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UNIONSPRESIDENTEN

Representantskaps- og landsmøtet i Drammen er
nettopp avholdt, og vi i styret ønsker å takke alle re-
presentantene for konstruktive og verdifulle innspill;
det være seg innlegg under selve møtet, små
tilbakemeldinger i pausene eller gode diskusjoner
under kveldsarrangementene.  For styret represen-
terer dette verdifulle bidrag som vil være med å
sette kursen for neste års handlingsplan.  
Vår strategiplan for 2011-2015 står ved lag, og vi er
takknemlige for at dere ga oss aksept for å fortsette
på den veien vi har startet.  

Mentorprogrammet er igangsatt med positiv re-
spons, og det blir spennende å følge prosjektet inn
i det siste året som pilotprosjekt.  Dere har også gitt
oss muligheten til å igangsette et stort og viktig ar-
beid med videreutvikling av vår hjemmeside.  Dette
arbeidet påbegynnes umiddelbart med gjennom-
gang av tilbudene fra to leverandører.  Når det gjel-
der Moldova-prosjektet, er det svært gledelig at
SI-president Alice Wells har besluttet å støtte pro-
sjektet med rundt 30 000 dollar, en stor andel av det
beløpet som ble samlet inn i forbindelse med SIs
10.desember-appell i 2010.  Et av våre hovedargu-
menter i søknaden om disse midlene var Norgesu-
nionens egenandel, midler samlet inn av dere som
representerer en betydelig egeninnsats.  I tillegg
gjorde våre Moldova-representanter en god jobb
med sin tilstedeværelse i FN i mars.  Lilla-sløyfesal-
get til bekjempelse av menneskehandel går bra -
selv om vi skal selge mer.  SIs visjon «Educate to
Lead»;  at jenter utdannes til å skulle kunne lede seg
selv og andre, er nettopp det som reflekteres i vårt
Moldovaprosjekt.  Igjen, takk for deres bidrag også
her.  

Rekruttering med fokus på yngre soroptimister er
viktig for å kunne danne et godt grunnlag for en
sterk og kraftfull organisasjon videre fremover. Gle-

delig var det å se at vårt «yngretreff» for unge so-
roptimister ble godt mottatt av soroptimister i alle
aldre.  Enda mer gledelig var det å høre hvordan de
«eldre» deltakerne med sitt glødende engasjement
på årsmøtet imponerte de «yngre» og så velvillig
støttet opp om vår kurs.  De eldre besitter verdifull
erfaring som overføres til de yngre samtidig som vår
organisasjon skal være åpen for visse endringer.  I
sum skaper erfaringsoverføring og nytenkning en
dynamikk som gir kraft og fremdrift.  

Norgesunionen har god økonomi, men det betyr al-
likevel at vi skal ha fokus på kostnadseffektivitet.  Vik-
tige signaler kom fra delegatene da vi diskuterte
hyppigheten av våre årsmøter og reisefordeling.
Deltakelse på årsmøtene utgjør en stor utgift for
mange av klubbene.  Styret tar disse signalene på
fullt alvor og vil i lys av diskusjonene blant annet se
på en enklere form for årsmøtene.  Kontingenten til
unionen skal ikke økes til tross for at vår kontingent
til Europaføderasjonen økes med åtte euro, noe som
utgjør nesten halvparten av Norgesunionens utgif-
ter.  Kostnadsbesparende tiltak er også iverksatt av
Europaføderasjonen og SI.    

I midten av juni er det nordisk møte i Luleå, og jeg
reiser dit sammen med 2. visepresident Kirsti Gutt-
ormsen og unionssekretær Annelise Riis.  Målet er å
ytterligere styrke samarbeidet med våre naboland
for å få en mer kraftfull stemme under Europaføde-
rasjonens årsmøte (guvernørmøte) i Budapest i juli.
Våre dyktige guvernører presenterte Europafødera-
sjonen og tillitskvinnene der under årsmøtet, pre-
sentasjonen er lagt på unionens hjemmeside.  Kathy
Kaaf og Ulla Madsen vil være tilstede både i Luleå og
Budapest, noe som gir oss en ypperlig anledning til
å bli hørt i våre saker.

Unionsstyret ønsker å rette en stor takk til samtlige
27 medlemmer i SI Drammen for deres kjempeinn-
sats som arrangører for representantskapsmøtet. Vi
ønsker også å berømme Soroptimaredaksjonen i
Fredrikstad for deres store jobb, nå ett år på overtid,
før stafettpinnen overtas av SI Bodø.  

God sommer ønskes dere alle sammen – vi gleder
oss allerede til høstens gjensyn, for dere gav oss kraft
og energi på årsmøtet.

De aller beste hilsener fra hele unionsstyret ved 
Sigrid Ag, Unionspresident 

Kjære soroptimister!
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INNHOLD

Vi har utsatt trykking og utsendelse av juni-
bladet for å få med siste nytt fra Represen-
tantskaps- og landsmøtet i Drammen. Det
var et flott møte – på alle måter. To unge, nye
soroptimister, Irmela van der Bijl fra Oslo II og
Mette Solstad Edvartsen, Mo i Rana, hadde
blitt trukket ut til å være gjester på møtet. De
er med på bildet på side 2 sammen med uni-
onspresident Sigrid og møteleder Kristin
Lyng, også en ung soroptimist. Kirsti Gutt-
ormsen hadde samlet i underkant av 30
unge soroptimister til ”Yngretreff” på fre-
dagskvelden, så denne gangen var det stort
og godt fokus på de unge. Kristin hadde
dessuten friske innspill til rekrutteringsde-
batten i en av sesjonene på søndagens
landsmøte.

Drammen var en hyggelig by å bli litt kjent
med. Flinke klubbmedlemmer hadde lagt alt
godt til rette for et vellykket arrangement. Vi
var med på byvandring og fikk byhistorien
gjenfortalt i store trekk av Jo Sellæg fredags-
kvelden. Fire Fredrikstaddamer fikk til og
med en overraskende og hyggelig sightse-
eingtur i bil forbi blant annet Drammens te-
ater, Bragernes torg, Papirbredden og den
flott nye brua Ypsilon med en av de gjestfrie
soroptimistene i Drammensklubben!

Ellers var høydepunktene mange med alt fra
energiske afrikanske trommeslagere som in-
viterte til dans under banketten lørdagskvel-
den, til ”Musikk og magi”, tryllekunster og
fiolinspill av Knut Harald Sommerfeldt, og
”Bli inspirert”-foredrag med Johan Kagge-
stad søndag. Og vi lot oss inspirere… blant
annet til ny giv i rekrutteringsarbeidet og sat-
sing på nye hjemmesider.

Det er vemodig, men godt å overlate stafett-
pinnen til Karen Edvardsen og Bodøklubben.
Og om to år ser det ut til at Ålesund-klubben
står klare til å overta redaksjonen av Sorop-
tima. Vi ønsker lykke til og heier på dere! Takk
for tre givende år i soroptimismens tjeneste.

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

Nå er min periode som guvernør
snart over

I oktober får medgu-
vernør Kristin Ruder
en ny makker, som
velges på represen-
tantskapsmøtet i
Drammen.

Jeg benytter anled-
ningen til å takke alle
dere som stemte på
meg som guvernør på
møtet i Trysil, det er
blitt to svært interes-

sante og innholdsrike år. Til tider hektisk, men ikke
mer enn at det har vært en glede å representere dere
på guvernørmøtet i Palermo i fjor og det som skal
finne sted i Budapest i juni i år. Jeg har fått anledning
til å delta på flere utvidede unionsstyremøter i Ber-
gen og Harstad, og fått møte mange dyktige tillits-
kvinner det er en glede å samarbeide med. Min
makker, Kristin, har vært en udelt glede å jobbe sam-
men med og vår felles unionspresident, Sigrid Ag,
har til enhver tid støttet oss og vårt arbeid. Hun har
en egen evne til å få ut det beste i oss og sammen
blir vi flinkere til å takle oppgavene.
Å være guvernør er faktisk også gøy, så ikke nøl om
du føler du har en liten guvernør i magen, la den
komme opp og frem! Gi beskjed til klubben din at
du ønsker å stille til valg som guvernør! Du vil erfare
at det er mange du kan rådføre deg med underveis
i jobben!

Ta en titt i lovene våre, der ser du hva som kreves av
en guvernør. ☺

Som guvernør får jeg mange rapporter/papirer fra
SIE på saker som skal opp på guvernørmøtet i Buda-
pest. Det er mye å sette seg inn i. Det er fagområder
jeg ikke har nok kunnskap om. Da må jeg stole på
rapportene som kommer fra våre representanter i
SIE, men har også anledning til å rådføre meg med
våre egne; som unionskassereren når det gjelder
budsjetter/regnskap og vår lovkomité om det gjel-
der lover og regler. Når dine to guvernører er enige
om hva og hvem vi vil stemme for, sender vi innstil-
lingen vår til unionspresidenten. Hun og unionssty-

ret har det avgjørende ordet om hvordan vi som gu-
vernører skal stemme under guvernørmøtet i juli
2012.

Også i år har dine to guvernører sendt en anmod-
ning til SIE i Genève om å forandre den tekniske av-
viklingen av guvernørmøtene. Vi ønsker at det skal
utpekes en proff møteleder, ikke at møtet skal ledes
av føderasjonspresidenten. Videre ønsker vi at hver
union skal representeres av én guvernør og  unions-
presidenten og at begge har tale- og stemmerett.
Dette er både praktisk og prisbesparende. Det nor-
ske ønsket har tidligere ikke vunnet frem, men vi gir
oss ikke og prøver igjen. Vi har også foreslått loven-
dringer sammen med unionene fra Hellas, Østerrike,
Tyskland og Sveits. Håpet er at dette blir tatt til følge
når det skal stemmes over i Budapest. 

En av våre oppgaver er også å forfatte en resolusjon
til representantskapsmøtet. Det har vi gjort også i år.
En nyvinning er vårt månedlige Guvernørinfo som
sendes alle klubbene. Her informerer vi om nytt fra
SIE og verden omkring oss. Vi gleder oss over god
mottakelse av dette skrivet som vi håper alle klubb-
medlemmer har fått.

I skrivende stund har vi ennå ikke fått sakspapirene
fra SIE og jeg kan derfor ikke informere noe om sa-
kene som skal opp på møtet i Budapest. Men vi har
noen minutter på representantmøtet i Drammen, så
da kan vi informere om det som skal foregå på gu-
vernørmøtet. Det skal blant annet komme en ny ar-
beidsbeskrivelse av guvernørjobben og det er lovet
at vi også skal få delta på et seminar der guvernør-
rollen gjennomgås.

Helt til slutt: guvernørene har fått gjennomslag for
ønsket om å komme litt høyere opp på talelisten på
R/L-møtet, så takk til unionspresident Sigrid for det! 

Igjen, takk for meg! Det har vært en stor glede å få
representere deg, klubbene og unionen i jobben
som guvernør.

Margaret Støle Karlsen
guvernør
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INTERNASJONALT

Molde Soroptimistklubb var så heldig å få være fadder da denne

klubben skulle chartres 19. mars 2011. Fra Molde reiste tre spente

damer: Gunnhild Gussiås, Gerd Wold Goddard og undertegnede

Kari Tallaksen. Til sammen var vi ti norske soroptimister som del-

tok.

Vi ble tatt gjestfritt imot av Chisinau-klubben (Chisinau er hoved-

staden i Moldova), og hadde felles middag med deilig mat, hyg-

gelige taler og sosialt samvær torsdag 17. mars. Dagen etter fikk vi

se byen og hadde et spennende møte med journalist Alina Radu.

Hun er en kontroversiell journalist og setter fokus på problemene

Moldova har med trafficing. Alina Radu var i på Litteraturhuset i

Oslo 7. mai. Dette møtet finner vi mer om på neste side: Noen må

fortelle historien!

På ettermiddagen satte vi oss i en minibuss og dro den 3,5 times

reisen til Cahul. Veien var av en helt annen standard enn vi er vant

til. Vi så store jordbruksområder ligge brakk og små landsbyer. Om-

trent halvveis stoppet vi i en av disse landsbyene og besøkte mor

til Tamara, som er medlem av Chisinau-klubben. Det ble et hjerte-

lig møte med en skjønn dame. Hun serverte vin og mat og tok stolt

imot i sitt kjøkken. Hun hadde ikke innlagt vann og kunne om vin-

teren bare varme opp kjøkken og et lite kammers.

19. mars var det først konstituering av den nye klubben, hvor alle

medlemmene signerte. Gerd Wold Goddard orienterte om lover

og regler, og føderasjonspresident Lagasse ledet møtet.

På kvelden hadde vi den store «galla dinner» med mange gjester

fra myndigheter, soroptimistklubber i Romania og andre. Med-

lemmene ble overrakt nål, presidenten fikk gaver og hyggelige

taler ble framført og ikke minst fikk vi deilig mat og drikke.

Det er Gerd Wold Goddard som er leder for Molde-klubbens Mol-

dova-prosjekt. Hun holder kontakt med klubben og vi håper i løpet

av et år å kunne invitere noen av medlemmene der til Molde.  n

Chartring av soroptimistklubb 
i Cahul i Moldova
En forsinket, men ikke desto mindre viktig rapport fra chartring av ny soroptimistklubb i Cahul Moldova.
AV KARI TALLAKSEN, MOLDE SOROPTIMISTKLUBB

Nye medlemmer.

Gaveoverrekkelse.

Gerd Wold Goddard og Kari Tallaksen sammen med presidenten og visepresi-
denten i Cahul Soroptimistklubb.

Charteroverrekkelse.
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"Noen må fortelle historien"
"Hvordan kan vi jobbe frem historier rundt menneskehandel - og hvor farlig er dette feltet for gravende
journalister?" Til en kveld med dette temaet hadde IAWRT Norge (International Association of Women in
Radio and Television - Norge) invitert til Litteraturhuset i Oslo. Mange Soroptimister fra Bærum, Drammen,
Oslo, Oslo Nordstrand, Ringerike, Sarpsborg og Tønsberg var til stede på arrangementet 7. mai.    
AV JANINE SHALLER-BØYUM, BæRUM SOROPTIMISTKLUBB

INTERNASJONALT

Alina Radu (Ziarul de Garda), Anette Brunovski (Fafo) og Olga Stokke (Aftenposten) hadde mye å fortelle om traficking.

Det var ikke bare temaet menneskehandel i seg selv det var veldig

interessant å høre om, - det var også spennende å høre journalist

Alina Radu, sjefredaktør i den moldovske avis "Ziarul de Garda", for-

telle om sine metoder. Hun fortalte om hvordan hun avslørte traf-

ficking av jenter fra Moldova til sexindustrien på Kypros og Dubai.

De andre inviterte var Anette Brunovskis fra forskningsstiftelsen

Fafo og Aftenposten-journalist Olga Stokke.

Alina Radu gjorde et merkbart inntrykk på publikum. Inntrykk

gjorde fortellingen om Moldova og skjebnen til mange unge jen-

ter, men også jobben Alina Radu og hennes, flest kvinnelige, jour-

nalistkollegaer gjør. "Noen må fortelle historien - og vi har bestemt

oss for å gjøre det", sier Alina foran mer enn 50 gjester i kjelleren på

Litteraturhuset. Hun har ikke bare skrevet om ofrene, men også om

dem som står bak traffickingen.

En sak avisen har oppklart skjedde i Orhei midt i Moldova. To menn

bortførte 16 unge kvinner, de fleste mellom 16 og 18 år, noen

yngre, til Kypros. Det de hadde til felles var at de var fattige og

hadde små barn; det er mye enklere å kue mødrene. Journalister i

"Ziarul de Garda" blir truet når de skriver om menneskehandel.

Truslene kommer med e-poster, telefoner og som kommentarer

på nettet. De blir også utsatt for offentlig taushet. Alina fortalte

også om hvordan nettverket av korrupsjon sørger for at mennes-

kehandlere ofte slipper fengsel, men likevel gir hun ikke opp. Jen-

ter og kvinner i Moldova kan også i framtiden stole på Alina og

hennes engasjement. ”Takk” på rumensk betyr å være stille. ”Jeg

vil ikke være stille”, sier Alina. ”Etter noen dager i Norge har jeg lært

en helt annen betydning av ordet ”takk”, - så jeg sier takk, sluttet

Alina foredraget sitt.

Fafo-forsker Anette Brunovskis uttalte seg veldig kritisk til hvordan

ofrene for traficking blir framstil i norske medier. Hun har forsket

på menneskehandel i ti år, og har blant annet vært på Balkan for å

få med seg litt mer av historien. "Nyansene kan forsvinne, det er

ofte en svart-hvitt-rapportering", sier hun. "Det er vanskelig å få tak

i dem som har det verst på gatene i Oslo. Man får en helt annen bit

av historien når man snakker med dem som ved hjelp av ulike or-

ganisasjoner har blitt hjulpet hjem."

En av de norske journalister som har jobbet mye med temaet de

siste årene er Aftenposten-journalist Olga Stokke. Hun fortalte om

hvor omsorgsfullt og forsiktig journalister må jobbe med hele

saken, - spesielt med ofrene. "Og jeg er veldig imponert over hva

Alina utsetter seg for for å fortelle disse historiene." Olga er enig

med Alina og Anette i at det er et veldig komplekst tema, og at det

er nesten håpløst å få helt slutt på trafficking. "Men jeg håper at

det nytter å skrive om det. Så setter vi det for eksempel på dags-

ordenen til politikerne."

SI-Norgesunionen og forskjellige SI-klubber har jobbet i over fem

år for å gjøre problemene i Europas fattigste land synlig. Spesielt ar-

beider vi mot trafficking av jentene i Moldova. 50 prosent av inn-

tektene fra salget av lilla sløyfer brukes til Moldova-prosjektet. De

resterende 50 prosent går til opplysnings- og holdningsskapende

arbeid i Norge knyttet opp mot anti-trafficking. Bærum Soropti-

mistklubb støtter avisen "Ziarul de Garda" ved kjøp av abonnement

som deles ut i Moldova, blant annet på skoler og i biblioteke (kon-

takt: jsboeyum@t-online.de).

Kvelden på Litteraturhuset har ennå en gang vist hvor nødvendig

alle Moldova-prosjektene er.  n
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Hans hovedbuskap var: Midt inne i jungelen av digitale tilbud må

vi også prioritere den gode samtalen. Han hevder at talen er det

avgjørende redskapet for mennesket, og det mest verdifulle vi har

- i privatlivet, i samfunnslivet og i yrkeslivet. Vi må være bevisste

på egne valg og styre vår egen bruk av ”sosiale medier”.

Lomheim poengterte at vi mennesker har utviklet et språk, og

denne talegaven må brukes. En god samtale kan rive grenser, være

helseforebyggende, slutte fred og virke preventivt for katastrofer

og tragedier. Han mente også at vi mennesker ikke er skapt til å

sitte time etter time foran en datamaskin. Uvettig overforbruk av

sosiale medier kan skape senvirkninger i generasjoner og kan være

en av hovedgrunnene til unges mangel på fysisk fostring. En ”an-

sikt til ansikt samtale” gir fortløpende mulighet for nyanser og kor-

reksjoner, til forskjell fra samme budskap formidlet med et

tastetrykk. 

Sylfest Lomheim er innforstått med at sosiale medier er kommet

for å bli, både privat og i arbeidslivet. Han trakk frem den Den ara-

biske våren, informasjonen om vulkanutbrudd og annet, som po-

sitive eksempler på verdien av nettopp et tastetrykk. Kåseriet byg-

get på hans bok Tale er gull, og medbrakte eksemplarer ble signert

og solgt av ”språkvokteren” vår.

Vårt medlem i 34 år, Astrid Ravnås, leste en prolog som hun opp-

rinnelig hadde skrevet til stiftelsesmøtet for Kristiansand Øst i 1999,

da Kristiansand Soroptimistklubb var fadder. Senere ble denne om-

skrevet til Vennskapstreffet i Kristiansand i 2005. Prologen formid-

ler et sterkt budskap om hva som er Soroptimisme.

Medlemsmøtet ble avsluttet med frukt, ost og kjeks, som ble inn-

tatt sammen med engasjerte medlemmer med en språkprofessor

som hovedgjest og… mange gode samtaler. 

Vi som arrangører takker Sylfest Lomheim, venner av klubben og

medlemmer fra Kristiansand Øst-klubben for en givende kveld.  n

Sylfest Lomheim engasjerte 
klubbene i Kristiansand!
Språkrådets tidligere direktør, nå språkprofessor ved UiA, Sylfest Lomheim, kåserte mandag 16. april for
Kristiansand Soroptimistklubb og inviterte medlemmer fra Kristiansand Øst. Vi var 35 kvinner som lyttet
engasjert til kveldens tema: ”Den gode samtalen”. Lomheim var svært opptatt av at vi skulle bruke tale-
språket vårt og snakke med hverandre, muntlig, ansikt til ansikt!   AV LIV E. MONGSTAD, KRISTIANSAND SOROPTIMISTKLUBB

KLUBBNYTT
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Vorspiel
Arrangementet begynte egentlig allerede onsdag, for da ankom

ipp Hanne Jensbo og hennes søster Thilde Brunsgaard Svolvær. I

løpet av de neste dagene fikk de oppleve Lofoten på sitt aller beste,

med turer både vestover og i nærmiljøet.

Bli-kjent kveld med innlagt overraskelse
Fredag ankom gjester fra Narvik, Sortland, Bodø, Ringsaker og Har-

stad med unionspresident Sigrid Ag (og ektefelle Gunnar) i spis-

sen. Klubbens overraskelse til gjestene fredag kveld var

kulturskolens musikal, oppført i Lofoten kulturhus, en forestilling

som imponerte og begeistret både gjester og egne klubbmed-

lemmer. Deretter gikk vi rett fra forestillingen til "Bli-kjent-treff" der

komiteen tok imot med koselig pyntet lokale: lysegrønt løv, blom-

ster, levende lys og noe i glasset. Masse deilig mat ventet, og pra-

ten gikk livlig rundt bordene.

Påfyll og inspirasjon
President Torhild Schøning ønsket velkommen og åpnet lørdagens

møte på tradisjonelt vis med lysseremoni og appell. Hanne Jensbo

tente lyset for SI, klubbens egen guvernørsuppleant Erlaug Benja-

minsen for Europaføderasjonen, Unionspresident Sigrid Ag for Nor-

gesunionen og Torhild Schøning for alle klubbene som var til stede.

Distriktskontakt Siri Bjercke introduserte deretter de forskjellige

klubbene som var representerte, og alle presenterte sin klubb i

korte vendinger. Interessant, lærerikt og inspirerende!

Tema for dagen var: "Kvinner som vil - og får det til"
To suksesshistorier fra lokalmiljøet var gode eksempler på dette:

Kjersti Eline Tønnesen Busch fortalte oss om kompetansebedriften

SALT, som har vokst fra to marinbiologer - begge med doktorgrad!

- til 4 ansatte på under to år. SALT skal være et uavhengig forsk-

nings-, formidlings- og rådgivningsfirma innenfor marinbiologi og

akvakultur. De ønsker å framskaffe ny kunnskap og formidle denne

Svolværklubben 50 år – Distriktsmøt    
Svolvær Soroptimistklubb arrangerte kombinert distriktsmøte og 50-årsjubileum helgen 20.–22. april.   
AV SIRI BJERCKE, SVOLVæR SOROPTIMISTKLUBB

50-ÅRSJUBILEUM
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nye kunnskapen om havet til et bredt publikum. I tillegg tar de en-

kelte oppdrag som arrangører av konferanser, bl.a. kvinnekonfe-

ransen Luft under vingene som Soroptimistklubben arrangerer

sammen med Svolvær Sanitetsforening.

Neste kvinne ut var May-Britt Paulsen, salgssjef hos XXLofoten, et

firma som har bestemt seg for å være regionens beste tilbyder av

meningsfylte opplevelser og aktiviteter. De så mangel på mulige

aktiviteter i Henningsvær, Lofotens største fiskevær. Med May-Britt

som prosjektleder ble selskapet fødselshjelper til "Førjulseventy-

ret", et flott samarbeidsprosjekt mellom mange småbedrifter, en-

keltmanns(kvinnes) foretak, åpne hele året, men med spesielle

familietilbud med mange spennende aktiviteter i ukene før jul. 

Etter lunsj ble det ipp (immediate past president) for Soroptimist

International, Hanne Jensbos tur. Hun orienterte oss om organisa-

sjonen og delte inntrykk fra reiser og prosjekter i mange land. Ikke

minst Øst-Europa ligger Hannes hjerte nær. Alle reisene hun gjorde

dit umiddelbart etter ”Murens fall” viste at behovet for frivillig en-

gasjement var stort, og at en sterk vilje til å delta i dette var til stede.

Med sin innlevelse og sitt engasjement fikk hun oss alle til å kjenne

samhold og stolthet over å være soroptimister, over at vi er en del

av en større enhet, et nettverk som jobber for det samme over hele

kloden: Kvinners og barns levekår, i dag med spesiell fokus på ut-

danning og ledelse.

Unionspresident Sigrid Ag tok oss deretter tilbake til Norge og våre

egne prosjekter og oppgaver. Hun oppdaterte oss om positive ting

som skjer, om arbeidet mot menneskehandel inklusive vårt 

Moldova-engasjement, og om Utdanningsfondet, som bidrar til

mange kvinners utdannelse. Hun minnet oss også om viktigheten

av at klubbene rapporterer om sine prosjekter, slik at våre 

FN-representanter vet hva som skjer "på grasrota". Representant-

skaps/landsmøtet i Drammen først i juni ble heller ikke glemt. 

Velfortjent avslutning
Etter en kort hvilepause møttes vi på Nord-norsk Kunstnersenter til

en velkomstdrink. Deretter inntok vi en deilig middag med lokale

råvarer, blant annet røkt hvalkjøtt og Lofotlam. Middagen ble inn-

ledet av klubbens nestor, Torbjørg Mørch, som ønsket velkommen

med en selvskrevet prolog. Kvelden ble avsluttet på "byens tak" i

10. etasje med en kort historikk fra klubbens 50-årige liv ved Siri

Bjercke og Astrid Bjørgaas, samt taler, hilsener og gratulasjoner

godt presentert av Åsta Opsjøn og Erlaug Benjaminsen. Det hele

ledsaget av et glass med "no' godt i".

Fiskevær og galleribesøk 

Søndag bilte vi til Henningsvær i strålende vær. Galleri Lofotens

Hus var første stopp. Her fikk alle oppleve Lofoten året rundt

gjennom en flott bildeserie vist på storskjerm, fulgt av tid til å be-

undre kunsten som i all hovedsakelighet er bilder fra Nord-Norge

samlet gjennom mange år. Litt tid til vandring i "verret" og besøk

innom noen av de mange spennende småbutikker/verksteder vi

hadde fått presentert av May-Britt Paulsen dagen før ble det også

tid til. Besøket ble avsluttet med fiskesuppe på Klatrekafeen.

Epilog
Hjemturen må ha vært en opplevelse for alle våre gjester, det var

en utrolig vakker dag!

Takk til alle, både gjester og klubbmedlemmer som gjorde helgen

så vellykket!  n

   te og Lofotjubileum 

50-ÅRSJUBILEUM
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Body Mind Flow benytter, som navnet tilsier, flyt som sentralt red-

skap. Å være i flyt betyr å utføre noe med minst mulig motstand, og

betegner en tilstand der kropp og sinn fungerer i ett med hveran-

dre.

Metoden kan læres og praktiseres av alle. Det stilles ingen krav om

spesielle forutsetninger, hverken fysisk eller psykisk. Metoden skil-

ler seg ut fra annen coaching, eller lederutvikling, ved at det fysiske

benyttes som sentral inngang til, og grunnleggende ressurs, for

den personlige utviklingen. Metoden er erfaringsbasert. Du vil ikke

kunne lese eller tenke deg til et resultat. Du må selv aktivisere og

oppleve flyt helt konkret for at det skal ha reell verdi, og for at du

skal kunne benytte denne verdien bevisst i ditt dagligliv.

For å oppnå flyt arbeider den enkelte gjennom fire aspekter :

Kropp, sinn, pust og omgivelse.  Den enkelte bruker sin egen opp-

merksomhet til å få kontakt med de fire aspektene.  Når vi f.eks

leder oppmerksomheten til en kroppsdel, f.eks. hånden, vil vi få til-

gang til informasjon fra hånden som vi ellers ikke ville fått. En skal

ikke forstå kontakten med hånden på en intellektuell måte.  Det

blir som å spise en middag, du kan vie deg til smaken og trenger

ikke forstå ingredienser og kjemi for å ha en opplevelse.  Dette må

oppleves og er vanskelig å beskrive.

Kari Anne Vadstensvik Bjerkestrand er aktiv som profesjonell dan-

ser, koreograf og Tai Chi Kineo-lærer og lærerutdanner. Hun hol-

der kurs i ledelse, prosjektutvikling, formidling, dans og

bevissthetstrening. Kari Anne Bjerkestrand skriver i sin bok ”Bedre

flyt” at etter å ha jobbet med mange ulike mennesker i mange år,

ser hun tydelige tendenser som kan vise retning på arbeidet rundt

de fire aspektene. For å nå målene knyttet til de fire aspektene, må

vi også oppleve det som er motsatt av målet:

For å oppleve bevegelse, må vi også oppleve ro.

For å oppleve mental ro, må vi også oppleve mental aktivitet.

For å oppleve rom, må vi også oppleve begrensning

For å omgas omgivelsene, må vi også møte motstand.  n

Follo Soroptimistklubb om  
"å komme i flyt"
På medlemsmøte til Follo Soroptimistklubb 2. mai så fortalte Kari Anne Vadstensvik Bjerkestrand om me-
toden ”Body Mind Flow”. Dette er en oppmerksomhetstrening, som oppøver bevissthet om kropp og
sinn, og hvordan relasjonen mellom disse kan få flyte. Metoden er basert på at jo større kontakt vi har med
oss selv på alle plan, jo mer vil vi få ut av tilværelsen, både personlig og profesjonelt.    
AV V/INGJERD JUEL INGEBORGRUD, FOLLO SOROPTIMISTKLUBB

KLUBBNYTT

Kari Anne Vadstensvik Bjerkestrand forteller om ”Body Mind Flow”.



Representantskaps- og landsmøte
Drammen
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Sak nr. 1: Åpning av representantskapsmøtet
Lyssermoni: SI – Kirsten Berg Stephansen, SIE – Margaret Støle Karl-
sen, Norgesunionen – Irmela van der Bijl, Representantskapsmø-
tet – Ina Baumann,  Appell: President SI Drammen Randi Marit
Erlandsen
Unionspresident, Sigrid Ag, leste opp navnene til de 15 som har
gått bort i soroptimiståret 2010-2011 og fram til 30.05.2012. Hun
tente et lys for dem og det ble holdt ett – 1 minutts stillhet.

NAVN KLUBB
Beret Bryne Bærum
Inger Marie Solheim Drammen
Liv Knudsen Drammen
Anne Elisabeth Larsen Flekkefjord
Gerd Frydenlund Gjøvik
Inger Schive Halden
Anna Histøl Kristiansand
Guri Flesvik Simonsen Lillehammer
Anna Irene Reier Moss
Ellen Annexstad Trolie Narvik
Ingeborg Mohr Rygge
Ragna Marie L. Ervik Stavanger
Lillemor Haagensen Steinkjer
Belma Zdralovic Vadsø
Mona Halvari-Lamo Vadsø

Siri Bjercke, Svolvær leste ”Hva kan en lære av gjess”

Sak nr. 2.: Navneopprop – representanter 
– v/ landssekretær Lisbeth Drønnesund.
Endringer på representantlisten: Bente Walter Johannesen møtte i
stedet for Siren Netteland Holme, Oddrun Hauge, Jæren meldt for-
fall 31.05.2012
Forfall: Marit Arnekleiv Danielsen, i tillegg de som møtte med én re-
presentant (Asker, Kirkenes, Kristiansand, Jæren, Steinkjer, Ålesund,
Namsos)
127 stemmeberettigede til stede.

Sak nr. 3: Valg av:
Møteleder 
Foreslått og valgt: Kristin Lyng, Oslo II
Stemmetellere
Foreslått og valgt: Ina Styrmo Moen, leder,  Eli Skogsrud, Dorriths
Torgersen, Anu Kubar, Lisbeth Rudlang og Siri Bjerke.
Representanter til å underskrive protokollen
Foreslått og valgt: Turid Strand Susegg (Steinkjer) og Gerd Buraas
(Ringsaker)
Redaksjonskomité
Foreslått og valgt: Britt Nordgreen (Bergen) Margaret Støle Karlsen
(Larvik), Marit Aasbrenn (Fredrikstad), Randi Carlstedt (Tønsberg)

Møteleder, Kristin Lyng, redegjorde for dokumenter lagt ut på re-
presentantenes plasser, herunder resolusjonsforslag. Klubbene satt
alfabetisk med Arendal fremst og Ålesund bakerst. (Alternerer
annet hvert år)

Møtet satt

Sak nr. 4: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innlegg: Inger-Lise Etholm, Asker
Endre møtetidspunktet i saksdokumentene på nettet når det blir
gjort endringer i programmet.

Innkalling og dagsorden ble godkjent med forannevnte til-
legg.

Sak nr. 5: Resolusjonsforslag
Margaret Støle Karlsen redegjorde for resolusjon vedr.” Forebygg
vold mot kvinner og unge jenter”
Det ble gitt frist til kl 1400 til å komme med innspill. Endelig be-
handling til slutt i møtet.

Vedtak: Resolusjon vedr. .” Forebygg vold mot kvinner og unge
jenter” ble godkjent.  

Sak nr. 6: SI/Norgesunionens årsrapport 01.10.10 – 30.09.11

Innlegg: Ingen
Votering: Enstemmig

Vedtak: Norgesunionens årsrapport 01.10.2010-31.09.2011
ble godkjent

Klubbenes årsrapporter 01.10.10 – 30.09.11

Innlegg: Ingen
Votering: Enstemmig

Vedtak: Klubbenes  årsrapport  01.10.2010-31.09.2011 ble
godkjent

Sak nr. 7: Årsrapport 01.10.10 – 30.09.11 - 
2. visepresident/Programme Liaison

Innlegg: Ingen
Votering: Enstemmig

Vedtak: Årsrapport 01.10.10 – 30.09.11 - 2. visepresident/Pro-
gramme Liaison ble godkjent

Sak nr. 8: Unionspresidentens rapportering om fremdriften i
mentorprogrammet
2. visepresident Kirsti Guttormsen, orienterte kort om arbeidet i
gruppen og viste til brosjyren som ligger på hjemmesiden. Grup-
pen består av: Ingerlin Amundsen (Moss), Turid Kjølseth (Rome-
rike-Lillestrøm), Ingrid Uldal (Oslo II) og Kirsti Guttormsen (2
visepresident Unionen). Pilotprosjektet har en årlig ramme på kr
75 000 over to år som tilskudd fra Norgesunionen  + 30 000 mot-
tatt i tilskudd fra Oslo kommune.  Mentorprogrammet starter opp
september 2012 og vil gjelde ikke etnisk norske kvinner.

Sak nr. 9: Guvernørene rapporterer fra Europaføderasjonen
Margaret Støle Karlsen og Kristin Ruder presenterte SI og arbeidet
som guvernører. Presenterte aktiviteten i løpet av perioden og
saker som vil bli fremmet på guvernørmøtet i Budapest 2012.

PROTOKOLL
Representantskapsmøtet 2. juni 2012



Presentasjonen som ble gitt, er lagt ut på Norgesunionens hjem-
meside.

Sak nr. 10: Orienteringssaker
Evaluering av ordningen med landssekretær
Innlegg:
Horten: ønsker å vite forskjellen mellom landssekretær og unions-
sekretær. Landssekretær, Lisbeth Drønnesund og unionssekretær,
Annelise Riis orienterte om hva vervene innebærer.

Sak nr. 11: Enkeltsaker til behandling
Forslag til endring i reisefordelingen
Innlegg:
Asker:Oppfordrer klubbene å betale tilbake til unionen dersom de
har fått for mye utbetalt. Ønsker å fremme et nytt forslag: Fordele
det i forhold til antall medlemmer i klubbene 
Horten: støtter forslaget om å vekte det i forhold til antall klubb-
medlemmer
Hammerfest: den enkelte må sende inn reiseregning og totalbe-
løp deles på alle representantene
Kirkenes: ønsker å fjerne Nav sine satser
Askim: Støtter Horten og Asker
Rygge: Støtter u-styrets forslag 
Namsos: fornøyd med ordningen slik den er, men reiser bare med
en representant.

Forslag fra SI Asker
«Summen av reiseutgiften tur/retur fra hjemsted til møtested, reist
på billigst måte deles på antall medlemmer i Norgesunionen og
ganges opp med medlemmene pr. klubb. Arrangørklubben hol-
des utenfor»

Avstemmingen ble utsatt til etter lunsjpausen.

Votering: enstemmig

Vedtak: Unionsstyrets forslag til endring i reisefordelingen
andre og tredje avsnitt ble vedtatt. Representantskapsmøtet
henstiller til unionsstyret å utrede ordningen med reiseforde-
ling vektet etter antall medlemmer i hver klubb.

Forslag til endring i retningslinjer for valgkomiteen

Innlegg:
Det ble påpekt at det er ordstyrer som leder valget, siste setning,
Hun leder sakspost ”valg” foreslås tatt ut av forslaget. 

Votering: Enstemmig

Vedtak: Forslag til endring i retningslinjer for valgkomiteen
ble vedtatt med forannevnte endring.

Forslag til endring i vedtektene for utdanningsfondet

Innlegg: Ingen
Votering: Enstemmig

Vedtak: Forslag til endring i vedtektenes § 6 
– utdanningsfondet ble vedtatt.

Forslag fra SI Horten: R&L-møter avholdes annet hvert år 

Innlegg:
Bergen: stort engasjement i klubben, det må ikke blir for mye by-
råkrati
Horten: ønsker å fremme saken, viktig sak spesielt for små kubber
med dårlig økonomi, andre organisasjoner greier å fungere med

bare R-møte annet hvert år, er klar over at det vil medføre mye ar-
beid.
Kirkenes: lunsj-lunsjmøte og r-møte 2.hvert år, gjøre unna et
repr.møte  på kortere tid
Trysil: støtter Horten sitt forslag, heller øke aktiviteten i distriktene
Narvik: har andre land repr.møte hvert år? Dette ble avkreftet av
tidligere unionspresident Siri Bjercke.
Flekkefjord: viktig del av et felleskapet, støtter lunsj-lunsj møte
annet hver år
Arendal: Viktig at man må ha R-møte hvert år for å få soroptimis-
men inn i «ryggmargen»
Tidligere unionspresident Edle Utaaker: viktig for utviklingen av or-
ganisasjonen å ha R-møte hvert år
Haugesund og omegn: det vil alltid være problemer med penger,
redusere til lunsj-møte og derved redusere kostnadene
Voss: viktig å holde R-møtet hvert år, kanskje kan vi se på vedtek-
tene hvor det står at det skal være to fra hver klubb
Tidligere unionspresident Karin Guttormsen: feil vei å gå ved å re-
dusere møteaktiviteten, spesielt siden vi er i en internasjonal or-
ganisasjon, vi må vokse og vi må påvirke
Lillehammer: støtter forslaget om å ha R-møtet annet hvert år; øko-
nomi (gode prosjekter), er det nok saker til å forsvare årlige møter.
Vi må ikke bli tatt av formalia, u-styret må jobbe for å finne gode
mellomordninger.

Votering: 95 stemte for unionsstyrets forslag, 31 stemmer mot, 1
stemte blankt

Vedtak: U-styret forslag,” Med henvising til lovkomités utred-
ning og begrunnelse, forkastes forslaget”, ble vedtatt

Avsetning fra Soroptimas kapitalkonto til utvikling av Norge-
sunionens hjemmeside

Innlegg: 
Halden: viktig at vi får utviklet hjemmesiden vår, til litt modernise-
ring, det er fornuftig å ta av Soroptimas egenkapital
Jæren: fremtiden ligger i hjemmesiden
Borge: får vi den hjemmesiden vi ønsker oss? 
Svolvær - spørsmål om det er stilt kravspesifikasjon
Halden: stemme for det forslaget slik det er med endring 
Soroptimaredakør Marit Aasbrenn: pengen står på driftskonto hvil-
ket innebærer at kr 170 000 ikke kan overføres til Norgesunionens
for utvikling av hjemmeside, beløpet foreslås derfor redusert til kr
75 000,-.

Votering: Enstemmig

Vedtak: Inntil kr 75 000,- avsettes fra Soroptimas driftskonto til
videreutvikling av Norgesunionens hjemmeside i 2012-2013.

Sak nr. 12: SI/Norgesunionens regnskap 01.10.10 – 30.09.11
Innlegg: Ingen
Votering: Enstemmig 

Vedtak: SI/Norgesunionens regnskap 01.10.10 – 30.09.11 ble
vedtatt

Sak nr. 13: SI/Norgesunionens budsjett 01.10.12 – 30.09.13

Innlegg: Ingen
Votering: Enstemmig

Vedtak: SI/Norgesunionens budsjett 01.10.12 – 30.09.13 ble
vedtatt med følgende endringer i budsjettet:
Inntekter – ny post: Tilskudd fra Soroptima kr 75000
Driftskostnader: Unionens nettsider endret til 155 000

Representantskaps- og landsmøte
Drammen

1. juni–3. juni 2012
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Årsresultat før ekstraordinære poster endret til 200 000

Sak nr. 14: Valg
Valgkomitéens forslag ble lagt fram av leder Solveig H. Urdal. Hun
orienterte om at Jæren har trukket Marit Hetland som kandidat til
landssekretær.

Innlegg: ingen
Votering: 124 stemte for alle foreslåtte kandidater, 1 stemme mot
guvernørsuppleant, 1 stemme mot DK Syd 2, 1 blank stemme DK
Syd 2

Følgende ble valgt i samsvar med valgkomitéens forslag for
perioden 2012-2014:
Guvernør
Siren Hammer Østvold , Bergen

Guvernør suppleant 
Aud Baadstrand Skare, Bærum

DK Midt-Norge
Sheila Lian, Levanger

DK-Nord Vest
Siri Hoem Ingeberg, Kristiansund  

DK Vest 
Inger E. Sinding Hølvold, Bergen

DK Syd 1
Marianne Kalleberg, Arendal

DK Syd 2
Jorunn Moe, Tønsberg

DK Øst 1
Elisabet Svenson Gjerstad, Moss

DK Øst 2
Hilde Torkehagen Skumsrud, Gjøvik

DK Øst 3
Anna Valborg Mikkelsen, Drammen

Finanskomitéens 3. medlem
Anne Lise Foss, Kongsvinger

Landssekretær 
Landssekretærsuppleant
Kandidat 1: Aud Brønn, Mandal
Kandidat 1: Gerd Røsvik Hansen, Mandal

Soroptimaredaksjonen 
Bodø v/ Karen Edvardsen, Bodø
Anne Holm Gundersen, Bodø
Monika Røberg Andreassen, Bodø

Sak nr. 15: Norsk Soroptima

Årsrapport 01.10.10 – 30.09.11
Årsrapporten ble lagt fram av redaktør for Soroptima, Marit Aas-
brenn

Innlegg:
Kristiansand Øst: ber om at trykkerikostnadene blir vurdert, og at
bladet sendes ut til sekretær/kasserer for levering til medlemmene
på medlemsmøtet.

Votering: Enstemmig

Vedtak: Norsk Soroptimas Årsrapport 01.10.10 – 30.09.11 ble
godkjent.

Regnskap 01.10.10– 30.09.11
Innlegg: Ingen
Votering: Enstemmig

Vedtak: Norsk Soroptimas Regnskap 01.10.10 – 30.09.11 ble
godkjent.

Budsjett 01.10.11 – 30.09.12
Innlegg: Ingen
Votering: Enstemmig

Vedtak: Norsk Soroptimas budsett 01.10.10 – 30.09.11 ble
godkjent med følgende endring:
Kostnader – ny post: Bidrag til Norgesunionens hjemmeside kr 75000
Årsresultat: endret til -75 000

Sak nr. 16: Ekstensjonskomiteens årsrapport 01.10.10 –
30.09.11
Ekstensjonskomitéens ble lagt fram av Mary Kaasa
Innlegg: Ingen
Votering: Enstemmig 

Vedtak: Ekstensjonskomiteens årsrapport 01.10.10 – 30.09.11
ble godkjent.

Sak nr. 17: Norske soroptimisters utdanningsfond for kvinner
i Sør
Årsrapport 2011
Lagt fram av Anneri Øxnevad Hofstad, leder. Orienterte om at lodd-
bøker ble sendt alle klubbene, men har  kun fått 22 av 67 i retur. 

Innlegg:
Os - Synd å se at bidragene til fondet er redusert, oppfordrer ale
klubbene om å gi til fondet

Votering: Enstemmig

Vedtak: Norske soroptimisters utdanningsfond årsrapport for
kvinner i Sør ble godkjent.

Regnskap 2011
- Noter til regnskapet for 2011

Innlegg: Ingen
Votering: Enstemmig

Vedtak: Norske soroptimisters utdanningsfonds regnskap for
kvinner i Sør ble godkjent.

Sak nr. 18: Avslutning av representantskapsmøtet
Unionspresident Sigrid Ag takket møteleder Kristin Lyng for god
møteledelse.  En stor takk til alle fremmøtte tillitskvinner, repre-
sentanter, observatører og Drammenklubben som har bidratt til et
vel gjennomført møte.

Lysene ble slukket kl. 1605.

Representantskaps- og landsmøte
Drammen

1. juni–3. juni 2012
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Lima Soroptimistklubb ble chartret i 1958 og er den eldste klub-

ben i Peru, og for tiden den eneste. Nora ble medlem der i 2004. Fra

2004 har hennes klubb støttet Centro Maria Rosa i distriktet San

Juan de Lurigancho. Dette er et område der det bor mange immi-

granter, og der er stor fattigdom.

Klubben arbeider for at barna der skal få skolegang og en utdan-

nelse. De har fått bygget et bibliotek, der barna har rom til å lese og

til å gjøre skolearbeidet sitt. Mange bor i områder der de mangler

nødvendigheter som vann og strøm, og derfor er denne leseplas-

sen viktig for dem. De holder også kurser i husstell og i søm for

kvinnene slik at de kan ta vare på familien sin. Helse og ernæring

er også viktige saker for dem. De prøver å finne fagfolk som vil

jobbe frivillig på senteret for å klare dette. De prøver også å få bi-

drag fra forskjellige selskaper til arbeidet sitt, og Nora har fått litt

støtte fra Rotary.

Klubben samarbeider også med et hjem for foreldreløse barn.

Dette hjemmet har plass til 20 barn og unge. Også her arbeider de

for at barna skal få skolegang og utdannelse. Den utbredte fattig-

dommen i Peru gjør at det er mye vold som går ut over kvinner og

barn.

Nora er født i 1961 i bydelen Miraflores i Lima, som den eldste av 3

søsken. Hun studerte bedriftsøkonomi på Universitetet i Lima, 

og arbeider som administrativ leder for familiebedriften Francis-

quita SAC. De driver med bygging, salg og utleie av boliger, og be-

driften ligger i Pisca, ca 24 mil sør for Lima. Nora er medlem av

Rotary i Miraflores, og i perioden 2010 til 2012 var hun president i

Lima Soroptimistklubb. Hennes søster er for tiden president i Ro-

tary i Lima.  n

Fra Peru til Costa Blanca
Sorop.friends i Costa Blanca hadde 6. mai besøk av Nora del Carmen Vicuana san Martin fra Lima Sorop-
timistklubb i Peru. Hun er i Spania i forbindelse med at hun fikk et Grant –of-Friendship-stipend fra de
spanske klubbene og skal i den forbindelse besøke alle sammen. Sorop.friends Costa Blanca inviterte
henne til lunsj med påfølgende kaffe i forbindelse med at hun besøkte Marina Baixa-klubben. Under
oppholdet her bodde hun hos Greta Hvaring.     AV INGEBORG LIE SYVERTSEN

Solvor Berg ble tatt opp som medlem i Stjørdal Soroptimistklubb

på møtet 10. april.

Solvor har bakgrunn fra bank og administrasjon, og arbeider nå

ved Auka, en bedrift i Stjørdal. Edith Skjervold var fadder.   n

Nytt medlem i Stjørdal Soroptimistklubb
AV AUD LYNGSTAD, STJØRDAL SOROPTIMISTKLUBB

KLUBBNYTT

Fadder Edith Skjervold fester nåla på Solvor Berg. Solvor Berg blir gratulert av nestleder Solveig Waaler.
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Larvik kommune inviterte skoler, institusjoner, foreninger og andre

frivillige grupper til å være med på en vårdugnad den første uken

i mai. Strender, parker og små, grønne lunger skulle ryddes og

rakes. Larvik soroptimistklubb tente på ideen. En dugnad til glede

for egen by skulle man vel klare. Etter en rask runde blant med-

lemmene  ble det klart at et arbeidslag kunne stilles, og klubben

gjorde  avtale med kommunen om å rydde Bøkkerfjellet, et flott

utsiktspunkt nær sentrum, med grønne plener, store trær og et

stort sirkelrundt bed med tulipaner.  Været var flott, og med 12

damer i sving gikk arbeidet unna.  Etterpå ble det tid til en hygge-

lig kafferast og prat i kveldsolen.    n

Soroptimister med innsats for
nærmiljøet
AV MARGARETH STØLE KARLSEN, LARVIK SOROPTIMISTKLUBB

KLUBBNYTT

Her ser vi alle de arbeidsglade damene etter vel utført arbeid. Bak f.v.: Gerd Hellenes, Jorunn Sjønnesen, Gro Stalsberg, Sissel Hobæk, Sølvi Snedal Tufte, Anne Kristin
Jarlsbo og Jane Sandli. Foran f.v.: Torunn Hammer Haarberg, Hilde Eskedal, Anne Brit Hellerud, Maria Brekke Jakobsen og Margaret Støle Karlsen.
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Ved rask og profesjonell bistand av Margaret Støle Karlsen i Larvik

har vi fått laget en informasjonsbrosjyre. Vi hadde første presenta-

sjon av programmet for mulige adepter på et nettverksmøte i Oslo

kommune i starten på mai, og vi legger opp til flere slike.  Mar-

kedsfør gjerne programmet for kvinner du tenker kan være aktu-

elle kandidater!  n

Mentorprogrammet starter opp
Mentorprogrammet lanseres nå med oppstart i september 2012. Hva gjelder ekstern finansiering, har vi
fått en del midler fra Oslo kommune. I tillegg kommer vi i prosjektgruppen til å utføre en noe større del
av programmet selv enn først beregnet.     AV KIRSTI GUTTORMSEN

ANNONSE

Er du en høyt 
utdannet kvinne,  men

får ikke jobb i Norge?

Er du en høyt 
utdannet kvinne med

jobb, men ønsker deg

videre i karrieren?

Da er vårt
mentorprogram noe 

for deg!

informasjon om

NORSKE 
SOROPTIMISTERS

MENTOR
PROGRAM

NORGESUNIONEN 

MENTORPROGRAM I REGI AV NORGESUNIONEN 

AV SOROPTIMISTKLUBBER  2012 -2013

SØKNADSSKJEMA

Navn: ....................................
......................................

......................................
......................................

............

Adresse: ....................................
......................................

......................................
......................................

......

......................................
......................................

......................................
......................................

......................

Epost: ....................................
......................................

......................................
......................................

...........

Telefon/mobil: ..................................
......................................

......................................
..................................

Alder: ....................................
.........  Opprinnelsesland: ....................................

......................................
...

Antall år bosatt i Norge: ....................................
......................................

......................................
..............

Utdanning (angi fag, grad og utdanningsinstitusjon):

......................................
......................................

......................................
......................................

......................

......................................
......................................

......................................
......................................

......................

Yrkeserfaring: ....................................
......................................

......................................
.................................

Språkkunnskaper i norsk (nivå): ...................................
......................................

......................................

Din motivasjon for å søke mentorprogrammet: ....................................
......................................

......

......................................
......................................

......................................
......................................

......................

Du kan gjerne legge ved kortfattet CV.  Søknaden vil bli behandlet konfidensielt. 

Søknaden sendes til Kirsti Guttormsen 

2visepresident@soroptimistnorway.no 

senest 1.juli 2012. 

* Oslo Extra Large - en by for alle

Programmet mottar tilskudd fra OXLO 

SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN                                                                                MENTORPROGRAM SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN                                                                                MENTORPROGRAM

Norgesunionen av soroptimistklubber inviterer til mentorprogram i regionen Oslo/Akershus/Østfold. 

Målsettingen er å bidra tilkarriereutvikling for kvinnersom allerede er i jobb ogstimulere jobbmulighetenefor kvinner som står utenjobb.    

Programmet starter
september 2012. 
I et mentorprogram kobles en mentor(veileder) og en adept (den som veiledes)sammen.  Adepten formulerer et mål somhun ønsker å utvikle seg mot.  Mentoren eren veileder i denne prosessen.  

Soroptimister er yrkeskvinner fra etbredt spekter av yrker.  I vårt mentor-program vil mentorene være soroptimisterfra lokale klubber i Oslo, Akershus ogØstfold.  De har lang og variert yrkes-erfaring, og de er kurset til å være mentorer.
Programmet går over en periode på ettår, høsten 2012 og våren 2013. Gjennomdenne perioden møtes mentor og adeptmed jevne mellomrom til samtaler.  Utgangspunktet for samtalene er mål somadepten har satt seg.  Gjennom samtalerskal mentoren bidra til at adepten utviklerseg i retning av disse målene.  Adepten forutsettes å delta aktivt i samtalene. 

Adeptens læring og utvikling er detsentrale.  Adepten har ansvar for egen ut-vikling i dialogen med mentor.  Vigaranterer ikke at deltagerne kommer ijobb eller når sine utviklingsmål etter endtprogram.  Mentors hovedoppgave er førstog fremst å veilede og å gi støtte.

Det vil også bli arrangert fire samlingeri løpet av programperioden, to for allementorene og adeptene samlet og to foralle adeptene alene.  Samlingene vil bliholdt på ukekvelder.  Tema vil være norskarbeidsliv, herunder kulturelle koder, nett-verksbygging og kommunikasjon.  Deltagelse på samlingene er obligatorisk. 

Arrangør av mentorprogrammet erNorgesunionen av soroptimistklubber.Soroptimist International er en frivillig organisasjon.  Driften av mentorprogram-met og jobben som mentor utføres avmedlemmene på frivillig basis, og demottar ikke godtgjørelse for arbeidet de ut-fører. 

Vi krever ikke deltageravgift.  Det kreves imidlertid at du selv dekkerreiseutgifter til samlinger og møter medmentor (innen Oslo/Akershus/Østfold)

Interesserte adepter bes fylle utvedlagte søknadsskjema og sende dettil Kirsti Guttormsen 
2visepresident@soroptimistnorway.nosenest 1. juli 2012. 

I slutten av august vil vi gjennomføresamtaler med et utvalg av søkerne.  Vi tarsikte på å gi et tilbud til 12 adepter i denneprogramperioden.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt:Turid Kjølseth,
turid.kjolseth@gmail.com934 39 362 
eller 
Ingerlin Amundsen,
ingerlina@hotmail.com924 45 058

Soroptimist International (SI) eren verdensomspennende organisasjon for yrkeskvinnermed ca. 90.000 medlemmer i 125land. Norgesunionen av soroptimistklubber er dennorske avdelingen av SI og harca. 2000 medlemmer fordelt på67 klubber over hele Norge.
Vi  arbeider for å fremme menneskerettigheter for alle, bedrekvinners og barns levekår, holde høy etiskstandard i liv og yrke, bidra til fred oginternasjonal forståelse og fremme venn-skap og samhørighet blant soroptimister. 

SI har rådgivende status i FN og Europarådet og arbeider aktivt for åfremme idealene i FNs menneskeret-tighetserklæring. Soroptimistene har representanter ved FNs organer i New York,Geneve, Wien, Paris, Roma og Nairobi.På alle nivå i SI står prosjektarbeidsentralt og er den viktigste drivkraften i organisasjonens arbeid.  SIs langtids-prosjekt for perioden 2011 - 2021 er:”Invester i fremtiden:  Soroptimister for utdanning og ledelse.” 

Les mer på 
www.soroptimistnorway.no.

Du er velkommen til å søke om 
deltagelse som adept dersom du:

-  er kvinne med annen etnisk bakgrunn enn nordisk
-  er i alderen 20-45 år
-  har høyere utdanning fra norsk eller utenlandsk utdanningsinstitusjon (minimum bachelorgrad)-  har bestått Norskprøve 3-  er i jobb, men ønsker å komme videre i karrieren, eller står uten jobb og aktivt søker arbeid. 

-  er bosatt i Oslo, Akershus eller Østfold

* Oslo Extra Large - en by for alle

Programmet mottar tilskudd fra OXLO 
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Jeg er en av oss soroptimister  – blant annet fordi vi sammen står i
fellesskapet for å være en global stemme for kvinner.
Gjennom bevisstgjøring, formidling og handling arbeider vi for å
fremme Soroptimismens formål som er:
• Bedre kvinnens stilling
• Holde høy etisk standard
• Fremme menneskerettigheter for alle
• Fremme likhet, utvikling og fred gjennom internasjonal forstå-

else og vennskap.
Våre formål kan vi i år kjenne oss godt igjen i i årets TV-aksjon for
Amnesty for dette skal det handle om og dette skal pengene gå
til:
1. Etterforske menneskerettighetsbrudd og tilby undervisning
2. Støtte menneskerettighetsforkjempere som forsvarer ytrings-

friheten
3. Gjennomføre aksjoner for at overgripere gir seg og blir stilt for

retten
4. Fremme rettighetene til kvinner og minoriteter og motarbeide

innføring av lover som diskriminerer.
5. Gjennomføre kampanjer for at multinasjonale selskaper re-

spekterer menneskerettigheter
6. intensivere arbeidet med å avdekke voldtekter i krigsområder

og jobbe for at kvinner får oppreising.

7. Reformere rettssystemer i Midtøsten for å få løslatt ulovlig
fengslende.

I 50 år har Amnesty dokumentert overgrep og grusomheter, stan-
set tortur og forfølgelse, og gitt beskyttelse til modige mennesker
som gjør opprør.

Stå opp mot urett
Velkommen til TV-aksjonen NRK  AMNESTY 2012.  Bli med å stå opp mot urett - bli med å kjempe for 
frihet. AV ANITA MØRLAND, SOROPTIMIST I ARENDAL, FYLKESAKSJONSLEDER AUST- OG VEST-AGDER

TV-AKSJONEN
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Amnesty International (AI) unike arbeidsmetode er å etterfor-
sker, informerer og aksjonerer.  I slike aksjoner lykkes det Am-
nesty i 1 av 3 saker.

AI reiser verden rundt og etterforsker og avdekker menneskeret-
tighetsbrudd. Informasjonen blir skrevet i rapporter og spredt i
media, på Twitter, Facebook, konferanser, i foredrag og i alle ten-
kelige informasjonskanaler. 
AI vet at overgripere trives best i det skjulte. Oppmerksomheten
gjør det vanskeligere for dem å fortsette overgrepene. Neste steg
er å aksjonere. Amnesty mobiliserer mennesker over hele verden
som går ut på gata, lager kampanjer og protesterer på nett. Sam-
tidig gjør Amnesty lobbyarbeid overfor politikere, regjeringsfolk,
næringslivsledere og de som har ansvar for at overgrep skjer. En
hasteaksjon kan ha som mål å få en fange frigitt. Da klarer Amnesty
å mobilisere 170 000 mennesker verden rundt på 24 timer.
aFor å forebygge overgrep er det viktig at folk kjenner rettighetene
sine og vet hvordan de kan stå oppmot overgrep. Derfor er under-
visning i menneskerettigheter en viktig del av Amnestys arbeid.
Organisasjonens internasjonale undervisningsarbeid ledes av Am-
nesty i Norge.

Soroptimistene for Amnesty
Mange Soroptimister er med i hvert års TV-aksjon.  Det betyr mye
for TV-aksjonen.  Tusen takk.  Det er når vi står sammen og gjør litt
eller mer hver – det monner. Selve innsamlingsdagen er søndag
21. oktober.

Snart går vi alle ut i sommerferie. Min oppfordring til alle soropti-
mistene akkurat nå er derfor helt konkret  - tenk over hva du vil
være med på for TV-aksjonen i år. Lag et lite notat i kalenderen din
– og ta det med deg videre.  Her er forslag til hva du kan delta på:
- Være bøssebærer 21. oktober og oppfordre andre til å gjøre det

samme
- Vi soroptimister oppfordres til å synliggjør oss. TV-aksjonen gir

en god anledning til det. En stand eller andre aktiviteter i forkant
av 21. oktober er blant flere ideer.

- Er du - eller kjenner du - noen innenfor skole – anbefaler vi at du
får til å være med å løfte skoleprogrammet inn i et klasserom.
Det er et fantastisk skoleprogram for både barneskole, ung-
domsskole og videregående skole, laget av Amnesty sammen
med Utdanningsforbundet og Gyldendal Norsk Forlag.

- Ta gjerne kontakt med meg – så hjelper jeg gjerne til

Gå inn på vår mobiliseringsside www.blimed.no. Der finner du
blant annet verktøy til ovennevnte. Og  på Youtube  - med søk på
”Amnesty 50 år” finner du mye både interessante og provoserende!

BLI MED Å STÅ OPP MOT URETT

Distrikt 1 er allerede i gang! Gleder meg til å følge deres engasje-
ment i annen artikkel i dette Soroptima-nummeret!  n

TV-AKSJONEN

FAKTA

Dette er Amnesty International (AI)
• Verdens største menneskerettighetsorganisasjon
• Grunnlagt i London i 1961 av advokat Peter Benenson. Norsk Amnesty ble etablert i 1963
• Har 100 000 medlemmer og støttespillere i Norge, og over 3 millioner i verden fordelt på 150 land
• Arbeider der menneskers frihet, rettferdighet og verdier er truet
• ”Verdens vaktbikkje” – overvåker myndigheter, store selskaper og andre makthavere
• Er politisk uavhengig og tar kun i mot statsstøtte til menneskerettighetsundervisning
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TV-AKSJONEN

Tiltaket er å sy et quiltet sengeteppe som kan auksjoneres
bort ved TV-aksjonen i oktober 2012. I januar i år var vi 4 so-
roptimister som møtte hos Anne Aarseth, presidenten i Ro-
merike-Lillestrømklubben. 2 medlemmer fra Oslo klubben,
Merete Magelssen, Liv Sandsdalen, Anne selv og Laura Pol-
lard, DK for Øst 1. Hverken de to medlemmene fra Oslo klub-
ben eller Laura hadde erfaring med quilting, men Anne
forklarte oss hva hun hadde tenkt og viste oss noen fantas-
tiske eksemplarer av hennes egne quiltearbeid.  

Vi  senket ambisjonsnivået etter hvert siden prosjektet skulle
involvere så mange som mulig fra klubbene i distriktet. Livs
forslag om å sy firkanter ble valgt som motiv og fargekom-
binasjoner ble luftet og omsider ble det enighet i gruppen.

Det neste møtet skjedde på Bærums Verk. Her ble stoffene
plukket ut med god hjelp av butikkens eier. Det var nå kom-
met til 4 soroptimister fra Sarpsborgklubben, Else-Gro Brath,
Margrethe Olsen, Lise Jakobsen og Ingebjørg Due,  mens de
to fra Oslo hadde meldt forfall.

Sarpsborg soroptimistene er erfarne quiltere. De kunne til
og med stille med lokaler i Hafslundsøy kirke med plass til å
la alt ligger fremme mellom øktene. Det 3.møte ble avholdt
der og det ble strøket og sydd med stor iver mellom litt spi-
sing av matpakke og gode kaker bakt av Sarpsborg damene.
Da hadde vi fått med oss Mintje Schønsby fra Romerike-Lil-
lestrøm og Solveig Lawson fra Rygge klubben.

Lørdag, 12. mai møtte de 4 erfarne quiltere fra Sarpsborg,
Anne, Solveig (hennes kusine, Kari, og barnebarn Agnes) og
Laura. Det ble en økt på nærmere 5 timer, men da vi sluttet
for dagen var alle stolpene sydd sammen og strøket og 
bordene omkring bestemt. Mer stoff må kjøpes, så det blir
en ny tur til Bærums Verk for Anne.  Neste møte er avtalt i
august og da er det sannsynlig at quilten blir ferdig.

Vi gleder oss til fortsettelsen. Det er alltid hyggelig å jobbe
på tvers av klubbene og treffe engasjerte Soroptimister.  n

Distrikt Øst 1 slår et slag for 
TV- aksjonen, 2012
På Distriktsmøtet  i 2011 i Moss ble det fra Romerike-Lillestrøm klubben lansert et tiltak som kan gjøre
Soroptimister mer synlig i Norge.   AV LAURA POLLARD, FREDRIKSTAD SOROPTIMISTKLUBB OG DISTRIKTSKONTAKT FOR DISTRIKT ØST 1

Bak fra venstre: Anne, Solveig, Else-Gro, Lise. Foran fra venstre: Margrethe, Agnes, Laura, Ingeborg. Nesten ferdig teppe.
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På Østlandet har det vært arrangert flere treff for soroptimister

under 45 år, og også yngre gjester har vært invitert; se blant annet

besøk på Christine Aspelunds galleri omtalt i novembernummeret

av Soroptima. Vi har registrert at interessen for slike treff er stor.

Klubber som arrangerer slike treff kan søke unionen om tilskudd

til dekning av utgifter, for eksempel bevertning, reiseutgifter for

eventuell foredragsholder og deltagere mv. Søknad sendes uni-

onskassereren på forhånd. I søknaden beskrives kort programmet

for møtet, og det legges ved et budsjett. 

Unionsstyret håper at slike sammenkomster dras i gang i distrikter

over hele landet i tiden fremover!

Kontaktperson i unionsstyret: 2.visepresident Kirsti Guttormsen,

epost: 2visepresident@soroptimistnorway.no  n

Tilskudd til nettverksbygging
mellom yngre soroptimister
Unionsstyret er opptatt av at yngre soroptimister får treffe flere soroptimister i samme aldersgruppe, og
at de får god anledning til å bygge nettverk på tvers av klubbene.    AV KIRSTI GUTTORMSEN, 2. VISEPRESIDENT

• Når hver fugl slår med vingene sine, skapes en oppdrift for den
neste fuglen. Ved å fly i en V-formasjon, får hele flokken 71%
større flykapasitet enn hvis en fugl flyr alene. 

• Folk som deler en felles retning og har en følelse av fellesskap,
kan raskere og lettere komme dit de ønsker, fordi de hviler på
hverandres tillit. 

• Når en gås faller ut al! formasjonen, føler den straks dragsuget og
motstanden ved å prøve å fly alene, og kommer seg raskt tilbake
til formasjonen, for å ta del i fordelene av kraften som ligger i
oppdriften av fuglen som ligger foran. 

• Hvis vi hadde like mye vett som en gås, ville vi holdt oss i forma-
sjonen med dem som er ledere dit vi ønsket å dra, og være villige
til å motta deres hjelp på samme måte som vi selv ville hjulpet
andre. 

• Når leder-gåsa blir trett, trekker den seg tilbake i formasjonen
og en annen gås overtar ledelsen. 

• Det lønner seg å ta hver sin omgang i lede flokken Det er med
folk som med gjess, vi er gjensidig avhengige av hverandre. 

• Gjessene bakover i formasjonen kommer med oppmuntrende
lyder til de foran, for at de skal holde tempoet oppe. 

• Vi bør forsikre oss om at våre tilrop fra sidelinja er oppmun-
trende, og ikke noe annet. 

• Når en gås blir dårlig, såret eller skutt ned, forlater to andre gjess
også formasjonen og følger den syke ned for å hjelpe og be-
skytte den. De blir hos den til den er frisk nok til å fly igjen eller
dør. Så drar de ut på egen hånd, med en annen formasjon, eller
tar igjen den gamle flokken sin. 

• Hvis vi var like kloke som gjessene, ville vi også støttet hverandre
i vanskelige perioder, - og i gode og sterke perioder. 

Milton Olsen 
(oversatt av Trulte Konsmo) 

Hva man kan lære av
gjessAv Turid Riis, Harstad

Festkledde soroptimister fra sør til nord
er samlet rundt de hyggeligste bord.
Damer som vil være med på ferden
om å skape en bedre verden.
En verden der barn og kvinner
kan leve et liv uten vonde minner.
Tenk, så mye som binder oss sammen,
og gir styrke til å holde liv i flammen.

Et RL-møte gir inspirasjon og glede,
ikke minst når Drammensdamene er så helt til stede.
Dager med møter og skjemt,
nei, ingenting ser ut til å være glemt.

Og så til det sosiale,
hyggelig prat om småting og det mer globale.
Bankett for flere enn bare delegater
en kveld der ingen tar notater.

Mat for øye og for gane,
til glede for alle – også de kresne og urbane.
Kamchatka salat
dandert på alle fat,
og velsmakende andebryst
tilberedt til alles lyst.
Glassene fylt med hvit Solar
og Italias beste røde eksemplar.
Til sist en nydelig dessert
fra Lierbygdas mange epletrær.
hjertelig takk for et bord så delikat,
Drammensdamer, dere har levert et topp resultat.
Takk fra nord til sør,
en skål til årets arrangør.

Takk-for-maten-talen
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KUNST OG KULTUR

Vinterhilsen ved St. Hans
AV BRITT ØVRE, FREDRIKSTAD SOROPTIMISTKLUBB

Jeg snører min sekk, jeg spenner mine ski, nå lyser det så fagert
i heien...

Margrethe Munthes glade strofe synger gjennom hodet mitt

idet jeg ser inn i Karen Syljuåsens solfylte vinterlandskap.

Tenk om jeg kunne gli innover i bildet… stanse litt, og la

meg overvelde av de store eikenes

nærvær, før jeg undersøker hvor

veien fører hen. Kanskje kan jeg

stikke innom Karen, som bor i et av

husene nederst i svingen, og spørre

om hun vil bli med på tur…

Karen Syljuåsen, medlem i Gjøvik so-

roptimistklubb siden 1975, er opp-

tatt av perspektiv og farger, og liker

å male landskaper der man kan

kjenne seg igjen. Hun ønsker å vise

naturens forskjellige uttrykk, og

maler ofte bilder fra området der

hun bor. Motivet ”Eikene” viser to

fredede eiketrær i skarp vintersol,

med skygger som speiler den blå

himmelen. Hun benytter transpa-

rente farger, maler vått i vått, lag på

lag, og foretrekker å arbeide med

store formater. 

Karen er cand.real. med fagene

kjemi og matematikk, samt fysikk,

der hun har hovedfag. Da hun i

2001, etter 32 aktive år som lektor

ved Gjøvik videregårende skole,

måtte fratre stillingen på grunn av

sykdom, begynte hun å male akva-

rell under veiledning av Solveig Rim-

stad og Aud Rye. Etter hvert ble det

som startet som en hobby så alt-

oppslukende at hun også leste alt

hun kom over om emnet, gikk på ut-

stillinger, og til slutt drev med akva-

rell på heltid.

Karen har deltatt på en juryert utstilling og hatt to separat-

utstillinger. Den populære kunstneren er aktuell med ny ut-

stilling høsten 2012. 

Kunstneren kan kontaktes på mail: ksylj@broadpark.no

”Eikene”. Akvarell av Karen Syljuåsen. 54cmx73cm (bare billedflaten).
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Sommer kommer, sommer
kommer, sol og regn og latter
og sang…

…og veps…
AV ANITA AMUNDSEN, FREDRIKSTAD SOROPTIMISTKLUBB

Skråblikk

”I stripet badedrakt og ør av dødsforakt, flyr den med hevet spyd
midt i sin egen lyd”, sier Inger Hagerup. Grøss og gru, repliserer jeg.
Dette lumske dyret sniker seg innpå meg og forvandler min lille
sommeridyll med rødvin og bok til et kaotisk helvete med knust
glass, rødvinsflekker i boken, briller i bakken og et overbærende
”Akk ja, nå igjen…” fra min bedre halvdel, der han gløtter opp fra sin
plass i solen. 

Jeg har levd en del sommere og møtt mang en veps, og jeg hilser
dem alltid med panisk fekting selv om jeg har fått innprentet at
vepsen innerst inne er et vennligsinnet og fredelig vesen. Men selv
med diverse kommunikasjonskurs når jeg aldri innerst inn til en
veps, føler jeg. Jeg kan til en viss grad akseptere bier fordi de pro-
duserer honning og humler fordi de ser godmodige og søte ut. Og
bier og humler flytter seg i det minste når jeg veiver dem bort. Vep-
sen bare henger der og surrer, - eller den blir enda mer innpåsli-
ten. Derfor har jeg tillagt den egenskapen slu; det er som om den
merker at jeg blir panisk stiv, svett, kortpustet, tørrmunnet og små-
kvalm, og med hele seg tilkjennegir den: ”Nå kommer jeg og tar
deg!”

Spheksofobi heter det; frykt for veps. Jeg ser på meg selv som gan-
ske rasjonell, og har kommet til at jeg ikke har så sterk fobi for veps
at jeg stenger meg inne fra april til oktober. Jeg har til og med helt
frivillig utsatt meg for eksponeringstrening, da jeg i et anfall av
godhet sa ja til å steke og selge vafler for skolekorpset en varm sol-
skinnsdag i august et år. Det hjalp ikke. Rundt vaffelboden svermet
vepsen og jeg øvde en hel dag på å skjerpe meg. Jeg pustet ikke
med magen før jeg kom hjem. Så greit nok, jeg har et snev av det,
kanskje. 

I går fikk jeg tips om Mp3’en Selvhypnose ved frykt for veps til 297
kroner. Den inneholder 50 minutter med positive påbud, dypt av-
slappende hypnotisk musikk og visualiseringsteknikker som ga-
ranterer at jeg overvinner frykten en gang for alle. Jeg googlet den,
og reagerte med å le av illustrasjonen på forsiden… 
Dårlig tegn. Jeg kan ikke reprogrammere mitt indre med noe jeg
ler av!  

Da går jeg heller til anskaffelse av en elektronisk fluesmekker til 99
kroner og en boks Radar. Så kom an, lille rakker, jeg er både be-
væpnet og kampklar! SCHMAKK!
Sommeren kan begynne…

Den svenske forfatteren Torgny
Lindgren skriver i flere av sine
bøker om livet i Västerbottens
innland. Denne boken handler
om en navnløs jeg-forteller som
skildrer sitt liv med Dorés Bibel
gjennom å snakke inn i “en inspel-
ningsapparat av märket Sony MZN
sjuhundratio”. Boken fortjener å bli
lest på originalspråket, men den
norske oversettelsen kan absolutt
anbefales.
Den franske illustratøren Gustave
Doré laget en bibel som kun besto
av såvel vakre som groteske bilder,

og siden fortelleren ikke kan lese, blir denne bibelen hans viktige
holdepunkt i livet. Først blir den gjemt bort av faren, for deretter å
bli ødelagt i en brann. Livsoppgaven hans blir å gjenskape bibe-
len på sin måte. 
Gjennom hele barndommen har han blitt lest for, og morfaren som
mistet evnen til å lese har gjenfortalt utallige klassikere. Men det er
umulig for fortelleren å holde styr på alfabetet, og man konklude-
rer med at han er evneveik. Han blir etterhvert satt bort på et hjem
for utviklingshemmede, og foreldrene tar aldri kontakt med ham
igjen.
I egne øyne er han en svært dyktig tegner med ekstremt god hu-

kommelse. Han mener at mesteparten av vår tids ulykker kan føres
tilbake til lesning og skrivning. Derfor finner man alt man trenger
av kunnskap og innsikt i Dorés verk. Han kan virke både reflektert,
belest og veltalende, men når han beskriver hendelser og egne
opplevelser, forstår vi at hans versjoner må tas med en klype salt.
Det han sier inn på lydbånd, er for det meste forvrengninger av vir-
keligheten. 
Hans skjebne er tragisk, men han framtrer som et selvstendig men-
neske med en sterk gudstro og med troen på det gode i mennes-
kene, også hos foreldrene som forlot ham. Derfor lever han et i
egne øyne rikt liv.
Slik fortelleren veksler mellom virkelighet og forvrengninger, er
også bokens steder og mennesker en blanding av virkelighet og
fantasi. Slik fortelleren kan snakke om de store spørsmål i liv og
død, snakker han samtidig om hvordan noen andre, når han er fer-
dig snakket, skal behandle stoffet. Skilletegnene skal komme på
plass, store bokstaver skilles fra de små og nye kapitler dannes. Da
lurer han på om kapitler finnes i virkeligheten. 

“Om man vil veta hela sanningen, då måste man lära sig alfabetet
och skiljetecknen.
Måste man veta hela sanningen? sade jag.
Vi vill ju allt ska gå bra för dig, sade mor. Att du ska lyckas i livet.
Utan sanning kan du aldrig bli lycklig. Se på far!”

Bokhjørnet  
AV SARA LEIRA ELLINGSEN, FREDRIKSTAD SOROPTIMISTKLUBB

Dorés Bibel
av Torgny Lindgren



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

AV  LISBETH DRØNNESUND 

Kjære soroptimister!

Takk for sist i Drammen.
Nå er det sommer og ferien står nå for døren. 
Det er trist å registrere at antall medlemmer syn-
ker for hver måned som går. Det er i skrivende
stund registrert 1.947 soroptimister. Vi må sam-
men arbeide for å snu denne negative trenden
ved å finne nye og positive metoder for å øke
medlemsmassen. Jeg ser av medlemsregisteret
at klubbene selv foretar endringer i styresammensetningen. Dette skal meldes til meg,
og jeg skal gjøre de nødvendige endringer i henhold til valg i generalforsamling. Også
de valg som blir gjort i ekstraordinær generalforsamling, for eksempel i forbindelse
med at en person slutter, skal rapporteres til meg.
Det er veldig viktig at navn og adresse blir skrevet inn fullt ut ved registrering i med-
lemsregisteret. I det siste har jeg sett at postnummer i adressen er glemt. Sjekk nøye
om navn og adresse er skrevet riktig, og at alle felt er utfylt nøyaktig før man lagrer. Ved
nyregistrering er det også viktig å påse at årstall blir registrert, dersom personen tid-
ligere har vært medlem i klubben eller er medlem fra annen klubb. 
Jeg ønsker dere alle en god og fin sommer.

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

15.-17. juni 
Nordiske dager, Luleå, Sverige

30. juni
Medlemsregisteret ajourføres!

30. juni – 8. juli
Islandsk soroptimistuke

14. – 15. juli
Guvernørmøte i Budapest

5. september 
Frist for stoff til neste Soroptima

Nye medlemmer

Visdomsord

Mennesket kan handle klokt på tre måter:
- ved ettertanke, det er den edleste
- ved å etterape, det er den letteste
- ved erfaring, det er den bitreste

Konfucius

Vi har i siste periode fått 9 nye medlemmer, 11 har 

sluttet og 1 er meldt død.

Vi ønsker velkommen til følgende ny medlemmer:

Janine Schaller-Bøyum, Bærum Soroptimistklubb

Rannveig Hundstuen Sonnerhein,

Bærum Soroptimistklubb

Torhild Yttri Dahl, Kongsvinger Soroptimistklubb

Kari Indseth, Røros Soroptimistklubb

Anu Kubar, Drammen Soroptimistklubb

Kjersti Bjørke, Os Soroptimistklubb

Jenni Maria Pettersen, Oslo II Soroptimistklubb

Unn Viken, Oslo II Soroptimistklubb

Trude Hoel, Narvik Soroptimistklubb

Oppslagstavla
Fivreld
Vi er som to øre fivreld.
Frå glede til glede flyg vi,
Honning og gledeblomar,
glede-essensen – syg vi.

Vi er som to øre fivreld.
Vårt liv er så lang ein sommar,
Jorda så vid ein hage,
Og hagen eit hav av blomar!

Halldis Moren Vesaas


