
NR. 8/2012       l       ÅRGANG 65       l       SOROPTIMIST INTERNATIONAL       l       NORGESUNIONEN



2 SOROPTIMA 7/12

UNIONSPRESIDENTEN

Kjære soroptimister
Kvinner er kom-

met kort i kam-

pen om politisk

lederskap i ver-

den.  Menn sitter

i 80 prosent av

nøkkelposisjo-

nene, både i fol-

kevalgte og

utnevnte stilling-

eri følgeSaadia-

Zahidi som leder

avdelingen for

kvinnelige le-

dere og kjønnsulikhet i World Economic Forum1. 135

land deltar i vurderingen som ble gjort for første

gang i 2006.  I fjor viste undersøkelsen at kvinner

hadde 19 prosent av makten med de nordiske lan-

dene som mest likestilte.  Island ligger på topp for

fjerde året på rad med Finland, Norge og Sverige på

plassene bak.  Rangeringen gjøres på grunnlag av 14

indikatorer, og ubalansen i kategoriene er blitt re-

dusert raskere enn de andre.  Når det gjelder utø-

velsen av politisk makt på regjernings- og

parlamentarisk nivå, har fremgangen stanset opp.

Myanmar, tidligere Burmahar vært et lukket land for

turister og lite tilgjengelig. Fortsatt styres landetav

generaler, men Aung San Suu Kyis årelange kamp for

demokrati har nå begyntå bære frukter. Ett av våre

medlemmer har skrevet en vakker reiseskildring der-

fra. 

I skrivende stund har unionsstyret avsluttet utvidet

unionsstyremøte i Harstad.  Denne gangen hadde vi

spesiell fokus på intern og ekstern kommunikasjon,

vår nye hjemmeside som lanseres litt utpå nyåret,

samt rekruttering.  I den forbindelse gratulerer vi

Trondheim Syd som har fått tre nye medlemmer

denne høsten.  Vi diskuterte også diskutert hvordan

Stemmerettsjubileet kommende år kan sette sitt

preg på Norgesunionen.  Det er som alltid både in-

spirerende og nyttig å møte unionens tillitskvinner,

og vi merker styrken av å stå samlet om å nå våre

mål.

Apropos kvinnelig fellesskap; dere kan i denne ut-

gaven lese om Bodø-klubben som i høst har gått inn

som støttespiller i Batteriet Nord Norge, et service-

senter for selvhjelp til organisasjoner og enkeltmen-

nesker som har som mål å motvirke sosial

ekskludering, isolasjon og fattigdom.  Dere kan også

la dere inspirere av flere klubber som driver spen-

nende prosjektarbeid i Afrikamens andre er enga-

sjert i Europa. Klubbene oppfordres til å avholde sine

klubbmøter i «spreke» klubblokaler, og Ringsaker tar

oss med til en tretopphytte.    

Unionsstyret har i likhet med mange andre vært

opptatt av MalalaYousaufzai, og gleden var stor da

hun for første gang reiste seg etter det fryktelige an-

grepet.  Verden var vitne til en tenåringsjente som

med mot uten sidestykke stod opp for 32 millioner

jenter rundt om i verden som nektes sin rett til å gå

til et klasserom for å lære.

De aller beste hilsener fra hele unionsstyret ved 
Sigrid Ag
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INNHOLD

November er nådd og setter sitt preg på na-
turen. Forsiden på dette bladet er foto som
viser det fine novemberlyset vi har her nord.
I bakgrunn ser dere det majestetiske fjell-
massivet – Børvasstindene – som er et kjen-
nemerke i Bodø kommune. Kjært objekt for
fotografering og maling.

Beklager at oktoberbladet lot vente på seg.
Det ble en noe ”trang fødsel”. Det går seg vel
til etterhvert. Takk til dere som har gitt posi-
tiv tilbakemelding , også tips om forbedring.
I dette bladet er det mange rapporter fra
klubbene om spennende tilstelninger og
prosjekter som gir inspirasjon til oss andre.
Arendalklubben sitt prosjekt ”Every little
drop counts.” er  spennende.Det blir så tyde-
lig at hjelp nytter.

I dette bladet har vi gitt rom for en reiseskil-
dring. Anne Birgitte Holm Gundersen, som
også er redaksjonsmedlem, har vært på reise
i tidligere Burma og gir oss et spennende re-
ferat fra reisen.

Redaksjonen kommer her med en oppfor-
dring /anmodning om at innsendte innlegg
til bladet må skrives  i World-dokument. Det
vil lette tekstarbeidet for oss. Videre ønsker
vi at innleggene har den heading dere øn-
sker , og at det underskrives med fullt navn.
Vi er mange medlemmer, og det kan være
vanskelig å orientere seg etter bare fornavn.
Når bilder innnsendes, send det/de bildene
dere ønsker å få i bladet og  med navn på
personene.

Mulig dere synes vi er kravstore nå, men med
dette vil arbeide bli enklere for oss.

Så håper jeg det ”strøymer” inn med innlegg
til  julenummeret.

Ønsker dere en fin november til tross for at
vinteren har innhentet oss flere steder i land-
et.

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.

Redaktøren har ordet...
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PROSJEKT

Budsjettet ble en del mer begrenset enn vi først hadde

håpet på – men med bidraget fra unionen og et tilskudd fra

Oslo kommune var vi i gang. Ikke minst skal nevnes at ved

hjelp fra våre entusiastiske og kompetente samarbeidspart-

nere Bitten Kallerud og Ellen Linde ble dette økonomisk

mulig og samtidig et opplegg av god kvalitet. 

Søknadsfristen for adepter var 1.august. Vi fikk en del flere

søknader enn de 12 vi hadde søkt etter. Etter avklaring av

forventninger fra begge sider gjennom våre samtaler med

kandidatene er vi nå 11 adepter. 

Vi har også 11 mentorer fra hhv. Oslo II, Oslo-Nordstrand, Ro-

merike – Lillestrøm og Moss soroptimistklubber.  Dette er

interesserte og motiverte mentorer som har blitt en gruppe

gjennom de samlingene vi har hatt i høst. 

Våre samarbeidspartnere er Bitten Kallerud som gjennom

mange år har drevet med coaching/mentoring på profesjo-

nell basis og Ellen Linde som nå arbeider med mentorpro-

grammet i Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).  Ellen har

flere års erfaring fra Fredskorpset og derigjennom hvordan

personer utenfra opplever norsk kultur og arbeidsliv. I løpet

av september kjørte vi to samlinger for mentorene som en

opplæring til programmet og for å skape en gruppefølelse

mellom mentorene. Bitten har konsentrert seg om å for-

midle hva mentorrollen innebærer og hvordan et mentor-

par utarbeider en målsetting for adepten og bruker

samtaleteknikk for å jobbe mot adeptens mål, mens Ellen fo-

kuserte på kulturell forståelse og problemstillinger knyttet til

at våre adepter nettopp har en annen kulturbakgrunn enn

oss selv.  Mentorene spurte flittig og utvekslet tanker og

Mentorprogrammet er i gang!
Mentorprogrammet - i regi av Norgesunionen og som er et pilotprosjekt i Distrikt Øst 1 – ble utarbeidet
i sin endelige versjon før sommeren.  Se vår flotte brosjyre som ligger på hjemmesiden for nærmere in-
formasjon om innholdet.    AV KIRSTI GUTTORMSEN, 2. VISEPRESIDENT UNIONSSTYRET

Liv Ramskjær, Oslo II og Flora Asadi, Moss.

En engasjert Bitten Kallerud.



SOROPTIMA 7/12 5

PROSJEKT

spørsmål. Vi i prosjektgruppen fikk tilbakemeldinger på at

dette var nyttig.

Vi avsluttet samlingene med å koble adept og mentor i par.

Bosted og reiseavstand har vært et viktig punkt her.  Ellers

baserte vi koblingen på våre møter med adepter og mento-

rer. 

16. oktober gikk det egentlige startskuddet med første fel-

lessamling på Bølgen og Moi i Nydalen. Alle adepter og men-

torer var invitert. Poenget var å bli bedre kjent og senke

skuldrene. Ellen Linde bisto prosjektgruppen med dette, og

etter hvert gikk samtalen livlig mellom deltagerne. Ellers in-

formerte vi ytterligere om programmet, deltakerne fikk an-

ledning til sitte ned å bli kjent og avslutningsvis satt de

enkelte mentorparene ned sammen og snakket om for-

ventninger til programmet og avtalte den første samtalen. 

Hver adept skal i det videre ha månedlige samtaler med sin

mentor frem til mai/juni 2013. I tillegg skal prosjektgruppen

arrangere flere samlinger, noen bare for mentorer, andre for

kun adepter og ytterligere en fellessamling. Samlingene er

fordelt på fire soroptimistklubber som stiller med lokale og

praktisk bistand, mens prosjektgruppen har ansvaret for det

faglige innholdet. 

På vegne av prosjektgruppen (Turid Kjølseth, Ingerlin

Amundsen, Ingrid Uldal og Kirsti Guttormsen)

Kirsti Guttormsen

2. visepresident unionsstyret

Gruppearbeid med soroptimistene fra Romerike-Lillestrøm, Oslo II
og Moss.
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“Every Little Drop Counts!” –    
Høsten 2011 var en gruppe på 17 medlemmer fra Arendalsklubben på besøk i Tanzania for å se med
egne øyne hvordan vårt vannprosjekt skred frem. Les gjerne mer om prosjektet og vår reise i reisebrevet
i Soroptima (januar 2012), på Facebook siden vår ( ” Every Little Drop Counts!”, non-profit organisation)  og
på www.soroptimistnorway.no.    AV NINA FALSEN KROHN, ARENDAL SOROPTIMIST KLUBB

INTERNASJONALT
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Ved oppstart av prosjektet i 2008 var vårt mål opprinnelig å

skaffe og få montert vannoppsamlingstanker til ti barne-

skoler i Lushoto nord i Tanzania. Prosjektkomiteen har ar-

beidet iherdig med å skaffe sponsorer til vårt prosjekt og

bl.a. har flere grunnskoler i Arendal samt Arendalsrussen øn-

sket å støtte oss. 

Dette har satt oss i stand til å utvide målet vårt til 15 skoler.

Veldig viktige bidrag til prosjektet fikk vi da ”Every Little

Drop Counts!” i mai 2010 først ble tildelt årets prosjektpris

på SIs landsmøte, og senere ble tildelt  4500€ fra Soropti-
mist International of Europe’s Action Fund 2011. 

Pengene vi fikk fra SIEs Action Fund er i sin helhet brukt til å

finansiere prosjektets sjette skole Kizara. Dette er en skole

med 759 elever og 23 lærere, som inntil nå ikke har hatt noen

tilgang på vann. Vi har fått hjelp til utvelgelsen av skoler av

to lokale kvinnegrupper i Lushoto, DIANA og NURU. De har

valgt skoler annen hver gang, og har derved også bestemt

rekkefølgen på skolene som skal få vann. 

I tillegg til vårt samarbeid med kvinnegruppene, må det

også nevnes at uten vår lokale hydrolog Sylvand Kamugisha

og vår lokale ingeniør, John Nshunju, hadde ikke noe av

dette vært mulig. De har gjort en uvurderlig innsats. Skole

nummer seks, Kizara, ble valgt ut av DIANA gruppen, og sko-

lens vannoppsamlingssystem har blitt dedikert til SIE  Ac-

tion Fund 2011. 

De fire første skolene i prosjektet fikk installert systemer med

oppsamling av regnvann fra takene og oppbevaring i store

PVC  SIM-tanker (5000 l). Den femte skolen, Ubiri, fikk et

annet system bestående av vannoppsamling fra takene,

men oppbevaring av vannet i en ferro-sement tank som er

delvis nedgravd i bakken. Her utnyttet man et naturlig skrå-

nende underlag fremfor å måtte pumpe opp vannet. Den

sjette skolen, Kizara, som blir finansiert ved tildelingen fra

SIE, vil få enda et nytt system. Her har man valgt å plassere

fem ferro-sement tanker på hver 3000 l koblet i en serie på

bakken. 

Det er flere grunner til at denne typen system er valgt. Plas-

seringen på bakken har en praktisk årsak, da skolen ligger i

et område med mye steingrunn, og det derfor er vanskelig

å grave ned tankene. Valget av ferro-sement som materiale

er basert på flere viktige faktorer. Det er et billigere materi-

ale og arbeidet med bygging av tankene vil kunne utføres

lokalt og med lokale materialer. Det betyr positive ringvirk-

ninger for lokalmiljøet i tillegg til selve formålet med tan-

kene. I tillegg holdes vannet kjøligere i ferro-sement tankene

enn i SIM-tankene, og overflaten på ferro-sement tankene

er glatt og vil kunne anvendes som tavler, til tegning av kart

eller annen utendørs elevaktivitet.

Det er en stor glede og veldig inspirerende å se hvordan ar-

beidet skrider frem i ”Every Little Drop Counts!”. Med Kizara

skole ser vi også hvordan hele lokalsamfunnet kan dra nytte

av prosjektets virksomhet, i tillegg til den åpenbare nytten

skolen, elever og lærere får ved tilgangen på vann. 

Per dags dato er vi i ferd med å starte opp arbeidet ved skol-

ene nr. 8 og 9.

Vi er godt på vei, men har fortsatt et stykke igjen til vi når

vårt endelige mål, rent vann til hele 15 skoler i Lushoto dis-

triktet!  n

     en opp datering 

INTERNASJONALT
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KJÆRE ALLE SAMMEN!

Velkommen til 25 års jubileum i Askim Soroptimistklubb.

Hyggelig å se så mange flotte kvinner. Selv har jeg vært med-

lem av klubben siden oppstart i 1987, men for å være helt

ærlig, helt mellom oss, har jeg vært medlem siden septem-

ber 1947.

Min kjære mamma var blant kvinnene som i september

1947, stiftet Drammen SOROPTIMISTKLUBB.

Siden jeg er født 28. oktober 1947, var jeg faktisk soroptimist

før fødselen. Akkurat det husker jeg lite av.

Men jeg husker et A5 klubblad som lå på mammas nattbord.

Ingen farger –dødstrist utseende i sort og hvitt -, og jeg hus-

ker at jeg bladde i det og  at det inneholdt korte avsnitt fra

byer i Norge.

Jeg husker at det var mandag, for det var Ønskekonserten

på radio, og jeg husker mamma med dokumentmappe

under armen, klar med alle sine soroptimistpapirer, klar for

møte ..

Alene hjemme med bror og pappa – stas – stor stas,

jeg husker Chatka russisk krabbe, eplesaft –majones og fersk

loff, og dette var store greier på midten av 50-tallet, også på

en mandag da???

Fedre var vanligvis ikke barnevakter på den tiden - så min

pappa visste nok ikke hva godt han skulle gjøre med oss

barna. Han fant frem det beste huset hadde å by på. I etter-

tid har jeg tenkt en del på dette, og jeg har kommet til at

mitt nære forhold til min far må være et direkte resultat av

min mors soroptimist iver.

Hva soroptimisme egentlig gikk ut på og hva det var, forsto

jeg ikke helt den gangen. Jeg husker jeg tygde på ordet og

undret meg, ordet liknet liksom litt på sopp, men mamma

ristet benektende på hodet. Etter hvert forsto jeg at her

handlet det ikke om kantareller eller matoppskrifter, snarere

tvert imot. Kvinner ut i yrkeslivet og deling på husarbeid i

hjemmet. Her handlet det om likestilling mellom kjønnene,

og ikke minst kvinnefrigjøring.

Her var ingen store paroler eller demonstrasjonstog. Kvin-

nene jobbet stillferdig i kulissene. Det dreide seg om et unikt

kvinnelig nettverk som spredde seg utover etterkrigstidens

Norge.

Gifte yrkeskvinner på femtitallet som ikke hadde betalt hus-

hjelp var dobbeltarbeidende.

Min far kunne koke kaffe, og han laget verdens morsomste

kveldsmat som smakte totalt annerledes enn mammas. Men

så var det stopp.

Hva drev så disse kvinnene med på møtene? Litt etter litt

forsto jeg noe. Jeg forsto at alle soroptimistene hadde ulike

yrker, og at soroptimisme var et unikt kvinnelig nettverk.

Jeg ble sendt av sted til klaverpedagog Thordis Ruud i Dram-

men for å lære å spille piano.

Hun var på mammas alder, hun var blond, hun var soropti-

mist, hun hadde stramtsittende grå drakt med store puter,

hun smilte lite og hun var ugift.

JUBILEUM

25-års jubileum i Askim
Mandag 27.august 2012 markerte vi klubbens 25 års jubileum i Askim. I den anledning hadde Elise 
Fuglesang Vågmo skrevet ned sine tanker rundt et  langt og aktivt liv i Soroptimistenes tegn, ja faktisk var
hun med fra hun lå i mors liv.
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Var det slik en soroptimist så ut?

Også var det Bodil Ohnshus, med kolonialbutikk på Strømsø

Torg, fembarnsfrodig mor med eplekinn og alltid struttende

av sunnhet og vitalitet.

Var det slik en soroptimist så ut?

Litt etter litt forsto jeg mer. Etter hvert kom kunnskapen: 

Om soro,(latin for søster),

Om historien fra1921 i USA, 

Om verdens største serviceorganisasjon for yrkeskvinner. 

Om hvorledes kvinner hjelper hverandre til å bli bedre,

Om at soroptimister er kvinner som allerede befinner seg i

en gunstig karrieremessig situasjon, og som arbeider for at

andre kvinner også skal lykkes.

Om det suverent store internasjonale nettverket,

Om menneskerettigheter for kvinner og barn.

Om organiseringen,( Europaføderasjonen,  Amerika, Stor-

britannia og Irland

Stillehavet)

Om alle våre prosjekter

Om traficking.

Om Moldovaprosjektet.

Om det nye mentorprogrammet som starter opp nå i sep-

tember 

Etc, etc, om dette kan vi alle lese på nettet.…

Jeg har vært medlem i Askim Soroptimistklubb siden starten

1987, 25 år. Som soroptimist har jeg møtt utrolig mange

interessante, kunnskapsrike, resurssterke, engasjerte, mor-

somme, alvorlige , kreative, kunstneriske etc. kvinner.

Vi har alle ulike historier, ulike plattformer, ulike yrker, ulik

bakgrunn og ulik alder, men vi har en ting felles:

VI ER YRKESAKTIVE KVINNER

Så kjære kvinner, kjære søstre vi reiser oss og skåler for vår

felles klubb,

ASKIM SOROPTIMISTKLUBB

Gid den lenge, lenge leve må, gratulerer med dagen

Elise Fuglesang Vågmo

Skål

Jeg har møtt utrolig mange interessante, kunnskapsrike, res-

surssterke og ressurssvake, engasjerte, morsomme, alvorlige

etc kvinner opp gjennom årene som soroptimist. Vi har ulike

historier, ulike plattformer, ulike yrker, ulike aldere, men vi har

en ting felles –

VI ER KVINNER.

Så kjære kvinner, kjære søstre la oss reise oss og skåle for vår

felles klubb, gid den lenge, lenge leve må, gratulerer med

dagen.

JUBILEUM
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20 medlemmer deltok på en fantastisk utflukt i spektakulære omgivelser.  Pølse med lompe

og kaffe med hjemmebakst smakte godt 8 meter over skogbunnen i en vindstille som-

merkveld med skyfri himmel.

Åtte meter over skogbunnen, innimellom trekronene, kan du nå overnatte i Norges første

godkjente tretopphytter. Furuhytta, Lerkehytta og Granhytta har fått navn etter trærne som

omgir dem. 

Tretopphyttene er vinterisolerte, vedfyrte og utstyrt med alt du trenger for en behagelig

opplevelsesovernatting. Du kan lese mer på http://tretopphytter.no/no/hjem/  n

Augustmøte i tretopphytte
Augustmøte i Ringsaker Soroptimistklubb ble avviklet i en TRETOPPHYTTE. En av distriktets attraksjoner
er de tre tretopphyttene, som er bygget i skogene rundt Brumunddal. 

KLUBBNYTT
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Unionspresident Sigrid Ag kom fra Harstad og frydet seg over det

vakre Hedemarkslandskapet i sol og vakre høstfarger. 

I stiftelsesåret var Svanhild Bratberg fra Hamar Unionspresident og

deltok på jubileet med mange artige minner fra stiftelsesfesten.

Ringsaker Soroptimistklubb har i dag 26 medlemmer og 14 av

disse har vært medlemmer siden starten.  En gul rose ble overrakt

til hver og en av disse.  n

Ringsaker soroptimistklubb 
20-års jubileum
I. oktober 1992 ble Ringsaker Soroptimistklubb stiftet.  Og det ble feiret med gjester fra fjern og nær på
Lier gård.

JUBILEUM

Svanhild Btatberg (Unionspresident i stiftelsesåret), Inger Karin Se-
vilhaug (President i Ringsaker Soroptimistklubb) og Sigrid Ag ( Uni-
onspresident)

20-års medlemmer.
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Cgals fra Walvis Bay i Namibia gjestet byen og dermed ble det ar-

rangert konsert til støtte for Sunshine Senteret samme sted. Driv-

kraften bak er Marianne Gothfredsen fra Kristiansand Kommune

som har vært med på å bygge opp senteret; et dagsenter for funk-

sjonshemmede.

Mange tilhørere og nydelig sang med både negro spirituals og 

lokale Namibiske folketoner fylte salene. Menyen var rømmegrøt

og spekemat, noe som falt i smak..også hos det afrikanske koret!

Kristiansand Soroptimistklubb har inngått et samarbeid med Suns-

hine Senteret og synes det er en glede å kunne gi av sitt overskudd

og samtidig vite at pengene går direkte til senteret!  n

Kristiansand Soroptimistklubb 
leverte et solid overskudd til 
Sunshine Senteret i Namibia!
Klubben arrangerte konsert på ærverdige Myren Gård i Kristiansand, fredag 24. august.   AV LIV MONGSTAD

KLUBBNYTT

Dagens konferansier med sitt fadderbarn.

Dagens konferansier med sitt fadderbarn.
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KLUBBNYTT
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Vi har et felles prosjekt, " 4Africa", som vi støtter ved ulike tiltak. Det

har vært salg på stand i gågaten, på møter, fadderbrev og nå sist

motevisning. Med midlene vi mottar kan vi hjelpe kvinner i Uganda

til å lære et yrke og dermed forsørge seg og sine barn. Alle pro-

duktene som selges er sydd, strikket og heklet på systuen der.

Under norsk veiledning og oppfølging har de lært fort og produk-

tene holder høy kvalitet.

Vi ønsker også å presentere lokale kunstnere, i år var det Vigdis

Hovden med vesker og Marianne Dahl med smykker. 

Det var Tone Sandsdalen Elton og hennes mann Frank Elton som

gjestet oss med lekre designerplagg fra butikken "Melody Modes"

i Oslo.

Hatter fra modist Gerd Holdt er fantastiske og gjør antrekket kom-

plett! Våre medlemmer viste klærne, de beveget seg i takt med mu-

sikken, danset litt og skred opp og ned i trappeavsatsene slik at alle

kunne se detaljene. I pausen var det anledning til prøving og kjøp.

Gevinstene i lotteriet var gitt av personer og firmaer, og vi takker

hjerteligst for alle gaver som resulterte i et overskudd på 15.000,-

kroner!  n

Moss og Rygge Soroptimistklubber 
Moss og Rygge Soroptimistklubber ønsker med dette å takke alle som medvirket til at det ble en hyggelig
og innbringende kveld torsdag den 27. september på Kirkeparken v.d.g.skole.

KLUBBNYTT
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KLUBBNYTT

Vi i Kristiansund Soroptimistklubb har valgt å bidra med loddpenger på kr. 2000,- til Estlands-
prosjektet, ledet av en lokal ildsjel, Birgit Knutseth. 

Birgit er et fyrverkeri av en dame, som nesten helt alene har en årlig innsamling til et barnehjem
i Narva, Estland. Med god hjelp fra Aure Reiseservice, sender hun over sekker med klær, sko og 
fotballdrakter m.m, pluss at hun samler inn penger som hun provianterer for i Estland.

Hun har tidligere vært i klubben vår og fortalt om prosjektet sitt, og vi fikk lyst til å hjelpe henne
med å selge lodd og å gi en pengegave.

Ingrid Grotli Strømsholm

Kristiansund Soroptimistklubb
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Helsefagleg rådgjevar i Os kommune, Barbra Træland orienterte

om den nyaste helsereforma i landet. Mange har høyrt om reforma,

men dei færraste veit truleg kva ho inneber. Ein del fekk vi greie

gjennom føredraget hennar, men det kjem nok fleire overraskingar

enn dei vi blei presenterte for her.

Det aller mest foruroligande er kan henda at 25 % av det arbei-

det/samarbeidet/omsorga som skal utførast gjennom Samhand-

lings-reforma i utgangspunktet er tufta på frivillig innsats. Korleis

det skal gjerast er enno ikkje klårt.

Men vi fekk innblikk i korleis styresmaktene har tenkt å løysa ein

del av problemstillingane, kvifor vi treng ei ny reform og litt om kor-

leis utfordringane skal løysast.

Kven, kva, korleis?
Vi treng nye løysingar til nye utfordringar. Ei av utfordringane er at

folk lever lenger i dag. Utviklinga er slik at mellom 2020 og 2030 vil

ein million av oss leva til vi er over 90 år.

Vi utviklar andre sjukdommar enn før. Medan vi før døydde av in-

feksjonssjukdommar, lir vi i dag av livstilssjukdommar som psykisk

sjukdom, kols, diabetes og andre overvektssjukdommar.

Eit tiltak for å ta vare på dei eldre er å utvikla velferdsteknologi som

internettkommunikasjon, lokalmedisinske senter, frivillig arbeid og

team for diverse sjukdommar. Betre og meir effektiv koordinering

av tenestene er òg eit viktig moment.

Omvisning
Distriktsmøtet vart innleia av ordføraren i Os, Terje Søviknes. Han

fortalde om arbeidet med reisinga av Oseana og delegatane fekk

ei omvising i Griegsamlingane, ei målerisamling av bilete, mange

frå den nasjonsdannande perioden.

Delegatane fekk også servert eit varmt suppemåltid med kaffi og

eplekake.  n

Triveleg og matnyttig distrikts-
møte i Os
Laurdag 20. oktober inviterte Os Soroptimistklubb klubbane i sitt distrikt til møte i det nye kulturhuset
Oseana. Rundt 40 medlemer møtte frå Voss og dei to Bergensklubbane. Emne for møtet var Samhand-
lingsreforma.   AV ANNE-MARGRETHE MATRE HJEMDAL – AMMH@OSOGFUSA.NO

KLUBBNYTT

Presidentane i distriktet fotografert i kulturhuset «Oseana» i Os. Frå venstre Ragnhild Aak Skajaa frå Bergen, Elsa Sørensen frå Os Soropti-
mistklubb, Trine Mohn Lem, Bergen Syd, distriktskontakt Inger Hølvold og Torunn Langmyhr Ringheim frå Voss.



SOROPTIMA 8/12 17

Filmen ”Understanding trafficking” av den indiske dokumentaristen

Ananya Chakraborti vekket klubbens interesse for hennes arbeid.

Ananya Chakraborti driver et senter der jenter som har levd under

umenneskelige forhold i trafficking, får tilbud om flere former for

terapi, bl.a. dans og fotball. Målet er å reintegrere dem i samfunnet.

Hun fremhever at fotball er en genial aktivitet i forhold til mestring

og lagspill. En redigert utgave av hennes film og vår selvlagede

power-pointpresentasjon om trafficking, fikk svært mange besø-

kende til å stoppe opp for å skaffe seg informasjon. Vi delte også ut

brosjyrer og solgte Lilla sløyfer. 

Rundt om i cellene i Fengselet, var det fylt opp med produkter som

vi hadde laget selv: bakervarer og syltetøy av alle slag og handar-

beid av stoff og garn. I andre celler solgte vi antikviteter og «snur-

repipperier», det var loddsalg og også aktiviteter for barn. Her kan

nevnes eventyrstund, maling og hårfletting!

I den gamle Rettsalen, ga fire lokale musikkgrupper konserter i

løpet av dagen, alle musikerne stilte opp gratis til støtte for vår inn-

samling!  Og arrangementet startet med musikk da Hønefoss Blå-

seoktett i kjølig og vindfullt høstvær ga Kultur- og Markedsdagen

vår en feiende start ispedd deilig vaffelduft fra «Vaffelbua» vår. 

Vårt formål med dagen ble oppnådd: svært mange fikk informa-

sjon om trafficking –og vi fikk inn et betydelig beløp som vi forde-

ler mellom Ananya Chakrabortis prosjekt i India og Austjord

Hospice i Ringerike kommune.   Dessuten har Ringerike Soropti-

mistklubb markert seg som en aktiv og utadvent organisasjon i lo-

kalmiljøet.  n

Soroptimister arrangerer Kultur-
og Markedsdag
Ringerike Soroptimistklubb tok i bruk hele Det Gamle Fengselet, byens lille «kulturhus», da vi inviterte til
Kultur- og Markedsdag på Hønefoss 22. september. Formålet vårt var todelt: Støtte arbeidet mot men-
neskehandel og vårt lokale Hospice.

KLUBBNYTT

President Lisbet Riise Jensen sjekker at alt er klarlagt til lørdagens marked.
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Bodø Soroptimistklubbsitt prosjekt 2012 - 2013
Bodø-klubben går fra i høst inn som støttespiller i et av kursene i

regi av Batteriet Nord Norge.

Batteriet er et servicesenter for selvhjelp til organisasjoner og en-

keltmennesker og har som mål å motvirke sosial ekskludering, iso-

lasjon og fattigdom.  Her møtes kvinner i et fellesskap, blir inspirert

til kreative aktiviteter som håndarbeid, matlaging, redesign, kortla-

ging med mere.

Hva kan vi bidra
med?
Batteriet har en

åpen nettverks-

gruppe for kvinner,

flere er innvandrere.

Nettverksgruppen ar-

rangeres hver torsdag

ettermiddag.  Klubben

vår bidrar med å være

tilstede som samtale-

partner og medhjelper

der vi kan. Kanskje vi

også kan lære bort noe

av det vi kan innen

håndarbeid/matlaging

eller på et annet om-

råde.  Slik får de kvin-

nene som møter opp,

lære noe om norsk kultur

og få praktisere norsk. 

Etter en oppsatt plan,

møter to fra klubben hver

torsdag ettermiddag og er

sammen med kvinnene i

nettverksgruppen. På hvert

medlemsmøte under «Spe-

akers corner», gis en kort

tilbakemelding fra de som

har vært i nettverksgruppen

siden sist. 

PA rapporterer til Norgesunionen. 

Fra vår side er prosjektet i en spennende oppstartfasehvor vi ser

hvordan vi som Soroptimister kan bidra i et meningsfullt arbeid i

vårt nærmiljø.   n

Kvinner styrkes gjennom fellesskap
AV TORILD JAKOBSEN

PROSJEKT
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BOKOMTALER

- er historien til Lynnie
og Homan og deres tor-
nefulle vei til et liv sam-
men. Samtidig er det
historien om hvordan vi
behandler / har behand-
let de av oss som er litt
annerledes.

Lynnie og Homan (nr. 42)
er begge beboere ved en
stor institusjon. Hun har

store lærvansker mens Homan er døv. Begge er de like
mye misforstått, både av egen famile, pleiere og sam-
funnet for øvrig. Sammen rømmer de. Under et uvær
søker de ly hos Martha, men her blir de funnet av in-
stitusjonens vakter. Homan klarer å flykte, mens Lyn-
nie blir slept ut av huset. Lettere rystet er Martha igjen
alene i hjemmet sin – tror hun. Lynnie har lagt igjen sitt
kjæreste eie – sitt nyfødte barn.

For meg handler boka om menneskeverd og om kjær-
lighet - mellom unge elskende og mellom generasjo-
ner. Den handler også om familie - at det ikke
bestandig er blodet som bestemmer familiebåndene.
Boka handler også om a ta sjansen når du får den. Ikke
minst handler den om hvordan vi har sett på, og be-
handlet de av oss som er litt annerledes: blinde, døve,
”evneveike”. Rett nok foregår handlingen i USA, men
vet at de samme holdningene finnes her. Jeg synes
boka gir en god historisk framstilling av hvordan disse
menneskene har hatt det. Den viser også skammen
blant foreldre og søsken. 
Samtidig viser den hvor langt den enkelte av oss kan
komme bare det blir lagt litt til rette for individuell læ-
ring.

Bokhjørnet  
AV SISSEL HAUGEN, ÅLESUND

Historien om 
Vakre jente
av Rachel Simon Endelig fant jeg ei bok

som fanga meg helt fra
første kapittel! Jeg satt
helt oppslukt en hel
søndag og bare koste
meg med denne. Forfat-
ter Bonnie Jo Campbell
har skapt en hovedper-
son som er uforglemme-
lig.
Vi følger Margo – Marga-
ret Louise Crane fra hun
er 15 år – i rett og slett

hennes kamp for tilværelsen. Hennes mor har forlatt
henne og faren blir drept rett foran henne. Hun skjøn-
ner at hennes barndomshjem ikke er et blivende sted,
så hun flykter. I bestefars båt ”the River Rose” som hun
arvet da han gikk bort, ror hun motstrøms oppover
elva for å finne et sted å være mens hun leter etter
moren. Margo gjør det hun må for å overleve. Jakt og
fangst har hun lært av sin bestefar og hun vet også
hvor hun kan finne spiselige planter. Hun er heller ikke
redd for å søke ly i en manns seng så lenge det er med
på å gi henne en smule trygghet.
Margo er viljesterk, selvstendig og vakker. Ung som er,
er hun sårbar. Hun er også veldig sky. Hun nærmer seg
både mennesker og bytte på den samme varsomme
måten. Når hun først slipper noen innpå seg er hun
lojal. Hun er en fremragende skytter – hennes forbilde
er Annie Oakley – du vet, hun fra Annie Get your Gun.
Jeg ser i andre anmeldelser at hun blir sammenlignet
med Huckleberry Finn – og det stemmer sikkert! Meg
minner hun om Victoria Jones som vi kjenner fra boka
Blomstenes hemmelige språk (av Diffenbauch).  Både
Margo og Victoria er løvetannbarn.
Boka er helt usentimentalt. Margo gjør som sagt det
hun må og sånn er det. Men hun lærer og vokser mens
hun bor på elva. Hun finner sin styrke og identitet. –
Og jeg fikk en god, gammeldags leseropplevelse jeg
ikke vil glemme på en stund.

Bokhjørnet  
AV SISSEL HAUGEN, ÅLESUND

En elv en gang 
av Bonnie Jo Campbell
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Denne reiseskildringen skal ikke dreie seg om politikk, men der-

imot om noe av det vakre jeg fikk oppleve og se i dette spennende

landet. Myanmar har vært mer eller mindre stengt siden selvsten-

digheten i 1948 har derved ikke blitt nevneverdig påvirket av den

vestlige kulturen.

Mennene går fortsatt kledd i longyi; skjørt som visstnok er praktisk

i varmen, men som forsvant i de fleste deler av Asia for lenge siden.

Kvinner og barn er hvitsminkede med thanakha for å beskytte seg

mot solen. Åndeligheten er en stor del av Burmas identitet og den

åpenbarer seg overalt. Den fins i templer, pagoder, stupaer og klos-

tre, den fins i hjemmene og hos munkene, som vi ser over alt. 

Min reise startet i Yangon, eller Rangoon, landets største by. Rang-

oon er på tross av sine mer enn fire millioner innbyggere en for-

bausende stille by. Her fins mange vakre, fargeglade bygninger fra

kolonialtiden men også store områder med falleferdige hus. Det

var britene som bestemte at Rangoon med sin strategiske og lett

tilgjengelige havn skulle bli hovedstad i stedet for Mandalay som

ligger midt i landet. I drøye hundre år fikk Rangoon være landets

hovedstad før militærjuntaen bestemte seg for å bygge en ny, av-

sidesliggende hovedstad, Naypyidaw.

To dagers sightseeing rundt i byen med vår lokale guide Ko-Ko,

som for øvrig ledsaget oss gjennom hele besøket, viste oss alle se-

verdigheter fra pagoder til Buddhaer, markeder og de gamle kolo-

nianske bygninger etter engelskmennene. Den mest kjente

pagoden, Shwedagon, var et syn som vanskelig lar seg beskrive.

En grytidlig start med fly brakte oss nordover til Bagan. Flyreisen

En reisebeskrivelse
Hvordan gi en beskrivelse av en reise til et land som vi bare for få år siden kunne drømme om å få besøke
– Myanmar, tidligere Burma har vært et lukket land for turister og lite tilgjengelig. Fortsatt styres landet
av generaler, men som vel de fleste kjenner til har Aung San Suu Kyi’s årelange kamp for demokrati be-
gynt å bære frukter.    AV ANNE HOLM GUNDERSEN, BODØ SOROPTIMISTKLUBB

INTERNASJONALT

Shwedagon-pagoden. Buddha.

Mount Popa Fiske på innsjøen Inle.
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tok vel en time i flott, tilsynelatende nytt fly. Bagan er en av Asias

mest populære arkeologiske destinasjoner. 2700 pagoder er sam-

let på et sted, et imponerende syn. Landskapet er preget av grønne

enger. Regntiden var ikke helt forbi, det fikk vi erfare med til dels

kraftige regnbyger. En av severdighetene var det kjente fjellet

Mount Popa, en fjelltopp som angivelig kom til etter et jordskjelv i

år 442 før Kristus. Det er mulig å klatre 1700 trinn for å nå toppen,

dessverre kunne vi ikke det grunnet til dels tungt regn og fare for

ulykker på de glatte tre trinnene. Men vi kunne beskue fjellet fra en

utmerket restaurant der vi inntok vår lunch. Av opplevelser i Bagan

for øvrig opplevde vi templer, pagoder, produksjon av den lokale

palmejuicen, båttur på elven Ayeyawady og mye, mye mer.

Neste stopp på vår rundtur i Myanmar var Mandalay, en halvtimes

flytur fra Bagan. Der som ellers sto opplevelsene i kø; Mahagan-

dayon-monasteriet; en skole for unge munker, verdens eldste teak-

bro U Bein, det uferdige tempelet i Mingun og verdens største

klokke. 

Jeg må haste videre på reisen og turen går videre til Heho der vi

bodde ved den vakre innsjøen Inle som ligger 900 meter over

havet. Innsjøen er 22 km lang og 11 km bred. Her var temperaturen

behagelig og hele vårt program for disse to dagene her foregikk

med langhale-båt. Vi besøkte landsbyer på og rundt innsjøen, vi

fikk se lotus- og silkeproduksjon, vi så endeløse flytende hager med

tomatplanter og vi besøkte det lokale marked. Stemningen ved

denne innsjøen var rett og slett magisk! Vi bodde på et flott hotell

i hytter omkranset av lotusplanter, ubeskrivelig vakkert. Her kunne

vi se menn, kvinner og barn jobbe side om side, både i fiske og jord-

bruk.

Dette var en svært raskt reise gjennom et av de vakreste land jeg

har besøkt. Myanmar er ennå et land lukket for turisme på den

måten at mobiltelefon og Internet eksisterte ikke med unntak av et

svært tregt nett på et par av våre hoteller. Men du verden, det går

fint an å feriere i 10 dager uten forbindelse med omverdenen. Så er

det bare å håpe at den konflikten vi ser i dag mellom islamister og

buddhister ikke får utvikle seg. Min anbefaling er; skynd dere å reis

til Myanmar før landet blir rent over av turister!  n

INTERNASJONALT

1200 munker på veg til sitt lunchmåltid. Det uferdige tempelet i Mingun.

Vår hytte på innsjøen. Teppeveving med lotus- og silketråder.
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Bergen Soroptimistklubb 
feirer 75 år! 
Bergen Soroptimistklubb inviterer til 75-års-
jubileum den 27. april 2013. Programmet blir
relatert til kvinners rettigheter og stemme-
rettsjubiléet. Foredrag kl. 12 - 17. Festmiddag
kl. 19.00.

Alle er hjertelig velkommen! 
Hold av dagen!

Endelig program og påmeldingsinformasjon
kommer senere.  n

Trondheim Syd  
Soroptimistklubben Trondheim Syd har tatt opp tre nye, flotte
medlemmer i høst.  n

Fra venstre Wenche Dahl,  Berit Jaksland og Ingebjørg Kvam Meling.

Klubbnavn Etternavn Fornavn Opptaksdato

ARENDAL Haslund Merete 06.06.2012

ASKIM Halstvedt Liv 11.06.2012

ASKIM Myhrvang Astri 27.08.2012

BERGEN SYD Lin Febg xian 02.09.2012

HAMAR Sandnes Anne Kristin 18.09.2012

HORTEN Rollan Unni Ronæs 25.09.2012

JÆREN Holgersen Siv 15.06.2012

KONGSBERG Stevning Viel 15.10.2012

KONGSBERG Røgler Jannicke 15.10.2012

KONGSBERG Didriksen Anna-Marie 17.09.2012

KRISTIANSAND 
ØST Bjørkeli Julie Falck 08.10.2012

LISTER Bø PetersenBeate 26.06.2012

LISTER Lied Ragnhild S. 26.06.2012

MO I RANA Hjelseth Bente 06.06.2012

RINGERIKE Nøklebye Kirsten B. 03.10.2012

RINGSAKER Langerak Marit Rustand 12.06.2012

RYGGE Stellander Renata M. 10.09.2012

RYGGE Fjeldhaug Anita H. 10.09.2012

SANDEFJORD Stensønes Inger 04.06.2012

SANDEFJORD Broager Bente 29.06.2012

SANDNES Åhlin Milla 10.09.2012

TRONDHEIM 
SYD Dahl Wenche M. 04.09.2012

TRONDHEIM 
SYD Jaksland Berit 02.10.2012

TRONDHEIM 
SYD Kvam M. Ingebjørg 04.09.2012
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Etter møtet på Gardermoen med avtroppende landssekre-

tær Lisbeth, unionssekretær Annelise, og webansvarlige Britt

og Ågot ble vi klar over hvor stor jobb som allerede er utført

med medlemslistene, - det meste går faktisk på skinner aller-

ede.

Klubbene ser ut til å greie oppgavene med inn og utmel-

dinger, adresseforandringer og andre endringer forbilledlig.

Endringene i klubbstyrene for det nye soroptimiståret, som

egentlig er en stor jobb å legge inn, ble gjort av Lisbeth før

vi overtok. Oppgavene som landssekretær varierer nok en

del gjennom soroptimiståret, vi ser også  for oss andre peri-

oder som kan kreve våk-ent øye og tastevillige fingre

Men så langt i denne perioden har oppgavene vært å hente

ut rapporter, f. eks over aldersfordelingen, - og sende opp-

daterte adresselister slik at alle skal kunne motta Soroptima.

Der oppdager vi iblant litt slinger i valsen.  Vi har en del med-

lemmer der det ikke er ført fødselsdato, en del som er 0 år

noen som er 112 år.

Og det er fortsatt noen få som mangler adresse. Vi har sendt

e-post til disse klubbene for å få det rettet raskt. Men vi har

ingen mulighet for å kontrollere om de oppførte adressene

ellers  er korrekte. 

Så vi vil oppfordre alle til å ta en titt på nettsidene, og sjekke

om  opplysningene  er oppdaterte.

De som ikke husker brukernavn og passord kan henvende

seg  til  klubbpresidenten for å få dette.

Det er også sendt ut detaljerte brukerveiledninger for lese-

tilgang dersom noen behøver litt hjelp for å komme  i gang. 

Er det noe som ikke stemmer, så  gi beskjed til klubbens sek-

retær så raskt som mulig, - det er som oftest hun som har an-

svaret for  at medlemslistene  er ajourført.

Og  er det noe dere lurer på angående disse tingene   - send

gjerne en e-post til: landssekretaer@soroptimistnorway.no

Hilsen Aud Brønn

Grøngjelveien 27, 4514   MANDAL

Kjære soroptimister
Det var med stor spenning suppleant Gerd og undertegnede tok fatt på oppgavene som er lagt til 
Norgesunionens landssekretær.    AV AUD BRØNN



B-blad
Norsk Soroptima
v/Karen Edvardsen,
Jernbaneveien 100, 8006 BODØ

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 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

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:

Wenche Dahl, Trondheim syd

Berit Jaksland, Trondheim syd

Ingebjørg Kvam Meling, Trondheim syd

OppslagstavlaKjærlighet, 
bare kjærlighet
Evig din, roper de elskede til hverandre
For kjærligheten er en drift mot det umulige
som gjør dem nesten umulige for hverandre

Evighet, roper kjærligheten i de elskende
Kjærlighet, svarer evigheten
Kjærlighet, bare kjærlighet…

Stein Mehren (1935-)
I: Evighet, vårt flyktigste stoff 1994

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


