner og workshops.

Velkommen til Drammen!

OPPSLAGSTAVLA
AV  LISBETH DRØNNESUND 

Kjære soroptimister!

Det har blitt lysere dager og i min hage spirer og
gror det nå. Våren er definitivt kommet, og det er
sol og varme i vente.
De fleste Soroptimistklubber har nå avviklet års-
møte og valg. De første skjemaene for de ny-
valgte tillitskvinnene begynner så smått å
komme inn. Tusen takk for raske tilbakemel-
dinger. Aller siste frist er 30. mai d.å. Skjema finner dere på hjemmesiden www.so-
roptimistnorway.no/skjema. I fjor måtte jeg purre flere ganger før jeg fikk inn alle
skjemaene. Det håper jeg kan unngås i år. Jeg ber også om at alle sekretærene går
inn på medlemsregisteret og sjekker at antall medlemmer i klubben stemmer. Antall
medlemmer som er registrert pr. 30. juni er det som blir lagt til grunn ved konting-
entberegningen. Jeg har fått noen henvendelser vedrørende medlemmer som flyt-
ter fra en klubb til en annen. I slike tilfeller ber jeg om at endringen sendes til meg.
Sekretærene i klubbene har ikke adgang til å utføre dette i medlemsregisteret.
Pr. 29. februar var vi 1944 medlemmer. Vi har fått 24 ny medlemmer, mens 26 med-
lemmer har sluttet og et medlem er død.

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

20.–22. april  
Svolvær-klubben 50 år

1.–3. juni 
Representantskapsmøtet i Drammen

Nye medlemmer

Visdomsord

”Gleden ved all lesning fordobles når

du kan dele bøkene med en annen"

Katherine Mansfield

Vi har fått 24 nye medlemmer siden forrige 
nummer.  Vi ønsker dem hjertelig velkomne:

Elisabeth Holterman, Fredrikstad Soroptimistklubb

Torill Stokkan, Fredrikstad Soroptimistklubb

Sissel Aronsen, Harstad Soroptimistklubb

Heidi Karin Nylænder, Kongsvinger Soroptimistklubb

Reidun Thøger-Andersen, Kongsvinger Soroptimistklubb

Irmela Van der Bijl, Oslo II Soroptimistklubb

Helen Birgitte Johanson, Ringerike Soroptimistklubb

Hege Busterud, Ringerike Soroptimistklubb

Sissel Haugen, Ålesund Soroptimistklubb

Tatiana Klougman, Follo Soroptimistklubb

Anne-Siri Walle, Moss Soroptimistklubb

Britt-Mari Lagerud, Lister Soroptimistklubb

Inger Sletta, Lister Soroptimistklubb

Liv E. Mongstad, Kristiansand Soroptimistklubb

Anne Lie Bækkedal, Hamar Soroptimistklubb

Kari Berntzen Jagland, Drammen Soroptimistklubb

Mari Lilleengen, Asker Soroptimistklubb

Dagny Rygh, Mo i Rana Soroptimistklubb

Ann-Elise Madsen, Levanger Soroptimistklubb

Irene Nerbø, Levanger Soroptimistklubb

Liv Rigmor Roland, Arendal-Grimstad Soroptimistklubb

Lisanne Prinz, Arendal-Grimstad Soroptimistklubb

Carol Østby, Arendal-Grimstad Soroptimistklubb

Abeba Tareke, Haugesund og omegn Soroptimistklubb


