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UNIONSPRESIDENTEN

Kjære soroptimister
Vel møtt i nytt
soroptimistår.
Jeg håper som-
meren har vært
fin for alle, og at
den har gitt rom
for avkopling fra
daglige aktivite-
ter.  Som dere
ser kommer
årets første So-
roptima i ny
drakt.  Jeg er
stolt over SI
Bodø som har
påtatt seg re-
daksjonsansva-

ret de to neste årene, og redaksjonen har jobbet
hardt for at dere skal bli fornøyd med bladet.

Som dere kanskje husker fra representantskapsmøt-
et, så var det to punkter som fikk særlig oppmerk-
somhet; ny hjemmeside og rekruttering.  Jeg er stolt
over å meddele at hjemmesiden vår snart vil frem-
stå i ny drakt. I september hadde webgruppa vår
møte med noen av våre tillitskvinner for å sikre en
best mulig overgang av data, og dere fårnærmere in-
formasjon om lansering. Vi har også nedsatt en
gruppe som skal se på rekruttering av yngre sorop-
timister, og denne «yngregruppen»avholdt sitt før-
ste møte i september og er godt i gang med sitt
arbeid.  

Styret har akkurat avsluttet evalueringen av forrige
års handlingsplan, og vi har faktisk nådd en god del
av de målene vi satte oss. Vi skal oversende unionens
handlingsplan til klubbene, kanskje til inspirasjon
når dere selv skal i gang med handlingsplanene for
inneværende soroptimistår der også rekrutterings-
arbeidet står sentralt. Jeg har vært privilegert som
har kunnet besøke noen av klubbene. Jeg merker
meg noen synes det er vanskelig å lage en hand-
lingsplan. Husk at disse kun er et verktøy for å sette
deres eget soroptimistarbeidi system. Dere står kun
ansvarlige overfor dere selv. Distriktskontaktenevåre
skal møtes i Drammen i slutten av oktober, gi innspill

til dem og inviterer dem til klubbene for inspirasjon
også i arbeidet med handlingsplaner eller andre
saker.

Nærmere 30 soroptimister har i disse dager vært i
Moldova for oppfølging Norgesunionens prosjekt.
SI har overført rundt 30 000 dollar fra 10. desember-
appellen 2010 slik at «ungdommene våre i Moldova»
får avsluttet sitt utdanningsløp i 2013. Vår vannam-
bassadør var med for å få status på de 500 vanntank-
ene som etter mye tolltrøbbel passerte grensen
tidligere i år. I tillegg er nye klubber under etablering
i Moldova -med norske fadderklubber, så vi jobber
hardt og formålstjenlig.  

Dere kan i denne utgaven av Soroptima lese om gu-
vernørmøtet i Budapest.  Gjett om vi var stolte da
Norgesunionensandre store hovedprosjekt, Utdan-
ningsfondet, vant Best PracticeAward. Etter utde-
lingen kom det flere afrikanske soroptimister bort til
meg og takket for stipend som var tildelt kvinner i
deres land. Den ene av dem, Asha fra Kenya og vise-
president i Europaføderasjonen, var krystallklar –
dette er «hjelp til selvhjelp» og av stor betydning for
disse kvinner. Det er veldig inspirerende å høre dette.
En stor takk til SI Gjøvik som har ivaretatt adminis-
trasjon av fondet på en utmerket måte og en enda
større takk til dere som støtter utdanningsfondet
vårt.  Dere kan lese mer om dette prosjektet lenger
bak i bladet.

Michelle Bachelet, som er leder for UN Women, talte
til FNs Sikkerhetsråd 24. april i år om kvinners aktive
rolle i fredsprosesser. Som kjent rammes kvinner
hardt i dagens konflikter og blir ofte utsatt for mål-
rettede angrep. Skal verdenssamfunnet endelig se
nytten av kvinnelige fredsmeklere? I august ble den
norske diplomaten Mari Skåre til Natosførste spesi-
alrepresentant for kvinner, fred og sikkerhet. Natos
nye spesialrepresentant vil følge opp FNs sikker-
hetsråds resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikker-
het og tilhørende vedtak i Nato. Vi ønsker Mari Skåre
lykke til med sitt arbeid.  

De aller beste hilsener fra hele unionsstyret ved 
Sigrid Ag
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INNHOLD

Vel møtt til nytt soroptimistår

Forsiden av bladet presenteres med bilde og
dikt  ” NORD” av Rolf Jakobsen. Det er malt av
Marit Bøckmann Lie som også er redaksjons-
medlem. Vi synes det passer for i soropti-
mistsammenheng er nå det meste nord –
Unionsstyre i Harstad og Soroptimaredak-
sjonen i Bodø.  Det er mye i dette diktet som
kan tolkes direkte på den nye redaksjonen –
”gå mot vinden”.  Vi håper det ikke blir for
sterk motvind. 

Nytt sitat : ” Du får rødere  kinn ”. Det har ial-
lefall redaktøren fått – av angst for oppgaven
og ansvar.

Da Bodøklubben sa ja til oppgaven, var vi
ganske entusiastiske. Vi har nå skjønt at det å
være redaksjon er en både krevende og  an-
svarsfull oppgave. Vi går til oppgaven med
ansvar og respekt. I soroptimistens ånd så vil
vi nok lære og erfare etter hvert. Det er  gode
med vår organisasjon er at det ikke  kreves
at vi er ”utlærte” på dagen.
Et utsagn heter: ”Å hoppe etter Wirkola.”

Redaksjonen i Fredrikstad har gjort en flott
jobb, og det blir ikke enkelt å  ta overta. Med
sin lange erfaring som redaksjon, har de gitt
oss i Bodø gode råd og uvurdelig veiledning
og støtte.  Vi sender stor  takk  til Redaksjo-
nen i Fredrikstad  for velvillighet og hjelp-
somhet.

Mye stoff er kommet inn, tusen takk for det.
Vi sorterer etter beste evne og tror det blir
plass til det meste. I dette nummeret har Ut-
danningsfondet fått stor plass, likeså Guver-
nørmøte i Budapest. 

Vi i Bodø har en ide om at distriktskontaktene
kunne bli mer synlige i bladet vårt.  Å få en
orientering om klubbenes tilstand i distrik-
tene, tiltak, prosjekter, rekrutering o.s.v.
Meld-inger herfra  kan være til inspirasjon for
oss andre.

Den nye redaksjonen i Bodø håper på masse
tilsendt stoff til: redaktor@soroptima.no

Karen Edvardsen

Norsk Soroptima kommer ut med 8 nummer årlig og er medlemsblad for Norges 2000 
soroptimister. Som del av Soroptimist International, en NGO (non governmental orga-
nisation) for kvinner, er vi tilknyttet FN med representanter i FNs organer i New York,
Geneve, Wien, Paris, Roma, Nairobi og Kairo. Soroptimistene har konsultativ status i
FN og Europarådet. Organisasjonen er en upolitisk sammenslutning av klubber og 
arbeider for internasjonal forståelse, vennskap, fremme av menneskerettighetene, 
bedring av kvinners stilling i alle samfunn, respekt og forståelse for andres arbeid.
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GUVERNØRNYTT

Når dette skrives er sommeren på hell og jeg er til-
bake på jobb etter tre deilige uker på hytten vår
utenfor Risør. Starten på et nytt soroptimistår tar til
1. oktober og tiden er inne til mentalt å vende til-
bake til hverdagen.

Jeg begynner i mitt nye verv som guvernør. Det blir
spennende og jeg gleder meg, men med skrekk-
blandet fryd. Jeg overtar vervet etter guvernør Mar-
garet og det kan vel sammenlignes med «å hoppe
etter Wirkola». Margaret er et stort forbilde og hun
har inspirert oss alle gjennom sine mange verv,
evige optimisme og engasjement i mangt og mye.
Jeg har mye å takke henne for. Det er godt at guver-
nør Kristin fortsetter og med sin lange erfaring, vet
jeg at hun vil gi meg den beste innføringen i vervet. 

Jeg har vært soroptimist lenge, hele 30 år. Jeg er
oppflasket i soroptimismens ånd med både mor og
svigermor som begge var soroptimister. Jeg var re-
lativt ferskt medlem da jeg var med på mitt første

internasjonale møte, nemlig Københavnklubbens 50
års jubileum. Det var spennende og jeg fikk et lite
glimt av hva denne organisasjonen sto for og hva
vennskap og samarbeid over grensene kan bety. Jeg
ble tidlig klar over at skulle jeg være medlem av or-
ganisasjonen så ville jeg få mest mulig igjen for det,
ved å engasjere meg. Som medlem av Bergensklub-
ben har jeg fått muligheten til å inneha verv, være
med på prosjekter og ikke minst lære å snakke i for-
samlinger og bli trygg på meg selv. Dette har også
vært gode ting å ta med i jobben min som avde-
lingsingeniør ved Universitetet i Bergen. Jeg har sit-
tet i unionsstyret og har hatt to meget lærerike år
sammen med tre andre fantastiske damer som jeg
vet vil kunne komme med konstruktiv veiledning
om det skulle bli nødvendig.

Det blir spennende å lære mer om organisasjonen
vår og se hvordan den fungerer utenfor vår egen lille
verden, Det er mange utfordringer og kanskje noe
av det viktigste er hvordan vi skal beholde medlem-
mer og hvordan rekruttere nye. Vi må formidle det
flotte budskapet vi har på en måte som gjør organi-
sasjonen interessant, nyttig og spennende.   

Jeg skal prøve å gjøre mitt beste sammen med Kris-
tin og unionsstyret til å formidle informasjon, ideer
og tanker fra Europaføderasjonen til dere.

Jeg vil oppfordre alle til å delta på møter både i inn-
og utland. Det er utrolig givende og lærerikt å treffe
andre soroptimister. Det er først da du får en føling
med hva vi står for. Legg til side noen kroner hver
måned slik at du kan gi deg selv muligheten til å
delta.

Hilsen

Siren Hammer Østvold
Guvernør

Kjære alle mine soroptimistvenner
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BARNEHEIMEN I MOSTAR

Mostar vart svært hardt råka av krigen på Balkan på 90-talet.

Mange mista livet eller vart hardt skadde, både fysisk og psy-

kisk. Mange måtte reista frå landet av politiske grunnar.

Store delar av Mostar vart øydelsd av krigshandlingane.

Oppbygging av byen er i gang, men enno er det mange

triste ”minnesmerke” etter dei forferdelege krigshandling-

ane. Mykje av Gamlebyen med den verdskjende brua er

bygd oppatt og absolutt verdt eit besøk.Gamlebyen er på

UNESCO si verdsarvliste.

Bosnia-Hertzegovina er eit fattig land med få midlar både til

gjennoppbygging og drift av offentlege institusjonar slik

som barneheimen.

Barneheimen er bygd av midlar frå Egypt. Barna har det etter

forholda bra, dei har nok mat, men det er lite utstyr, kle, sku-

lesaker og leiker. Hjelp frå utlandet er kjærkomne. Det bur 40

born i alderen frå 6 til 22 år på barneheimen. Mange av

borna har foreldre, men av ulike grunnar kan dei ikkje ta vare

på barna sine sjølve. Traumar etter krigshandlingane kan

vera ei årsak.

Den internasjonale Soroptimistorganisasjonen har utdan-

ning som eit av sine satsingsområde. Voss Soroptimistklubb

har derfor bestemt at utdanning også skal vera satsingsom-

råde for vårt lokale prosjekt, barneheimen i Mostar. I pro-

sjektplanen har vi sagt at vi vil støtta barneheimen med

skuleutstyr, undervisningsmateriell og bøker til bibliotek. Vi

har planar om at medlemmer frå klubben skal reisa til Mos-

tar ein gong for året og delta i innkjøp av bøker og under-

visningsmateriell. Vi samlar inn pengar ved å arrangera

kakebasarar, selja gåvebrev og utføra dugnadsarbeid.

For kort tid sidan var fire medlemmer av klubben på besøk

i Mostar og barneheimen. Vi vart vel mottekne, fekk helsa

på borna og var vist rundt på barneheimen.

Av pengane vi hittil har samla inn, kjøpte vi ein god del sku-

lemateriell som kladde- og skrivebøker, male- og formings-

utstyr, og skulevesker til dei største jentene. Til hausten vil vi

fiansiera innkjøp av skulebøker til det nye skuleåret.

Som ei ekstar gåve til barna og barneheimen hadde vi med

oss ein god del klede. Dette var gåver frå butikkar på

Vangen.

Vi kjem til å arrangera nye kakebasarar og på anna vis prøva

å samla inn pengar og vi vil takka alle som støttar oss ved å

kjøpa lodd. Takk og til butikkane og bankane på Vangen for

klede og utstyr. Alle pengane vi får inn, går uavkorta til bar-

neheimen.  n

«Barneheimen i Mostar»
Som lokalt prosjekt har Voss Soroptimistklubb arbeid for barneheimen J.U. Djeciji dom. Mostar i Mostar
i Bosnia-Hertzegovina. Vi har fått  kontakt med denne barneheimen gjennom ei av klubben sine med-
lemmer. Ho er frå Mostar, men no bur ho på Voss.   AV RAGNHILD MØLSTER LIDAL, PROSJEKTKOORDINATOR I VOSS SOROPTIMISTKLUBB
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UTDANNINGSFONDET

Utdanningsfondet – vårt vikti  
AV STyRET I UTDANNINGSFONDET

«BEST PRACTICE AWARD 2012 – OVERALL WINNER”
Årets prosjektpris fra den europeiske soroptimistføderasjonen er

tildelt Norske soroptimisters utdanningsfond for kvinner i Sør.

Under guvernørmøtet var det fokus på de ti programområdene,

og utdanningsfondet vant prisen for programområde ni i tillegg til

å bli «overall winner». Ved prisutdelingen ble det fokusert på at det

norske fondet sikrer lik tilgang til utdanning og 

opplæring for kvinner og har gjort dette gjennom 25 år. Nå som

utdanning og ledelse er langtidsmålet i Soroptimist International,

er vårt fond svært aktuelt.

Selv om det ikke følger penger med, er dette en flott anerkjennelse

av fondet i form av ære og berømmelse, og det er en stor opp-

muntring for fondsstyret.

Norske soroptimisters utdanningsfond for kvinner i sør er det en-

keltprosjektet som er viktigst for klubbene i Norge, og det skyldes

flere forhold. 

For det første er kvinners utdanning viktig for den enkelte kvinne

selv, for familien, for lokalsamfunnet og for nasjonen. Et lands ut-

vikling er sterkt knyttet opp til kvinners deltakelse i yrkeslivet. Jo

høyere deltakelse, jo bedre levestandard.

For det andre er utdanningsfondet et langsiktig prosjekt som alle

klubbene går sammen om. Kontinuiteten gjør at vi får et bånd til

soroptimistklubbene i de landene som har anledning til å søke, og

disse klubbene opparbeider seg også kompetanse i vurdering av

søknadene og kunnskap om oppfølging og rapportering.

For det tredje gir det større uttelling rent økonomisk når vi samler

oss om et fellesprosjekt.

For det fjerde høster også styret i Utdanningsfondet verdifull erfa-

ring om det å håndtere et fond, vurdere søknader og overføre

penger til utlandet. Dessuten får styret et innblikk i forholdene i

søkerlandene som man ellers ikke får kunnskap om gjennom van-

lige nyhetskanaler. Derfor er det også bra at styrevervet går på om-

gang.

Flere tildelinger ønskelig
Vi i styret ser hvilke behov det er for å få økonomisk støtte til ut-

danning. Vi skulle så gjerne ha gitt stipend til flere jenter. I 2012 er

det kommet inn 196 søknader fra 14 klubber i seks land. Totalt er

Bilde fra guvernørmøtet viser fra venstre: Unionspresident Sigrid As, visepresident i SIE, Christine Peer, føderasjonspresident Kathy Kaaf, guvernør Margaret Støle
Karlsen, guvernør Kristin Ruder og 1. visepresident Gerd Halmø.
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UTDANNINGSFONDET

   gste prosjekt
det søkt om $ 144 421, i kroner 866 526. Vi har til disposisjon drøyt

200 000 kroner. Resultatet av årets søknadsbehandling er at det

ble delt ut 46 stipend: Rwanda – 26; Burkina Faso – 4; Senegal – 2;

Kenya – 13; Madagaskar – 1. Vi har valgt å tilgodese jenter som har

rapportert om tidligere stipend og som søker for ett år til for å full-

føre eller videreføre utdannelsen sin. Dette gjelder kun fire jenter.

Stipendene det søkes om varierer fra 250 til 3000 dollar, altså fra

1500 til 18 000 kroner. De fleste ligger på 500 – 1000 dollar (3000

– 6000 kroner). 

Hjerteskjærende utvelgelse
Alle søkerne oppgir at de har det økonomisk svært vanskelig. Det

er snakk om ren fattigdom. Derfor er det med tungt hjerte vi er

nødt til å si nei til så mange. Det er en slitsom prosess, for vi har

ikke midler til mer enn omtrent 30 % av søkerne, og alle har et stort

behov for støtte. Under tildelingsprosessen har vi sett på om sø-

kerne, i tillegg til å være fattige, har klart å formidle en plan eller for-

ventning til fremtiden.

Oppfølging av stipendmottakerne
Det er mange som lurer på hvordan vi klarer å følge opp dem som

har mottatt stipend. Brukes pengene til utdannelse? Fullfører kvin-

nene studiet? Hva vet vi om hvordan pengene blir brukt?

Når stipendene lyses ut, går invitasjonen til klubbene i søkerlan-

dene. Her blir det uttrykkelig bedt om at klubbene også formidler

rapporter om hvordan pengene er brukt etter endt skoleår, og de

oppfordres til å sende med bilder av stipendmottakerne.

Nå skal det sies at ikke alle klubber er like flinke til å sende rappor-

ter, og de bildene vi får, er ofte små og av dårlig kvalitet, så de gjør

seg ikke særlig godt på trykk. Som soroptimister må vi likevel ha til-

lit til at søkerklubbene håndterer søknader og tildelinger etter

beste evne. Eventuelle oppfølgingsreiser må betales privat av den

som reiser, for det er ikke anledning til å bruke midler fra fondet til

dette. Det er heller ikke ønskelig. 

Skal du til Afrika?
Derimot ville det være fint om norske soroptimister som planleg-

ger besøk til et av mottakerlandene tar kontakt med styret i ut-

danningsfondet, så kanskje det går an å få med seg et lite opp-

drag?

Kunstlotteriet
De siste årene har styret i Utdanningsfondet arrangert kunstlotte-

rier for å få inn penger til fondet. I år var det skuffende få klubber

som hadde solgt lodd. Vi vet at alle bruker penger til gode formål,

men vi vil likevel oppfordre alle klubber til også å huske på Utdan-

ningsfondet med midler.

Årets premie gikk til tidligere landssekretær Britt Nordgreen, noe vi

synes var spesielt hyggelig, for Britt har gjort en formidabel jobb i

unionsarbeidet. Premien var en akvarell av Karen Syljuåsen, som

selv er medlem i Gjøvik-klubben.

Karen Syljuåsens neste utstilling finner sted på Gjøvik, på Mølla i

sentrum av byen, 25.-28. oktober 2012. Alle soroptimister er hjer-

telig velkommen til en tur til Gjøvik og utstillingen i denne perio-

den!

Gode innsamlingsidéer
Til slutt oppfordrer vi klubbene til å dele gode innsamlingsidéer

med hverandre. Vi tar også gjerne imot innspill om inntektskilder

for Utdanningsfondet. De kan sendes på epost til anne-oeh@on-

line.no  n

Årets 
jule-

merke
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Bulgaria er kanskje ikke det naturlige reisemål for mange Soropti-

mister, men det arrangement våre bulgarske søstre inviterte til rett

før sommeren ga mersmak. Et land som nylig har fått tilbake sin

selvstendighet og som vet å sette pris på og fremheve sin egenart

og kultur. 

Anledningen var trippeljubileet for bulgarske Soroptimister i 2012,

Sofia I 20, Burgas 15 og Unionen 10 år. I tillegg til oss 14 deltakere

på den historiske rundturen, kom et busslass med italienske So-

roptimister og var med på festen. Unionspresidenten i Bulgaria Ves-

selina Tzvetanova sørget for god stemning og alle jubilantene ble

overrakt gaver i all hovedsak til sine prosjekter. Til sammen er det

åtte klubber i den Belgiske unionen: Tre i Sofia, to i Plovdiv og en i

hver av byene Burgas, Varna og Pazardzijk. Kongsbergklubben er

fadder ved etableringen av ny klubb i Ruse. To ”kommende So-

roptimister” fra Ruse var spesielt invitert til trippeljubileet.  

Turdeltakerne ble alle tatt vel imot på Sofia flyplass ved ankomst og

samlet til en kveldsstund i foajéen på Hotel Arena de Serdika. Et

nytt hotell bygd på historisk grunn i sentrum av gamle Sofia, der de

arkeologiske utgravingene var rammen i selve utformingen av fo-

ajéen.  Ikke bare her, men ellers i alle de historiske byene i landet er

fortidsminner bevart og gjort tilgjengelig som en naturlig del av

et hektisk bymiljø.  Selv undergrunnsbanen har korridorer der pu-

blikum både kan betrakte og gå på fornminner fra 5000 f.kr. 

Rundturen til ”Thracian Valley” tok oss til områder som har ligget

uoppdaget i hele den sovjetiske perioden. Nylig er det gjort ut-

gravinger av trakernes gravkamre fra 3000 f.kr. som lett kan

sammenlignes med etruskernes. Vi sitter igjen med en følelse av at

mye er ennå ukjent om kulturene på Balkan. Roseplukking er en

gammel industri i denne dalen. Tidlig på morgen, før blomsten står

i full flor plukkes og samles inn kilovis med roser til kosmetikkin-

dustrien. Ca tre kilo roser gir 10 gram roseolje som er det etter-

traktede produkt. En soroptimist sto for hele produksjonen frem til

rosevann, roseolje ekstrakt og hudkremer. Vi var med på åkeren, til

destilleringskjelene og fikk smake og prøve produktene. Duften er

som våre prestegårdsroser her hjemme.

Fire flotte dager med hyggelig reisefølge og nye kulturelle impul-

ser.   n

Bulgaria jubilerer og inviterer søstre
til historisk rundtur i Thracian Valley

BULGARIA JUBILERER

Roseplukkere.
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Luleå-klubben med unionspresident Anita Westerström i spissen,

ønsket 140 nordiske soroptimister velkommen.  Fredag var satt av

til møter mellom de nordiske landene med fokus på rekruttering

samt menneskehandel/salg av lilla sløyfer. 

Tidligere rekrutteringsansvarlig i SI Europa (SIE), Nilgun Özler fra

Tyrkia hadde et interessant foredrag om medlemssituasjonen i

Norden. Island ligger best an i Norden når det gjelder rekruttering.

SIE-president Kathey Kaaf inviterte til en inspirerende arbeidsøkt

om markedsføring og mediehåndtering.  Med sitt journalistyrke

hadde hun mange gode eksempler. Vi diskuterte også menneske-

handel med danske Ulla Madsen, påtroppende SIE-president 2013-

2015. Danmark vil, i likhet med Norge, fortsette med salg av lilla

sløyfer, Island støtter tiltak mot menneskehandel gjennom en

større organisasjon, Sverige faser ut sløyfesalg og satser på et spen-

nende vannprosjekt.  

Kvelden ble tilbrakt i den svenske skjærgården med kveldscruise i

den Botniske viken, og det gledet meg å treffe soroptimister fra

flere av de norske klubbene; bl.a. Horten, Tønsberg, Mo i Rana og

Narvik i tillegg til våre nordiske venner.

Lørdagens tema var e-helse i Sverige.  Spennende foredragshol-

dere var invitert inn fra universitetet i Lulea i tillegg til politikere,

og mange var imponerte over hvor langt våre naboer har kommet

innenfor dette feltet. 

Norgesunionen presenterte Moldova-prosjektet etter lunsj, og den

svenske unionen overrakte Norgesunionen en gave i form av 200

lilla sløyfer som vi kan selge i vårt videre arbeid for å bekjempe

menneskehandel. Nydelig vær skapte en flott ramme rundt arran-

gementet, og Danmark avsluttet med å ønske sine nordiske 

soroptimistsøstre velkommen til Billund i 2014.  En stor takk til Sve-

rige for fine og inspirerende dager sammen med våre nordiske

venner.    n

Nordisk møte i Luleå
Annet hvert år veksler de nordiske landene på å arrangere «Nordiske dager», og i juni var Sverige vert-
skap for begivenheten.     

NORDISK MØTE I LULEÅ

De nordiske unionspresidentene, sammen med tidligere, nåværende og kommende SIE-presidentene.
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Å inneha et verv åpner øynene for det store nettverket vi er

en del av både nasjonalt og internasjonalt. Soroptimistlivet

blir kort sagt mer spennende.

Et verv varer i 2 år med mulighet for gjenvalg ėn gang. Gu-

vernør og guvernørsuppleant kan bare unntaksvis ta gjen-

valg. De klubbene som ønsker gjenvalg av egne medlemmer

til verv, må også sende inn ny nominasjon. Kandidaten må

være forespurt.  Til vervene som unionspresident (1. visepre-

sident) og guvernør er det krav til tidligere erfaring i Norge-

sunionen.  Det oppfordres til å lese retningslinjene i våre lover

og vedtekter når det gjelder vervenes oppgaver. 

Nominasjonsfristen utløper 20.01.2013, men valgkomiteen

ønsker å få inn klubbenes nominasjoner så snart som mulig

utover høsten 2012 og før nyttårsklokkene ringer.

Nødvendige opplysninger om kandidatene: navn og fød-

selsår, adresse, e post adresse, telefon, soroptimistklubb,

yrke/stilling, utdanning, soroptimistdata på klubb- og uni-

onsnivå, språkkunnskaper, foreslått av, samt elektronisk bilde.

Forslag sendes valgkomiteen ved leder Solveig Haug Urdal,

urdal@online.no innen 20. januar 2013. 

Unionsstyret 2013 til 2015:
Unionspresident: 
Gerd Halmø, Stavanger soroptimistklubb 

(valgt på R-møtet i Bergen 2011)

Stavanger soroptimistklubb nominerer kandidater til:
Unionssekretær

Unionskasserer

3. visepresident

Unionssuppleant

Unionsstyret 2015-2017
1.visepresident

Guvernør

Guvernørsuppleant

Programansvarlig

Assisterende programansvarlig

Nettansvarlige (2)

Ekstensjonskomiteen –tre medlemmer

Valgkomiteen – 3. medlem

Lovkomiteen tre medlemmer

Utdanningsfondet

Distriktskontakter:

Nord 1

Nord 2

Nord 3

Sør-Vest

Valg 2013
Ta utfordringen – still til valg på unionsnivå!  

VALG

Kvinners stemmerett 
hundre år 2013
Soroptimistene er oppfor-
dret til å markere hundreår-
sjubileet neste år for
kvinnenes stemmerett. Moss
Soroptimistklubb har valgt å
gjøre det med å lage teater!
Åtte av klubbens medlem-
mer har laget en teater-
gruppe. Vi leser oss opp på
hva som skjedde i årene før
1913, og har valgt å repre-
sentere hver vår person,
både lokale og sentrale.
Både forkjempere og mot-
standere, alle argumenter skal med. Det finnes enorme
mengder av stoff på nettet. 
For det første lærer vi mye. For det andre har vi det vel-
dig morsomt, særlig når vi snakker om og planlegger
kostymer. Det er langt igjen til mål. Fremføringen blir
på det årlige fellesmøtet som klubbene i Moss og
Rygge har i mars.
Vi forteller om dette allerede nå for kanskje å inspirere
andre klubber til å gjøre noe tilsvarende, eller til å finne
en annen vri på temaet.

Elisabeth Vogt, Moss Soroptimistklubb

Anna Rogstad . Forkjemper for
kvinners stemmerett.
Foto: stortingsarkivet
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På sommermøte i juni slo vi til med en trivelig markering av vår

lange historie, med feststemte soroptimister til stede. Vi er stolte

av klubben og vårt arbeid gjennom alle årene, for å gi kvinner som

trenger hjelp, bistand til å skaffe seg utdanning og arbeid. Mye har

skjedd på 60 år, tidene forandrer seg, men vårt fokus har alltid

vært:» Hjelper vi kvinner til utdanning og arbeid, hjelper vi fami-

lier og vi bidrar til å skape et bedre samfunn for alle.» 

Klubben ser framover, og de siste årene har vi blant annet gitt

støtte til et prosjekt i Moldova. Vi er både spente og forventnings-

fulle når tre av klubbens medlemmer, nå reiser til dette fattige lan-

det i september. Vi ønsker å få et innblikk i hva vi videre kan gjøre

for å styrke og støtte unge kvinner som trenger det.

Den siste helgen i september holder Steinkjerklubben årets dis-

triktsmøte for klubbene i Midt- Norge, Trøndelagsregionen. Arran-

gementet foregår på Grand Hotell i Steinkjer, hvor vi blant annet

med har gleden av å vise fram Jakob Weidemanns glasskunst i råd-

huset og i Steinkjer kirke. Vi ser fram til   besøket  fra Norges Unio-

nen og fra klubbene i distriktet, lytte til hverandre og diskutere

klubbenes virksomhet framover.

I oktober har vi en årlig mannekengoppvisning, hvor vi prioriterer

å vise fram klær fra de små butikkene i Kongens gate, som kon-

kurrerer med de store kjedene fra sentrene rundt. Et populært inn-

slag i bybildet, hvor inntekten går til utdanningsfondet og vår

prosjekt i Moldova.

Ser vi lenger framover i tid, ønsker vi å delta i feiringen av Kvinners

stemmerett i 2013. En av de fire store kvinnene som bidro til at

kvinner fikk stemmerett for 100 år siden var Fredrikke Marie Kvam

fra Steinkjer. Dette vil vi være med å markere sammen med andre

kvinneorganisasjoner i kommunen. Klubben fikk innvilget midler

/et beløp fra BLD-departementet, som nå gjør oss i stand til å lage

et innslag i samarbeid med lokale sangere til 8. mars arrangemen-

tet neste år. Dette er noe vi gleder oss til å ta fatt på utover høsten/

vinteren. Vi har allerede på et medlemsmøte hatt foredrag om

Fredrikke Marie Kvams historiske bragd med underskriftkampan-

jene for å skaffe kvinner stemmerett.  n

Steinkjer soroptimistklubb 60 år!
Steinkjer soroptimistklubb ble stiftet 27. mai 1952.    AV PRESIDENT TURID STRAND SUSEGG

STEINKJER JUBILERER
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Lørdag fant åpningsseremonien sted 
med lystenning og en meget god tale av en opplagt føderasjons-

president, Kathy Kaaf. Hun trakk fram historiske bånd, spesielt

mellom vertslandet Ungarn og Tyskland. Hun oppfordret oss alle til

å arbeide fram et godt og konstruktivt guvernørmøte. 51 guver-

nører ble registrert til stede. Det ble også oppnevnt tellekorps, der

vår egen unionspresident var én av fire i korpset. De gjorde en proff

jobb, det ble ikke brukt elektronisk avstemmingsapparater denne

gang, bare visning av grønne, røde eller blanke stemmelapper.

Georgia ble strøket som union med 51 stemmer. Det skal jobbes

med å få i gang nye klubber i Qatar, Jordan, Angola og Libanon.

På dette møtet var det bare ett valg 
som skulle gjennomføres, valg av føderasjonskasserer.

To kandidater sto på den opprinnelige listen: Anne-Marie Hen-

drickx fra Belgia og Rose Makunzo Mwangi fra den kenyanske uni-

onen. Sistnevnte trakk sitt kandidatur, så vår nye

føderasjonskasserer er Anne-Marie Hendrickx. Hun fikk 50 stem-

mer.

Mange forslag til forandringer (store og små) til 
føderasjonsvedtektene
Den greske unionen hadde sendt inn 10 forslag, føderasjonsstyret

8, den svenske union 1 og den norske 1. Dette er omfattende ma-

teriale og dersom du er spesielt interessert, kan du logge deg inn

på SIEs nettsider www.soroptimisteurope.org med din egen kode

og lese alle forslagene og resultatene. Vi trakk vårt forslag til fordel

for det greske som var juridisk mer detaljert og enda tydeligere

enn vårt. Forslaget gikk i hovedsak på konkretisering av stemme-

givning under guvernørmøtet. 

I Palermo i 2011 ble det stemt elektronisk, noe som viste seg å gi et

unøyaktig resultat. Vi ønsket avstemning med stemmesedler, van-

lig 2/3 flertall og et tellekorps bestående av 5 unionspresidenter.

Dette forslag fikk tilslutt 20 grønne, 22 røde og 7 blanke og gikk

dermed ikke gjennom. 

(Bemerkning. De hadde tydeligvis sett forslaget vårt, siden telle-

korps ble oppnevnt og der Sigrid var med). 

Alle sakene føderasjonsstyret fremla, fikk fra 42 til 51 stemmer.

Her er en nettadresse med utgangspunktet for avstemmingen. Se-

nere vil de nye føderasjonsvedtektene bli lagt ut på nettsidene:

www.http://soroptimisteurope.org/en/members/downloads/go-

vernors-meeting.html

Rapportene fra føderasjonsstyret ble gjennomgått og godkjent.

Den administrerende direktøren, Ann Simon, meget god, ny med-

arbeider la fram en kort og konsis rapport. Hun ble ansatt desem-

ber i fjor.

Ekstensjonskomiteens rapport inneholdt bl.a. informasjon om at

to klubber i Norge, Kongsberg og Rygge, er i ferd med å starte klub-

ber: Ruse i Bulgaria og Nisporeni i Moldova. Det ble  gitt utmer-

kelser til den tyske unionen som har fått flest nye klubber i 2011!

Ingen av de norske søkerne til SIE Scholarship Fund 2012-2013 

oppnådde å få tildelinger fra fondet. Ei heller hun som hadde søkt

Dr. Suzanne Noël Scholarship om stipendmidler. 

Moldovaklubben Chisinaus Elena Nicultia fikk stipend på €2910,-.

Gjennom SIE Action Fund 2012 fikk Chisinauklubben i Moldova

€6500,- til et teknologisk prosjekt for informasjon og kommunika-

sjon. 

Redaktøren i The Link hadde tidligere annonsert en mulig mar-

kedskampanje om å få flere til å abonnere på bladet. Tanken var at

om bladet også ble oversatt til tysk og italiensk ville kanskje flere

abonnere, men en undersøkelse foretatt viste at det ville ikke skje.

Dermed er denne tanken lagt på is. Det skal i stede arbeides for å

legge The Link på nett og at man der må abonnere for å lese på

det, i tillegg til det vanlige papirabonnementet. Det er forøvrig en

idé dine guvernører lanserte allerede på R/L-møtet i Drammen.

Samme kveld ble det avholdt en workshop 
for guvernører
Gjennomført for første gang og tok for seg guvernørenes ansvar

og plikter. Det ble gruppearbeid og resultatet ble fremvist for alle

i etterkant. En oppsummering av dette igjen, vil bli å finne på SIEs

nettsider med tid og stunder. Selve gjennomføringen ble noe ka-

otisk, men siden dette var første gang ble det en test for senere

workshops for guvernørene.

GUVERNØRMØTE I BUDAPEST

Guvernørmøtet i Budapest, 
Guvernørmøtet fant sted i Budapest, Ungarn fra fredag 13. juli til søndag 15. juli 2012.
Fredagen startet med separat møte for alle unionspresidentene. 
AV MARGARET STØLE KARLSEN
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Søndag 15. juli var satt av til SI-saker, rapportering fra medlemmer

i hovedkvarteret, komiteer og rapporter fra alt som foregår i SIEs

regi.

Hvordan utvikle SI som organisasjon?
Guvernørene har ønske om mer detaljert informasjon om den øko-

nomiske situasjon og bruk av midler. Fokus er også satt på hvorfor

arrangementkostnadene på guvernørmøtet i Palermo ble så mye

høyere enn det i Ghent.

En del av den foreslåtte økningen i kontingenten som ble vedtatt

i guvernørmøtet i Palermo i 2011, var ment å dekke en forventet

økning i utgiftene til SI på £ 2 eller € 2,40 per medlem. På SIs styre-

møte i Montreal i juli 2011 ble det ikke stemt over økning i kon-

tingenten. I stedet ble det oppnevnt en ekspertgruppe, bestående

av ett medlem fra hver føderasjon, for å gjennomgå SIs interne

operasjoner, inkludert SIs hovedkvarter. Hvert av medlemmene i

ekspertgruppen har yrkeserfaring innen logistikk, finans eller har

juridisk bakgrunn pluss god kunnskap om Soroptimist Internatio-

nal.

GUVERNØRMØTE I BUDAPEST

Unionspresident Sigrid, Guvernør Kristin og Guvernør Margaret.

   Ungarn
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Økonomiansvarlige Halfdis Karlsdottir la frem rapporten og svarte

på spørsmål.

På møtet i Budapest ble det bestemt at SI setter disse pengene inn

på en separat konto for et tidsløp på 3 år. Brukes ikke pengene

innen den tid, er det opp til guvernørene å stemme over hva peng-

ene skal brukes til. 45 stemte for og 5 blanke stemmer avgitt.

Investering i SIEs nye hjemmeside blir på €24.534,- og resultatet er

i ferd med å vises på nettsidene.

Alle rapportene fra tillitskvinnene ble godkjent. Flere av rappor-

tene ble vist som powerpoint presentasjon og skal legges ut på

websiden. Dette gjelder blant annet rapporten fra visepresident

Gerda Huismann; rapporter fra Unions and Single Clubs. Vi vil

komme tilbake til noen av de viktigste rapportene senere i Guver-

nørNytt.

Noen utdypende spørsmål ble stilt, men disse kvinnene gjør en fa-

belaktig jobb. All ære til dem som bruker så mye tid på organisa-

sjonen vår!

Det arbeides for en Afrikansk føderasjon og det er blitt avholdt en

tre dagers konferanse i Nairobi, mars 2012. Det var 115 deltagere

fra 20 land. De afrikanske land som deltok var bla. fra Benin, Elfen-

benskysten, Bukina Faso, Etiopia, Ghana, Nigeria, Rwanda og verts-

landet Kenya. Mariet Verhofen- Cohen, prosjektansvarlig for Afrika

jobber tett sammen med SIEs visepresident Asha Abdulrahman og

Maria Soumonni ( Liason for Afrika).

Fremtidsdrømmen er at Afrika skal bli den 5. føderasjonen og for å

få dette til må SIE og SIGBI (den engelske føderasjon) samarbeide

tett.

Programdirektør Ulrike Neubert rapporterte at de hadde mottatt

785 Program Fokus rapporter i tidsrommet 01.okt 2011 til 01. juli

2012.

Noen data fra det første året:
• Prosjektene til nå har mottatt ca. €14.000 i donasjoner

• Målet er € 97.679.50 

• Hovedkvarteret i SIE mottar mange spørsmål angående pro-

sjektene og det var over 2.225 besøkende fra 107 land inne på

websiden/ Project Matching 

• SIE har på ett år utdelt €5 millioner til prosjekter!

Det viser hvor stor betydning vårt prosjektarbeid har og hvor mye

vi som soroptimister faktisk bidrar med på europaplan. 

Norske soroptimisters utdanningsfond ble "Overall winner" og vant

Best Practice Award for 2012. Ulrike Neubert delte ut prisen og vi

var stolte mottakere på vegne av alle norske soroptimister og Ut-

danningsfondet.

Guvernørarbeidet er hektisk, givende og morsomt! Vi bygger nett-

verk og på guvernørmøtet i Budapest fikk vi også se hvor stort ar-

beid våre tillitskvinner i Europa, med føderasjonspresident Kathy

Kaaf i spissen, gjør for vår organisasjon.

Kathy Kaaf kommer til representantskapsmøtet i Harstad! 

Gled deg!   n

GUVERNØRMØTE I BUDAPEST

Kathy Kaaf.
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NYE MEDLEMMER

Nytt medlem i 
Svolvær Soroptimistklubb 
Merete Mandt Larsen, kommunikasjonsmedarbeider, ble tatt opp
som nytt medlem i Svolværklubben  på septembermøtet.
Vi ønsker henne hjertelig velkommen!  n

Merete med sin fadder Siri Bjercke.

Tønsberg Soroptimistklubb 
Nytt medlem i klubben vår er Giulia Brighenti. Hun kommer fra Ita-
lia og har tre barn. Full av energi og pågangsmot.   n

Fra venstre: Jorunn Moe (fadder), Laila Bruskeland, president Laila Bruskeland
og Giulia.

Nytt medlem i 
Halden Soroptimistklubb 
Monica Nærup Børke ble tatt opp som medlem i Halden soropti-
mistklubb under klubbens sommermøte på Rød Herregård 6. juni.
Monica er 51 år, fysioterapeut og jobber ved Bakke Senter for mest-
ring og rehabilitering.  n

På bildet ses Monica (i midten) sammen med klubbpresident Siv Johanson (til
venstre) og fadder Cathrine Husby Solheim.

Rygge Soroptimistklubb 
På sommermøtet til Rygge Soroptimistklubb ble Anne-Kirsten Up-
saker tatt opp som soroptimist.  Hun er prosjektkoordinator i Cam-
pus Moss og vi ønsker henne velkommen i klubben!  n

President Randi Braathe (til venstre) sammen med Anne-Kirsten Upsaker!  Fad-
dere er Mette Upsaker og Eli Hersleth.

2 nye medlemmer 
På høstens første medlemsmøte 10. september ble kunstner Anita
Hanch-Hansen Fjeldhaug og frisør Renata M. Stellander tatt opp
som medlemmer i Rygge Soroptimistklubb.  n

De nye medlemmene flankert av fadderne Inger Lise Handeland, Wenche Sten-
bro og Tone Urstad.



SOROPTIMA 7/12 17

REDAKSJONEN PRESENTERES

Presentasjon av redaksjonen

Redaktør: Karen Edvardsen
Hovedfag i Helse, ernæring og miljø. Undervist på Lærer-
utdanningen - Høgskolen i Nordland /Universitet i Nordland. 
Er nå pensjonist.

Økonomiansvarlig: Lisbeth Karlsen
Autorisert regnskapsfører, daglig leder i Consis Bodø AS. 
Sitter i styret i Bodø Soroptimistklubb.

Red.sekretær: Monica Røberg Andreassen
Førskolelære. Pedagogisk leder Bjerkhaug barnehage.

Redaksjonsmedlem: Anne Birgitte Holm Gundersen
Seniorrådgiver i – Hovedredningssentralen Nord-Norge.

Redaksjonsmedlem: Marit Bøckmann Lie
Tannteknikkerlinje - Sogn, Oslo. Fagarbeideri tannteknikk. Tann-
helsetjenesten Nordland. Spesialtjenesten – teknisk laboratorium,
Bodø. 

Redaksjonsmedlem: Torild Jakobsen
Utdannet sosionom med diverse tilleggsutdanninger. Erfaring fra
ulike lederstillinger i Bodø kommune, fylkesmann og Universitetet
i Nordland. Er nå i prosjektlederstilling hos fylkesmann i Nordland.
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MINNEORD

Så er Hilde død, 97 år gammel. 
Det er vemodig, men ikke unaturlig når vi tar hennes høye
alder i betraktning. 

Hilde ble soroptimist i 1963, og har vært mentor og for-
bilde for flere av oss i Fredrikstad Soroptimistklubb, bl.a.
Liv Daae Gabrielsen, som forteller: 

”Hilde var vesentlig eldre enn meg, og full av erfaring og
klokskap på de fleste områder. Hun var alltid opptatt av
aktuelle samfunnsspørsmål, og kom med klare meninger
om sitt syn i de forskjellige debatter som pågikk, både i
tiden og i klubben; fra hun ble soroptimist til hun døde
nå i juni. 

Hun var uredd - og iblant utrolig modig - når hun utfor-
dret klubbvenninnene til å diskutere ofte litt brennbare
aktuelle saker både her i Norge og i den store verden. Hun
ga oss alltid noe å tenke på, etter slike diskusjoner dro vi
alltid mye klokere og mer informert hjem fra møtene. 

Da Fredrikstadklubben i 1980 ble spurt om ta på seg ver-
vet med å ha unionsstyret, føltes det for meg helt natur-
lig at Hilde skulle representere Norgesunionen som
president. Men hun tok meg til side og meddelte at hun
følte seg for gammel, og at hennes mening var at jeg
skulle gjøre det. Jeg var bare vel 40 år og hadde bare 8 år
som soroptimist, men så var det Hilde, da. Hennes opp-
fatninger talte mye i klubben, og jeg følte at jeg ikke
kunne si nei til en slik tillitserklæring fra henne. Så slik ble
det. Jeg takker henne i dag; jeg fikk flere år med viktige
læringsarenaer og masse kjennskap til hva soroptimistene
står for, i tillegg til mange flotte opplevelser og gode ven-
ner.”

Det ble litt tomt og stille i diskusjonen da Hilde ikke lenger
fikk til å komme på møtene. Men hun fulgte ivrig med på
referatene, satte ofte et NB! ved noen punkter, og det var
ikke sjelden at hun ringte en i styret for å uttrykke sine
synspunkter i klubbsakene. Så Hildes stemme ble hørt, og
hennes nærvær ble følt på alle klubbens møter. Hilde var
soroptimist i sinn og sjel, og så sosial, engasjert, spontan,
intens og nærværende med hele seg at vi faktisk kan si at
hennes stemme og interesse er vår klubbs ryggmarg! 

Det er mange i dag som tenker på Hilde som den kloke,
modige og sterke kvinnen som ga oss innsikt i tidens
mange stridsspørsmål, og som utvidet vår kompetanse til
selv å kunne reflektere og delta i debatter i andre fora. 

Hele Fredrikstad Soroptimistklubb takker Hilde for et
langt og trofast vennskap, og lyser fred over hennes gode
og vakre minne.

På vegne av Fredrikstad Soroptimistklubb
Anita Amundsen, sekretær

Vi minnes Hilde Alnæs
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MINNEORD

Så måtte hun forlate oss. Kirsti Andreassen Renaud som
var så glad i livet, hun sovnet inn natt til fredag 7. sep-
tember. 

En markant personlighet i Larvik soroptimistklubb er
borte for bestandig. Det er så uvirkelig. Hun var så veldig
til stede overalt hvor hun var, så også i klubben vår. Som
medlem i nær 30 år var hun en viktig støttespiller i klub-
bens arbeid for å fremme kvinners rettigheter innen ut-
danning, helse og miljø med fokus på likeverd for alle
mennesker. Hun var et raust og hjertevarmt menneske
med genuin interesse for samarbeid, samhørighet og
vennskap. Hun ga bort bamseklemmer hver gang du traff
henne, smilet var ekte og hun var full av liv og overskudd
for andre. 

Kirsti var europeeren, en kosmopolitt. Hun var frankofil og
mange i Larvik har gått på hennes franskkurs gjennom
årene. Mange er de som husker den lille, franske restau-
ranten Chez Nous ved Stavernsveien.  Der  tryllet hun fram
gode matopplevelser, varm og lun stemning og holdt
interessante kunstutstillinger. Hun kjente personlig flere
av kunstnerne som hun presenterte og hadde selv blikk
for form og farge. 

Kunst og kultur betydde mye for Kirsti. Og med store ges-
ter og innlevelse formidlet hun gjerne sin egen opplevelse
av et kunstverk. Hun bodde flere år i Nederland og lærte
seg språket. Hun startet tidlig i reiselivet og utallige er de
som hun har sendt ut i verden til gode opplevelser og
trygge turer. Hun hadde omsorg for “sjåførene mine”, som
hun sa, og den serviceinnstillingen hun hadde, brakte
henne og arbeidsgiveren mange fornøyde reisende. Hun
inspirerte de som var rundt henne og hennes arbeids-
glede og iver over å se resultater, ga også andre lyst til å
gripe fatt.

Kirsti var aldri redd for å si i fra om hun uenig i det som
ble sagt eller foregikk. Kirsti var en sterk personlighet med
meningers mot. Kirsti førte klar tale. Men hun evnet også
å lytte til andre. Og gjorde du en god jobb og hun var for-
nøyd, var hun rask på telefonen, e-post eller SMS for å
skryte av deg. Hun var ikke gjerrig med rosende ord. Hun
lot deg ta del i gode samtaler, engasjerte diskusjoner,
varme og omtenksomhet.

Hun var glad i menneskene hun møtte. Mest av alt var hun
glad i Katja og barnebarnet Emma. Hun var stolt av Katja,
var glad for at hun er målbevisst og har fått det så godt.
Gjennom sine mange år som soroptimist var hun genuint
opptatt av organisasjonen og oppfordret til samarbeid,
videreutvikling og kvalitet. Vi i Larvik soroptimistklubb vil
ta vare på hennes verdier og bringe dem videre. På den
måten vil hun alltid være en del av soroptimistene i Larvik.

Larvik soroptimistklubb
Margaret Støle Karlsen

Vi minnes 
Kirsti Andreaen Renaud
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MINNEORD

Vår kjære søster Oddrun Hauge gikk i sommer bort etter
kort tids sykeleie. Oddrun var født 17. desember 1958 og
ble medlem i Jæren Soroptimistklubb 1. januar 2004. Hun
døde 25. juli 2012.
Oddrun var utdannet bokhandler og hun elsket bøker.

Hun var en uuttømmelig kilde til informasjon for oss alle
i klubben når vi lurte på noe. En gang i året hadde hun in-
formasjon av nye bøker i klubben. Entusiasmen hennes

inspirerte mange til å lese bøkene hun anbefalte.
Klubben har vært på flere utenlandsturer der Oddrun
også var med. Det var alltid en fornøyelse å høre hvordan
hennes reiserute var, siden hun ikke reiste med fly. Reisen
gikk ofte over flere dager med tog og båt.
Oddrun hadde et stort engasjement for arbeidet med å
hjelpe ofre for menneskehandel. Like før sin død påtok
hun seg oppdrag for styret med å finne en ny vennskaps-
klubb som også kunne knyttes opp mot prosjekt mot
menneskehandel.
Hennes engasjement viste seg da hun ved sin 50-års dag
ønsket bidrag til Soroptimistenes arbeid i stedet for per-
sonlige gaver. Familien fulgte opp dette engasjementet
ved å be om bidrag til Soroptimistenes prosjekter i stedet
for blomster i Oddrun sin begravelse. Det ble samlet inn
kroner 27.950,- som vil bli fordelt på Utdanningsfondet
og Moldova-prosjektet.

Oddrun vil bli savnet i klubben.
Vi lyser fred over Oddrun sitt minne.

Klubbsøstre i Jæren Soroptimistklubb

Vi minnes Oddrun Hauge 

Tønsberg Soroptimistklubb har mistet et mangeårig medlem, Anna Apesland
Knudsen. Hun var utdannet musikkpedagog og konsertpianist. Anna holdt kon-
serter i flere europeiske byer, og da hun kom til New york spilte hun i selveste Car-
negie Hall. Under krigen spilte hun for våre soldater og ble belønnet for det.
På 60-tallet kom Anna til Tønsberg der hun engasjerte seg sterkt i samfunnslivet.
Som den dyktige musikkpedagogen hun var, hjalp Anna mang en student frem
ved Eik Lærerhøgskole. Som medlem av Tønsberg Soroptimistklubb har hun i alle
år gledet oss med sine musikalske innslag på møter så vel som tilstelninger. 
Selv om hun de siste årene var avhengig av rullestol, viste hun et sterkt engasje-
ment i klubbens arbeid. Når vi besøkte henne, spurte hun både etter medlem-
mer og hvordan prosjektene våre gikk.
Tønsberg Soroptimistklubb vil minnes henne i takknemlighet og vi vil savne hen-
nes engasjement og gode humør. Vi lyser fred over Anna Apesland Knudsen sitt
minne.

Tønsberg Soroptimistklubb, v/Laila Bruskeland (president)

Vi minnes Anna Asland Knuen 
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Jeg er fascinert av det internasjonale engasjementet. Det er fan-

tastisk å tenke på at kvinner over hele verden har samme visjonen

og jobber med de samme prosjektene. Det gir er en veldig styrke

og et stort fellesskap.

Jeg har fått masse kunnskap gjennom årene, og lært veldig mye. I

Soroptimismen er spredning av kunnskap og etablering av gode

holdninger sentralt, og bedriftsbesøk og interessante foredrag er

kjempeviktige i så måte. yrkesforedrag, der medlemmene presen-

terer sine yrker, har også en viktig plass i klubblivet. En håper at

kunnskap og holdninger skal munne ut i konkret handling av for-

skjellig slag, og vi har et motto: awareness - advocacy - action.

Jeg har opplevd egen, personlig utvikling gjennom de snart 20

årene jeg har vært Soroptimist. Som leder av hovedkomiteen for

R&L-møtet vi arrangerte i Trysil, fikk jeg mulighet til å lede

gjennomføringen av et stort og vellykket prosjekt. Det ville jeg ikke

fått uten Soroptimismen.

Jeg har fått gode venninner både i Trysil og ellers i landet. Gjennom

arbeidet i klubben, med prosjektene våre og det vi har vært

gjennom som klubb, har jeg fått et nært og godt vennskap med

Trysil-damer fra ulike miljøer. Det er godt å tenke på, og når det

kommer til stykket, kanskje det viktigste med Soroptimismen.  n

Hvorfor er jeg Soroptimist?
I bloggen til Gro Skaaret sier hun selv noe om hvorfor hun er soroptimist. 
Lenke til blokken: http://www.gro50pluss.blogspot.no/

SOROPTISME

Kjære soroptimister!
Det er allerede høst og snart er det nytt soroptimistår, det andre
for de nye vervene PA og APA.  Hva har vi gjort i så langt, og har
vervene ”satt seg”?
I våres sendte vi ut et brev til alle pa og apa i klubbene, og ba om
tilbakemeldinger.  Det gikk veldig bra – de aller fleste har svart.
Noen beskrev hva de har gjort i klubben sin og hva som skal skje,
og noen bare at de har mottatt og lest brevet og  tatt det opp i
klubben.  Noe av det viktigste med brevet var å aktivisere  de
nye vervene,  sette dem litt på sporet, og få kontakt.  Dessverre
var det noen  feil adresser, men det er mange personer med verv,
og dette ordner seg. Det var en god test.
Vi  tar stadig opp viktigheten av rapportering av prosjekter. Det
er fordi det er på den måten vi kan vise hva vi gjør.  Det er slik vi
markerer oss, og  det er ved rapporteringen  at vi i siste instans
kan beholde vår status i blant annet FN. Og det er viktig.  Og for
å få flere medlemmer er det ikke minst viktig at vi kan vise til
hvem vi er og hva vi står for og hva vi gjør. På landsmøtet i Dram-
men var det work-shop om blant annet det å skrive PFR.  Mange
deltok  med mye engasjement.  Det var nyttig for oss, og vi tror
også for de som deltok.  Det var i alle fall den umiddelbare
tilbakemeldingen.  I etterkant ser vi  at det er sendt inn flere rap-
porter.  Pr. 1. juli  var det allerede 22 innsendte PFR-er fra Norge,
og vi vet at det er flere på gang. Larvik topper foreløpig med fem
innsente rapporter, Kongsberg har tre, de andre en hver, men
bare stå på. Det nytter.  Som kjent har Norgesunionen sin pris
for beste prosjekt i løpet av året, og eneste måte å delta i kon-
kurransene er ved å sende inn PRF.  Kristiansand Øst fikk prisen
for 2012, og det gir heder og ære til klubben og ikke minst er
det bra for det indre liv i klubben.   Som nevnt er det er også på
denne måten vårt arbeid blir kjent  ute, også utenom soropti-
mistene.  Prosjektene og arbeidet med prosjektene er viktig, og
rapporteringen er helt nødvendig.   På hjemmesiden vår er det
laget en oversikt over hvilke klubber som har sendt inn rappor-
ter og litt om hva det dreier seg om.  Det er nyttig lesing – og
litt konkurranseinstinkt gjør ingen skade her.  Det ligger også

opplysninger om de øvrige nordiske lands rapporteringer.    El-
lers er det lurt å gå på hjemmesiden og på nyttige lenker – klikke
seg inn på rapportering av prosjekter pfr  og kommer da til so-
roptimist international – user login.  Her  er brukernavn sie  og
passord geneva.  Det står også om denne fremgangsmåten i So-
roptima  juni 2011. Ved å gå inn slik  kan man søke på rapporter
fra hele verden.  Det er lurt å gjøre – søke ideer og inspirasjon  fra
andre.  Skjemaet er ikke vanskelig, det er bare å begynne så går
det av seg selv.  Det er bedre å rapportere og eventuelt gjøre
noen feil, enn ikke å apportere i det hele tatt.  Og de prosjektene
som er rapportert er med i konkurransen om prosjektpris i Eu-
ropaføderasjonen, og at det nytter viser seg – vårt Utdannings-
fond vant Europaføderasjonens pris i år.  Det er en stor glede og
en stor ære.
Vi skal også være opptatt av oss selv og vår organisasjon.  Jeg
oppfordrer klubbene til en gjennomgang av lover og vedtekter
minst en gang i året, og  ikke minst når det kommer  nye med-
lemmer. Er det noe dere lurer på når det gjelder forståelsen, har
vi en utmerket lovkomité som hjelper.  Mange klubber har også
egne vedtekter i tillegg til de som er fastsatt av SIE eller Unio-
nen – har dere skrevet dem ned slik at de kan gjenfinnes og
praktiseres?  Husker dere hva som ble tatt opp og vedtatt av en-
dringen er  på siste årsmøte?  Hva med året før, og året før det?
Vi må aldri glemme av vi er en organisasjon for kvinner ”in ma-
nagement and professions” og at vårt arbeid og virksomhet skal
preges av dette.  Derfor må vi følge de lover og vedtekter som
gjelder, men det betyr ikke at vi ikke skal være en moderne or-
ganisasjon i utvikling og i takt med tiden.  Bare noe til ettertanke
og diskusjon.
Jeg ønsker dere  alle en riktig fin høst, og både Unn og jeg tar
gjerne mot reaksjoner, meninger og spørsmål, og vi kommer
gjerne på besøk i klubber og på disitriktmøter.  Det er kun tiden
( og økonomien) som kan stanse oss!

Med vennlig hilsen
Randi  Carlstedt, assisterende programansvarlig

Hilsen fra programansvarlig



SMÅTT OG STORT

Årets oppvisning på "catwalken" foregikk på Sandnes

Brygge. Soroptimistene stiller selv som mannekenger. En

oppgave som alle gjennomfører til stor glede.

Det var klær fra 7 damebutikker samt en sportsbutikk.

Døtre og tantejenter tok seg av presentasjon av sports-

klærne! Det blir vist 3 antekk fra hver butikk - og hver bu-

tikk har 3 soroptimistmannekenger - så dette tar tid.

Foruten oppvisning er det loddsalg. I år hadde vi alle gle-

den av å høre latterfulle fortellinger av fru Eidsvåg (sel-

veste moren til Bjørn). Det ble servert en enkel bespisning

og mulighet til kjøp av drikke.

Dette er et populært tiltak blant Sandnes kvinner og alle

billetter ble solgt. En del av inntektene går til gatepres-

tene i Sandnes med soroptimist og byprest Ingeborg i

spissen. Disse kroner skal gå til glede for kvinnelige rus-

misbrukere.  n

Mannekengoppvisning
For 5. året på rad har Sandnes Soroptimistklubb arrangert mannekengoppvisning. 
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Reservebestemor – noe for
deg?
AV GERD STENBERG

Skråblikk

Drammen soroptimistklubb har i flere år hatt kontakt med Intro-
duksjonssenteret som lærer innvandrere norsk. På et møte i klub-
ben holdt en av lærerne et fordrag om hvilke utfordringer det var
for de fremmedspråklige å bosette seg i Norge uten nær familie
som kan tre støttende til.

Jeg meldte at jeg kunne tenke meg å være ”reservebestemor” for
noen innvandrerbarn og to dager senere fikk jeg en SMS: Gratu-
lere du har blitt bestemor! To barn, 5 og 9 år gamle, bor i Drammen
med sine foreldre, familien er fra Etiopia og har fått oppholdstilla-
telse.

Jeg startet med å invitere familien på søndagsmiddag, og for å
være på den sikre siden serverte jeg kylling. Begge barna hadde
med en bukett med roser til meg, så det var tydelig at de satte pris
på å bli invitert til et norsk hjem.

Barna snakker godt norsk, gutten Amanuel går på skolen og Betti
i barnehage.

Under middagen ble vi enige om at jeg neste helg skulle ta med
barna på kino, og helgen etter skulle vi besøke lekeland.  Det ble
hyggelig samvær både for meg og barna og etter aktivitetene ble
jeg invitert hjem til familien på middag.  Deilig mat med masse
krydder og en annen måte å spise på, var spennende for meg å
oppleve.

Jeg har blitt invitert i fødselsdagselskap og på skoleavslutning og
alltid blir jeg invitert inn til dem etter at vi har vært på aktiviteter.
Da spiller vi kort og jeg har lært barna yatzy slik at de kan gjøre
dette sammen med norske barn.

Vi har vært på Hadeland glassverk hvor barna fikk blåse sine egne
glass, fikk ansiktsmaling og ballonger. 

Den siste utflukten gikk til Blåfarveværket, både kunstutstillingen
og klaverkonserten falt i smak hos barn og voksne.

Det som er gevinsten av denne aktiviteten er at vi lærer av hver-
andres kultur og har glede av å være sammen. Oppfordrer andre
soroptimister til å bli ”reservebestemødre”, en liten innsats som gir
stor glede. Innvandrerbarna har ikke samme tilbud som våre nor-
ske barn, vi kan gi dem litt oppmerksomhet og avveksling.

Tenk deg at du våkner

om morgenen – i ei

fremmed seng. Ved

siden av deg ligger det

en fremmed, middelal-

drende mann med gifte-

ring på fingeren.

Christine lurer fælt på hva

hun har rota seg bort i nå – middelaldrende, det kan

til nød aksepteres, men med hår på ryggen og gift! Her

er det best å komme seg unna. Hun sniker seg ut på

badet, og skvetter når hun ser sine egne hender; er de

virkelig hennes?

Christine er ei dame i slutten av 40 årene som lider av

hukommelsestap. Hver morgen, når hun våkner, tror

hun at hun er en student i 20-åra, noen ganger yngre.

Hver dag blir hun forklart av den middelaldrende man-

nen, Ben, at han er hennes mann, hun har vært utsatt

for en ulykke og mistet hukommelsen. Når hun sovner

om kvelden, glemmer hun alt hun har lært i løpet av

dagen. 

Vil det å føre en dagbok få hukommelsen tilbake? En

ny terapeut tror nemlig det. Christine begynner også å

huske mer og mer. Hvor har det blitt av hennes gode

venninne? – Hvor er sønnen hennes? Og kan hun stole

på Ben?

En spennende bok som anbefales på det varmeste.

Bokhjørnet  
AV SISSEL

Før jeg sovner 
av S.J. Watson
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Sekretærinformasjon  

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

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

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

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

Elektronisk skjema ligger på
www.soroptimistnorway.no/skjema 

Viktige datoer

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

03.10. Friendship Day (Si stiftet 1921)

24.10. FN dagen

15.11. Siste frist for innsending av årsrapport
(hent skjema på nettsiden)

10.12. Den internasjonale Soroptimistdagen.
Menneskerettighetsdagen. Nobels freds-
pris utdeles.

Nye medlemmer

Norske
soroptimisters 
utdanningsfond
bankgiro

2050.29.08511

Vi ønsker velkommen til følgende ny

medlemmer:

Mette Kristiansen, Skien-Porsgrunn

Anne Holmberg, Skien-Porsgrunn

Maria B. Bløndal, Skien-Porsgrunn

Laila Vefald, Skien-Porsgrunn

Anne-Kristin Upsaker, Rygge

Monica NærupBørke, Halden

Merete Mandt Larsen, Svolvær

Giulia Brighenti, Tønsberg

OppslagstavlaHAUST
Oktober er haustmånad.

Vi bur oss på slaps og mørke.

Så kjem låg haustsol gjennom skogen.

Det vert eit fargespel.

Raudt, gult, oransj,lett grønt.

Eit fargekart speglar seg.

Det er nå naturen førebur seg på ny vår.

Karen Edvardsen

Aktuelle webadresser  
Stoff til Soroptima sendes til
redaktor@soroptima.no

Soroptimist International 
www.soroptimistinternational.org

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

Europaføderasjonen
www.soroptimisteurope.org

Soroptimist Project Matching
www.soroptimistprojects.org

FOKUS:www.fokuskvinner.no

FNs kvinneorganisasjon: www.unwomen.org

FN-sambandet:www.fn.no


