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UNIONSPRESIDENTEN

Vår nasjon preges for

tiden av en rettssak som

savner sidestykke i vår

etterkrigshistorie. I kjøl-

vannet av de bestialske

terrorangrepene som rys-

tet både inn- og utland i

fjor sommer, opplever vi i

disse tider en mann på til-

talebenken som fraskriver

seg ansvaret for sine groteske og totalt menings-

løse ugjerninger. I diamentral motsetning til det

meningsløse forsterkes min opplevelse av det

meningsfylte soroptimistarbeidet som med sitt

verdigrunnlag gir ekstra styrke i disse tider.

I denne utgaven av vårt medlemsblad er det flere 

eksempler på gode prosjekter der vi ser våre so-

roptimistklubber samarbeide tett med andre

kvinneorganisasjoner.  Gjennom sterkt engasje-

ment og målrettete aktiviteter får vi kraftfulle re-

sultater.  I faglitteraturen finner vi teorien om

«co-opetition», det vil si at konkurrerende bedrif-

ter eller organisasjoner samarbeider for å hente

ut ekstra fordeler eller styrke posisjonen til begge

partner samtidig1. Et eksempel på dette er Rygge

soroptimistklubb og deres prosjektsamarbeid

med 4Africa i Uganda.  Kvinner i Uganda får opp-

læring i håndverk som gir dem muligheter til å

skape sitt eget levebrød; «hjelp til selvhjelp» der

kvinner utdannes til å forsørge seg selv og sin fa-

milie.  Som dere ser, er det også flere klubber som

har samarbeidet med andre kvinneorganisasjo-

ner om 8. mars-arrangementer.  

I løpet av mine seks første måneder som unions-

president har jeg hatt det privilegium å delta på

ulike klubb- og distriktsmøter, og det har vært en

udelt glede å møte soroptimister i alle aldre fra

hele landet. Jeg møter reflekterte overskudds-

mennesker som har så mye å gi, og dette gir meg

glede, overskudd og stor arbeidslyst.  

Styret møtes annenhver uke, og gjennom hen-

vendelser fra klubbene ser vi at det er stor akti-

vitet mange steder. Mange distriktsmøter

avholdes i disse tider, og vi er imponerte over inn-

hold og kvalitet hva angår både tema og inviterte

foredragsholdere. Flere av klubbene søker også

om bruk av vår logo på sine salgsartikler, kreativt

og bra.   

Denne måneden feirer SI Narvik sitt 60-årsjubi-

leum.  Dagen starter i Narvik og ender på en fjell-

gård der soroptimister fra nær og fjern vil få

oppleve den stadig lysere nordlandsnatten i kom-

binasjon med kortreist mat.  

Jeg ønsker alle en god nasjonaldag og ser fram til

å møte mange av dere på årets representant-

skaps- og landsmøte i Drammen.  

De beste hilsener fra hele unionsstyret ved Sigrid Ag
Unionspresident 

1) Nalebuff og Brandenburger (1996:10); Co-opetition, London, Profile Books Ltd.

Kjære soroptimister!
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INNHOLD

Det er mai med alt måneden innebærer av
festdager og vårlige sysler. Vi gleder oss over
våren og forventningene om en lang og
varm og god sommer. Fredrikstadklubben
har lang tradisjon med Ut i det blå-møter i
mai eller juni. På fjorårets møte var vi på et
fantastisk sted, Fjeld gård ved Isesjø utenfor
Sarpsborg. Vi opplevde sol, kraftig regn og
dobbel regnbue! Forsidebildet denne
gangen er fra denne Ut i det blå-turen, men
det er ikke sikkert vi hadde husket turen like
godt hvis været bare hadde vært strålende.
Noen ganger er det nettopp kontrastene
som skaper den unike opplevelsen.

Vi gleder oss over at Bodø-klubben har sagt
ja til å overta redaksjonen. Den nye redaktø-
ren Karen Edvardsen kommer på besøk og
blir med på det siste ordinære redaksjons-
møtet vårt.  Dessuten skal vi utveksle erfa-
ringer og tips i forbindelse med R&L-møtet i
Drammen. Vi håper Bodø-klubben vil føre
noen av våre tradisjoner videre, for eksempel
Yrket i fokus. Vi ser blant annet at danske So-
roptima har en egen spalte som heter ”Kvin-
der i spændende job”. Vi er jo en organisasjon
av yrkesaktive kvinner, og det er noe av det
som knytter oss sammen og som gjør det
spennende og utviklende å være soroptimist
– nå også med mentorprogrammet i startfa-
sen…

Innholdet i bladet denne gangen bærer el-
lers preg av at mange klubber har arrangert
8. mars-møter med kreativt og godt innhold.
Programansvarlig har skrevet en artikkel til
inspirasjon og informasjon, og vi har referert
vår egen klubbs arbeidsmøte med utgangs-
punkt i den nye strukturen med PA og APA.
Hvordan løser de andre klubbene medlem-
menes medansvar så ikke klubbene blir for
”topp-tunge”? Hvert enkelt medlem bør føle
at hun har noe å bidra med i utviklingen av
sin klubb. Vi ønsker lykke til i dette viktige ar-
beidet!

Marit Øgar Aasbrenn

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

Vårtanker
Så er vi 5 millioner mennesker i Norge, dette ble lagt
fram som en positiv begivenhet og de som kom til ver-
den den dagen Norge rundet den milepelen ble gjort litt
ekstra stas på. Kjempehyggelig og flott, men samtidig
som vi ”jubler” over nye småtroll i Norge er det noen som
ikke er ønsket også blant de minste i landet vårt. 66 ble
sendt ut i februar,  2 pr dag i gjennomsnitt, 450 skal sen-
des ut. Unger som er født og oppvokst her, noen godt
integrert i byer eller på bygda i barnehage og på skole.
Andre har ikke vært like heldige, de har tilbrakt mange
år i Norge, men hele tida på asylmottak, men har lært
seg norsk og trives her. Som ei lita jente sa: ” jeg liker
Norge, men Norge liker ikke meg”. Hun var så stor at hun
visste om vedtaket om tvangsutsendelse.

Eller 9 år gamle Verona som har bodd hele livet i Norge,
hun ble tvangssendt til Bosnia sammen med sine forel-
dre til en usikker framtid i et land hun ikke kjenner. 

Selvfølgelig innehar de som har bestemt at disse ung-
ene og deres familier skal sendes ut av landet en del
kunnskaper som jeg mangler og ja det finne reg-ler som
skal følges. Ja, det er foreldrene til disse ungene som
ikke har gjort det ble pålagt, men jeg klarer ikke å la
være å spørre meg selv, ”var det ikke mulig å ta mer hen-
syn til ungene”?, Så vidt jeg har skjønt åpner eksiste-
rende regelverk for gjøre akkurat det, ta hensyn til
barnets beste. Har til og med hørt sagt at barnets beste
skal vektlegges. Det kan ikke være til barnets beste at
mor og far returneres til ulike steder. Eller at de kommer
til et land der de mangler hus, arbeid og sosialt nette-
verk. Jeg vet at barn er tilpasningsdyktig og at de er
sterke, men det forutsetter at de har trygge voksne

rundt seg.  Er det det de får med seg når mor og far sen-
des til usikker framtid kanskje til og med til forskjellige
land, eller når et barn sendes sammen med sin mor til
det land-et der hun ble tvunget til prostitusjon.

Ja, jeg lar meg påvirke av enkeltsaker som det skrives
om i avisen/vises på tv. Jeg blir skamfull på Norges
vegne når jeg hører om unger som gjemmer seg når det
ringer på døra – det kan være politi som skal hente dem
til tvangsutsendelse.

JEG HOLDER AV DEG
”Kjære medmenneske , jeg holder av deg!”
Si det med eller uten ord.
Si det med et smil,
med en forsonende bevegelse,
med et håndtrykk
med et anerkjennende ord
med et klapp på skulderen
med en spontan omfavnelse
med et kyss
med en stjerne i øynene dine!
Si det med dusinvis av små oppmerksomheter
hver dag på nytt.
KJÆRE MEDMENNESKE 
JEG HOLDER AV DEG.
Vet ikke hvem som har skrevet dette, men la oss være
nettopp det: MEDMENNESKER.

Erlaug Benjaminsen, guvernørsuppleant 
Svolvær soroptimistklubb
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PROGRAMANSVARLIG MELDER

Som dere har

fått med dere så

er det nye fokus-

områder som

det skal arbei-

des med i de

neste fire årene.

Både i desem-

bernummeret

2011 og januar-

nummeret i

2012 er de nye

målene med

delmål presen-

tert. 

Ut fra årsrapport-ene deres har jeg sette at klubbene har

gode og flotte prosjekt. Prosjektarbeid er samlende for klub-

benemedlemmene. Det er viktig å presisere at det ikke er

behov for store penge-beløp for å kalle det et prosjekt, men

at det er vår egen arbeidsinnsats som er det primære. 

Før en starter et prosjekt er det kanskje en ide å se for seg

tidsaspektet, hvor mange år eller hvilket mål skal oppfylles

før en er «ferdig» med prosjektet. Andre prosjekt kan gå i en

lang periode uten en spesiell frist. Det som er viktig at en ut-

fører underveis i prosjektet en evaluering for eksempel hvert

tredje år.

Soroptimist International(SI) har en generell rådgivende sta-

tus i FNs organisasjon for økonomisk og sosial utvikling ECO-

SOC. For å opprettholde denne statusen er det viktig at vi

synligjør arbeidet vårt. Dette gjøres blant annet ved å regis-

trere prosjektene våre i regi av klubbene og unionen i SIs

prosjektdatabase. Dette er Program Fokus Rapporter (PFR).

Disse kan sendes inn i starten, underveis (evaluering) og på

slutten av et prosjekt.

Fra 1 oktober 2010 til 30 september 2011 ble det sendt inn

14 PFR fra Norge. Det er disse rapportene som danner

grunnlaget for kår-ing av Norges unionens, Europafødera-

sjonen og Sis årlige prosjektpriser som deles ut i år.

Fra 1 oktober 2011 til i dag ( 090412) er det kommet inn 10

PFR.  Larvik og Kongsberg har sendt inn 3 rapporter hver,

mens Kirkenes, Levanger, Narvik og Unionen har sendt inn

en hver. Flott arbeid! Det kan være flere av dere som har

sendt inn rapporten uten at den er registrer i systemet. Det

kan ta litt tid. Dere skal i hvert fall kort tid etter at den er

sendt inn få et ID nummer. Om dere mangler dette  må dere

kontakte meg slik at vi kan undersøke hvor rapporten be-

finner seg.

Noen av dere vegrer dere kanskje for å fylle ut rapporter og

skjema. Jeg antar at det er noen i klubben som kan ta på seg

oppgaven med å skrive rapporten.  Om dere klikker dere inn

på http://reports.soroptimistinternational.org/ reports

finner dere både tips for fylle ut skjemaet og informasjons-

videoer. Bruker navn og pass-ord kan dere få fra meg ved å

sende e-post til programdirector@soroptimistnorway.no. Er

det noe dere lurer på er det bare å ta kontakt slik at det ikke

stopper opp med rapportering. Har dere bilder er det flott

om dere legger disse ved rapporten. Husk å oppgi e-post-

adresse på rapporten slik at en kan enkelt komme i kontakt

med dere om det noe som mangler eller er en trenger mer

utfyllende opplysninger.  n

Lykke til

Prosjektarbeid og rapporter
En kan si at prosjektarbeid er en av grunnpilarene i arbeidet vårt. Gjennom prosjektene arbeider vi for 
å fremme menneskerettigheter for alle samt å bedre kvinners og barns levekår.   
AV UNN BAADSTRAND SKARE, PROGRAMANSVARLIG FOR NORGES UNIONEN



6 SOROPTIMA 4/12

4Africa er en organisasjon (NGO) med utspring fra Norge og drives

i Kampala/Uganda. Grunnleggerne er: Mona Rege, Line Svingen

og Elin Zenker Aune. Sistnevnte har bodd to år i Kampala (2009-

11) så derfor ble dette et naturlig innfallssted. Da kunne de nytte

både hennes opparbeidede kontaktnett, samt alle de erfaringene

hun hadde fra denne tiden inn i prosjektet. 

Med et nytt perspektiv på livet startet disse tre damene sin egen or-

ganisasjon for å hjelpe fattige kvinner i slummen utenfor Kampala,

med fokus på "hjelp til selvhjelp". 4africa forbedrer hverdagen til

fattige/hiv/Aids positive kvinner i Uganda. I sitt hus i Mutungo

utenfor Kampala sentrum får ca 50 kvinner opplæring i et hånd-

verk som gir dem mulighet til å skape sitt eget levebrød. De blir

gitt opplæring innen strikking, hekling, søm og smykkelaging.

Huset er et samlingssted, produksjonslokale og kontor. De som er

med i prosjektet får næringsrik mat hver dag og kunnskap om hy-

giene og hverdagsutfordringer. Administrasjonen i Mutungo blir

personlig fulgt opp gjennom veiledning og coaching, og dette vil

utvides og etterhvert tilbys alle i prosjektet. På sikt vil kvinnene

også bli gitt kurs i business- skills, slik at de kan stå på egne ben

med tiden.

Alle produkter som blir produsert innenfor 4Africa vil bli merket

med eget logo (WinWin) som representerer det organisasjonen

står for og jobber målrettet mot. Win Win er en serie produkter med

kvalitet, estetikk og en varm historie. Dette er vakre produkt som

blir skapt av våre kvinner i samarbeid med 4Africa og eksterne de-

Rygge-soroptimister med hjelp    
Rygge soroptimistklubb er med som grunnlegger av prosjektet 4Africa. Målet for prosjektet er å hjelpe
fattige/Hiv /Aidspositive kvinner i Kampala/Uganda med fokus på ”hjelp til selvhjelp”. 12. mars ble det i
den forbindelse arrangert et fellesmøte med Rygge og Moss soroptimistklubb med 55 til stede.    
AV LINE SVINGEN, RYGGE SOROPTIMISTKLUBB

PROSJEKT

Nye mønstre diskuteres.

Strikke – og heklegruppa.



SOROPTIMA 4/12 7

signere. I fellesskap bringer de frem produkt som passer det afri-

kanske, så vel som det vestlige marked.

Rygge Soroptimistklubb har vedtatt på sitt årsmøte 2012 å støtte

4Africa som prosjekt. Første aktiviteten i dette samarbeidet skjedde

på fellesmøtet med Rygge og Moss den 12. mars 2012. Denne kvel-

den presenterte 4Africa sitt prosjekt for medlemmene i begge

klubbene og hadde med en del av sine produkt for salg. Alle pro-

duktene er laget av kvinnene fra Uganda.

Rygge Soroptimistklubb vil videre kunne bidra med støtte

gjennom å kjøpe/distribuere varer produsert av 4Africa. 

De kan også gi ren økonomisk støtte gjennom bidrag til:
• Håndarbeidsprosjektet  – midler for innkjøp av diverse råmate-

riale og utstyr til de ulike prosjektene (hekling, strikking, søm

eller smykker)

• Undervisning til damene - nødvendig informasjon/opplæring i

personlig hygiene, familieplanlegging, HIV/AIDS, ernæring etc.

Rygge Soroptimistklubb vil søke om å selge produkter laget av

4Africa på R & L møtet  i Drammen.

4Africa ønsker å samarbeide med flere Soroptimist klubber i Norge,

og da gjerne i samarbeid med Rygge Soroptimistklubb, der det

allerede er opprettet en prosjektgruppe for 4Africa.

Om dere ønsker en presentasjon, kan dere kontakte en av grunn-

leggerne for nærmere avtale. Mona bor i Sola, så 4Africa er også

”representert” i Rogaland. Vi er fleksible og reiser hvor det måtte

være etter nærmere avtaler.

4Africa har opprettet en fadderordning for de som måtte ønske å

bidra med et månedlig beløp på kr 200,-.

Følg oss videre på: www.4africa / www.winwinshop.no 

Eller på Facebook: 4Africa

Mona Rege: 90855988, Line Svingen: 45874010 og Elin Zenker

Aune: 9137917    n

  p til selvhjelp i 4Africa

PROSJEKT

Nytt matriell til smykkelaging. Mona Rege, Line Svingen (Rygge soroptimistklubb) og
Elin Zenker Aune.

Beads-smykker.

Skreddergruppen læres opp i klipping. Salg av Win Win produkter på møte med Rygge og Moss.
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Appell for dagen
Av Anja H Helland, leder i Levangers Unge Sanitetsforening.

Trenger vi Kvinnedagen? Ja, definitivt, mener jeg. Jeg mener vi

trenger en dag hvor samfunnet blir minnet på viktige spørsmål

som først og fremst berører kvinner. Vi får en knagg å henge ting

på, vi får et ekstra påskudd for å ta opp ting, og det er også en dag

å feire og hedre den kampen som veldig mange kvinner har gjort

før oss.

I Norge i dag blir hver fjerde kvinne utsatt for det man kaller vold i

nære relasjoner. Det vil si at hver fjerde kvinne her i landet enten

blir mishandlet fysisk, psykisk eller seksuelt av noen som står dem

nær. I følge Verdensbanken er vold et større problem for kvinner i

alderen 15 til 44 år enn kreft, malaria, trafikkulykker og krig. Norge

ligger på toppen i Europa på antall partnerdrap. Flere kvinner dre-

pes av sin partner her enn i alle andre europeiske land, sett i forhold

til befolkningstallet. 

2075 personer overnattet på krisesenter i 2010, de aller, aller fleste

var kvinner. I tillegg var 1994 barn med mamma eller pappa på kri-

sesentrene det samme året. Halvparten av disse var barn mellom

0 og 5 år. Ofte er vold og overgrep i nære relasjoner tabubelagt.

Ofrene tier om det. Vi tror ikke det skjer noen av våre nærmeste,

eller vi er redde for å blande oss. Men det må vi! Vi må snakke om

slike ting. Vi må løfte det frem, vi må si at det her ikke er greit. Og

vi må bry oss. Aldri, aldri slutte å bry oss.

I Norge og i verden for øvrig, har forskning på kvinners helse vært

lav prioritert. Medisinsk forskning har i hovedsak vært gjort på

menn, men i dag vet vi at kjønn også betyr noe i medisinenes ver-

den. Kvinnekroppen er faktisk forskjellig fra mannskroppen. For ek-

sempel er menns symptomer på hjerteinfarkt godt kjent, men ikke

kvinners. Og deres symptomer er helt annerledes enn mannens.

Forskjellene kjønnene i mellom, gjør at vi også må behandles ulikt. 

I Levanger er to av ni politikere i formannskapet kvinner. Dette er

et av de viktigste politiske organene vi har i Levanger. To av ni! De

viktigste vervene er det også menn som har. Det kan ikke være dyk-

tigheten hos våre kvinnelige politikere her i Levanger det står på,

for de er både kompetente, samvittighetsfulle, idealistiske og de

har meninger. Det må være noe annet.  

Trenger vi den internasjonale Kvinnedagen? Ja, i aller høyeste grad.

8. mars en solidaritetsdag for å vise kvinner som kjemper for sine

rettigheter at de ikke står alene. Det er kvinner i dag som dør i kam-

pen for de rettighetene mange av oss her i Norge tar for gitt.

Omtrent en milliard mennesker lever i dag i ekstrem fattigdom.

Sytti prosent av disse er kvinner og jenter. Av all inntekt i verden tje-

ner kvinner en tiendedel. Og av all eiendom i verden, det være seg

hus, fabrikker, båter, biler eller jord, eier kvinner kun én prosent. FN

mener man kan snakke om en feminisering av fattigdommen.

I flere land i krig blir voldtekt brukt som maktmiddel og våpen.

Kvinner blir voldtatt, gjerne foran sine menn og barn. I Etiopia blir

jenter helt ned i 11-årsalderen kidnappet på skoleveien av voksne

menn som tar dem til sin kone. Det til tross for at loven i landet sier

at det ikke er lov å gifte seg før man er 18. Jenter helt ned i 10-12-

årsalderen blir gjort gravide. Mange av dem dør i barselseng, fordi

kroppen deres ikke tåler belastningen. Ofte dør barna også. 

Når jeg hører slike historier, når jeg hører hvor vondt mange

kvinner og barn har det, da kan jeg føle meg helt maktesløs. Jeg får

vondt i magen og får ikke sove. Og jeg får så innmari dårlig sam-

vittighet for at jeg som bor her jeg bor, og er født der jeg er født,

har et så utrolig mye bedre utgangspunkt enn mange andre

kvinner som er like gamle som jeg. Som har barn som jeg. Som øn-

sker et godt liv sånn som jeg. Som har drømmer for seg selv og sin

familie, akkurat som jeg har.

Men så tenker jeg: Det er her foreningene kommer inn. Det er her

dugnadene og det veldedige arbeidet kommer inn. For de fleste

av oss kan ikke redde verden alene! Men sammen, - om det er Sa-

niteten, Soroptimistene, Redd Barna, SOS- barnebyer, Lions, Part-

ners eller andre – jeg tenker at sammen kan vi gjøre noe. Mange av

dere som er her i dag har gjort noe i veldig mange år, og det blir jo

faktisk veldig mye når man legger det sammen. Og det dere har

gjort, og det vi skal fortsette å gjøre, det er å bidra, slik at vi betyr

noe for noen. Og det er kjempeviktig!

Men så er jeg litt utålmodig. Fordi jeg vil at vi skal begynne med

noe nå, i dag. En endring vi kan se og oppleve med en gang. Jeg

mener nemlig at vi i enda større grad kan bety noe for de aller nær-

meste rundt oss. Jeg mener at vi nå og med en gang skal begynne

å tenke oss om både en og to ganger før vi baksnakker og kritise-

rer våre medsøstre. For vet dere hva, jeg tror nemlig de fleste av

oss er vår egen fremste og verste kritiker uansett. De fleste av oss

8. mars – Levanger
I Levanger slo fire organisasjoner seg sammen og blåste liv i Kvinnedagen. Sammen klarte ulike sani-
tetsforeninger og soroptimistene å samle 200 kvinner til arrangementet. Protesttoget ble erstattet med
en sterk film, ”Ørkenblomsten”, basert på somaliske Dirie-Waris selvbiografi. Marit Breivik var en populær
taler, og Gunnvor Galaaen ble kåret til årets Levangerkvinne. Og så var det appell for dagen.  

8. MARS
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trenger ikke flere. Det vi trenger er noen som sier at vi er OK, at vi

duger, at vi har noe å komme med, at det er bra at nettopp vi gjør

det vi gjør, og at ingen andre kunne gjort det på akkurat den

måten. Derfor har jeg en oppgave til dere i

dag. Og en hjemmelekse. Gled dere. Opp-

gaven er som følger: Ingen av dere får lov til

å gå hjem fra dette arrangementet i dag

uten å ha gitt noen her et kompliment. Dere

har hele kvelden på dere. Gi gjerne flere!

Kanskje føles det flåsete, kanskje føles det

ekkelt og dumt. Men gjør det likevel. Og for-

håpentligvis er det starten på noe. Forhå-

pentligvis er det starten på at vi medsøstre i

Levanger, og ellers, er litt mer rause med

hverandre, backer hverandre opp og tør å ta

litt mer plass. 

Og hjemmeleksen? Ingen av dere får lov til å

gå til sengs i kveld uten å ha gitt dere selv et

kompliment i speilet før dere legger dere.

For dere er faktisk gode nok. Og vet dere, jeg

tror egentlig at på veldig mye, så er dere rett

og slett best. 

Ha en fin kvinnedag alle sammen! 

Takk for meg.

8. MARS

Behold din livsstil som pensjonist

Tlf: 38 12 32 30
E-post: kristiansand@handelsbanken.no
handelsbanken.no/kristiansand

Vi hjelper deg å sikre fremtiden

Rødstrømpene er  F.v. Gro Borge, Ragnhild Elgsæter, Anne P. Husby, Marna Granås, Solveig Lia, Trude Granås og Birgitte Øfsti. Foto: Marte Skjesol.

Kilder: 
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Krisesentersekretariatet,
Norsk senter for by og regionsforskning, NKS, FN,
Professor Guro Valen ved avdeling for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag ved
universitetet i Oslo. 
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Det er en forestilling som ikke er fast på turné, men blir hentet fram

ved spesielle henvendelser, og Tønsberg Soroptimistklubb har hen-

tet inn forestillingen i anledning 8. mars.  – Vi er stolte over å kunne

invitere til et møte med Ibsens markante kvinneskikkelser nettopp

på denne dagen, sier Anne-Grete Bergsland i Tønsberg Soropti-

mistklubb- Nå når vi er ferdige med å gå i tog med bannere, kan

dette være en måte å øke vår selvinnsikt på. Ibsen inspirerer fort-

satt mennesker over hele verden, ikke minst kvinner i den 3. ver-

den, sier Bergsland.

– Soroptimistene er en organisasjon av yrkeskvinner som arbeider

for kvinners og jenters muligheter til egen og felles utvikling, slik at

de når sine mål og kan være talskvinner for et sterkt og fredelig

verdenssamfunn. Intet mindre i sin visjon, forklarer Bergsland. Å

vise en forestilling om Ibsens kvinner passer perfekt på kvinneda-

gen, synes Bergsland.

– Ibsens går så dypt inn i menneskesinnet. Hans kvinner lever og

taler til oss i dag. Derfor er det fortsatt verdt å ta opp, sier Juni Dahr.

8. mars  gjestet hun biblioteket i Tønsberg med sin prisbelønte og

verdenskjente forestilling «Ibsen Kvinner – Sett en ørn i bur». Seks

av Ibsens sterke kvinneskikkelser var der, blant annet Nora, Hedda,

Elida og fru Alving.

– Ibsen ble verdensberømt med Nora og Et dukkehjem. Nora ble

viktigere enn han kanskje hadde tenkt selv. Flere av hans kvinner

lever ut over sin egen tid, de snakker slik kvinner snakker i dag, sier

skuespiller Juni Dahr.

Forestillingen ble til mens Juni Dahr turnerte i USA i 1989 med en

annen, berømt kvinneskikkelse: Jeanne d´Arc». 

I løpet av en time følger vi Dahrs møte med de seks kvinnene, der

Ibsens tekster er vevd sammen med skuespillerens egne tanker og

refleksjoner rundt det underliggende temaet i det meste av Ibsens

diktning: lengselen etter frihet. Så spiller også stykkets undertittel

på den frie fuglen (ørnen) som er satt i bur. 

Juni Dahr tror Ibsens kvinneroller er blitt udødelige fordi han lot

kvinnene være handlende og tenkende mennesker med med-

menneskelige problemer. Han tok opp eksistensielle spørsmål.

Som forholdet mellom mann og kvinne. Skal jeg følge kallet eller

kjærligheten?

– Ibsen stiller utfordrende spørsmål til oss i dag, 100 år etter sin

død. Han viser dyp forståelse for kvinner, og fortsatt kan vi lese

disse kvinnene inn i våre egne liv. Hva ville jeg gjort hvis jeg var

Hedda?, reflekterer Dahr.

Siden premieren for rundt 23 år siden har den prisbelønte forestil-

lingen gjestet scener i alle verdenshjørner. Nylig var den i Jakarta,

Indonesia. 

Skuespilleren selv, Juni Dahr, mener at man ikke nå være Ibsen-

kjenner for å se forestillingen. - Stykket står for seg selv. Det er mitt

utvalg av tekster jeg formidler. Det kan faktisk være en måte å bli

kjent med Ibsens tanker på. Stykket egner seg også godt for ung-

dom, sier Dahr. 

Etter forestillingen åpnet hun for samtale med publikum. 

- Det pleier jeg å gjøre, og det fungerer som oftest veldig bra. 

Stykket er i seg selv en lags dialog, direkte i formen, sier Dahr.  n

Tønsberg-soroptimister og  Ibsen 8. mars
Tønsberg soroptimistklubb valgte å vise et teaterstykke om seks av Ibsens sterke kvinner på kvinne-
dagen 8. mars. Stykket er laget av Juni Dahr, og Ibsens tekst og hennes tanker og refleksjoner, er vevd
sammen til en times lang forestilling. AV KRISTIN SVENSEN, JOURNALIST I TØNSBERG BLAD   

8. MARS

  

 

TØNSBERG SOROPTIMISTKLUBB  
markerer FNs internasjonale kvinnedag  
på biblioteket i Tønsberg, 8 mars 2012 kl. 19. 00  

Møte med IBSENS KVINNER og JUNI DAHR 

www.dahr.no 
Entre kr. 150,- 

VELKOMMEN! 
 

 

www.soroptimistnorway.no 
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I Kongsvinger soroptimistklubb begynte de salget av lilla sløyfer

under 8. mars-arrangementet på Kvinnemuseet Rolighed.  Etter at

styret hadde sittet sammen en kveld og klippet fine sløyfer, var det

noen av våre aktive pensjonister som stod for salget. Og sløyfene

gikk unna!   n

Lilla sløyfer i Kongsvinger 
AV BJØRG RIMFELDT, KONGSVINGER SOROPTIMISTKLUBB

Leder i Ås Internasjonale kvinneklubb, Grazyna Englund, ønsket ca.

70 personer velkommen til markering av Den nasjonale kvinne-

dagen 2012, der hovedtemaet var ”Kvinnesolidaritet”.

Arrangementet startet med en appell mot vold, trafficing og

undertrykking av kvinner verden over. Det ble påpekt hvor viktig

det er å ha mennene med i likestillingsarbeidet.

Ingjerd Juel Ingeborgrud, president i Follo Soroptimistklubb, ori-

enterte om organisasjonen vår og om soroptimistenes arbeid inter-

nasjonalt, nasjonalt og lokalt. Spesielt rettet hun fokus mot

Moldova-prosjektet og viste noen bilder fra reisen til Moldova for

et par år siden. Hun orienterte også om vårt planlagte samar-

beidsprosjekt med Rygge Soroptimistklubb om etablering av ny

klubb i Nisporeni. 

I forbindelse med at det 22. februar var 150 år siden Hulda Garborg

ble født, er det skrevet en biografi om hennes liv. Boken er skrevet

av Arnhild Skre. En representant fra Ås bibliotek fortalte, med ut-

gangspunkt i boken, om foregangskvinnen Hulda Garborgs liv.

Hun er betraktet som en av de mest samfunnsorienterte kulturar-

beidere Norge har hatt. Hun var en populær dramatiker, produktiv

oversetter, stort eget forfatterskap og produktiv journalist. Hulda

Garborg var ungdomsidol og kostholds- og livsstilsreformator. Hun

var også husflidsgründer og grunnlegger av Det Norske Teater.

Foredragsholderen fortalte også glimt fra Hulda Garborgs samliv

med Arne Garborg.

Tre elever ved Kulturskolen underholdt med flott sang og musikk.

Som avslutning på et flott møte ble filmen ”The Little Republic”

vist. Filmen handlet om sterke kvinner i et lite ørkensamfunn i Ra-

jasthan, og hvordan kvinnene - til tross for krav på 33% represen-

tasjon i kommunestyrer - likevel ikke fikk innflytelse. Kvinnene viste

vilje og sørget for

å dekke primær-

behovet ved å få

frem vann til

landsbyen, frem-

for å prioritere in-

vestering i

veibygging. For å

få dette til, måtte

de betale en høy

pris!   n

Vellykket samarbeidsmøte 8. mars 
Ås internasjonale kvinnegruppe og Follo Soroptimistklubb arrangerte et felles møte 8.mars med fokus
på ”Kvinnesolidaritet” og arbeid mot vold, trafficing og undertrykking av kvinner over hele verden.      
AV BENTE GÅRDENG, SEKRETÆR I FOLLO SOROPTIMISTKLUBB

8. MARS

Styret bretter sløyfer. Fra venstre: Inger Noer, Lene Løfsgaard, Vigdis Holen,
Liv Nøkleby, Gunlaug Kollsrud.

Sløyfesalg. Fra venstre: Anne Nylænder, Karin Hoff, Dagrun Nordli, Signe Sol-
vang.
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I alt sluttet seks organisasjoner opp om 8. mars-arrangementet i

Lillehammer. Foruten Lillehammer Soroptimistklubb deltok Lille-

hammer Yrkeskvinners Klubb (LYKK), Amnesty International, ODA

– nettverk for kvinne- og kjønnsforskning, Somalisk kvinnegruppe

i Lillehammer og NKS Lillehammer Sanitetsforening som arrangø-

rer. La det med en gang være sagt: Samarbeidet mellom de ulike

kvinneorganisasjonene fungerte godt, og frister til gjentakelse. 

Lokalet som LYKK stilte til disposisjon, var smekkende fullt (om lag

90 frammøtte). Soroptimist Ragnhild Rossvær ledet møtet.

Laila Bokhari holdt kveldens hovedforedrag om Kvinner og utdan-

ning, - et tema som står oss soroptimister nær! Bokhari er stats-

viter, forsker med bred internasjonal erfaring, forfatter og medlem

av 22. juli-kommisjonen. Hun er Lillehammerjente med pakistansk

far. Familien har i en årrekke engasjert seg i driften av en egen skole

i Pakistan, og Bokhari fortalte om sin opplevelse og sine erfaringer

herfra. Blant annet tilbys jenter utdanning på college, og mange

av dem er de første i sin familie som får gå på skole. På skolen skal

det snart åpnes et eget bibliotek, kalt Lailas library.

Vi hadde utlodning og salg av kaffe og kaker. Overskuddet ble på

vel 2.000 kroner, som ble gitt til den pakistanske skolen. Vi solgte

også lilla sløyfer denne kvelden, så vi kan trygt si at også soropti-

mistene fikk satt sitt preg på kvelden.

Lillehammer Soroptimistklubbs medlem, Solveig Hiort Andersen,

avsluttet kvelden med å vise bilder og lese tekster fra utstillingen

«Guds døtre» som vist tidligere i år.  n

8. mars – Lillehammer
Lillehammer Soroptimistklubb tok i år initiativet til markering av den internasjonale kvinnedagen. Det ble
en vellykket kveld, som samlet mange av byens kvinner - og noen menn!   
AV KAREN BLEKEN, PRESIDENT LILLEHAMMER SOROPTIMISTKLUBB

8. MARS
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I Soroptima har vi gjennom de siste årene hatt fokus på de mange

givende og oppbyggelige prosjektene klubbene har stått for både

i nærmiljøene og i større internasjonale sammenhenger. Vi har vært

opptatt av vann som livsviktig ressurs. Vi har hatt ekstra fokus på

enkeltmedlemmers yrker. Vi har vært opptatt av rekruttering, syn-

liggjøring og kommunikasjon, av tillitskvinnenes engasjement, av

kunstnere og forfattere i egne rekker – og av nettverksbygging.

Vi har referert noen konkrete eksempler på soroptimismen som

nyttig nettverk, og tar gjerne imot flere bidrag. På hvilken måte er

soroptimismen med og beriker våre liv? På hvilken måte har vi kon-

kret nytte av dette kvinnenettverket? For min egen del har jeg hatt

veldig stor glede og nytte av å arbeide sammen med så dyktige

damer om noe så konkret som medlemsbladet vårt. Jeg har opp-

levd at alle har tatt sin del av ansvaret for å få til et godt felles pro-

dukt. Fellesskapet på en arbeidsplass, i en familie, i en skoleklasse

eller i soroptimistklubben kan ikke undervurderes. Vi trenger de

nyttige og gode nettverkene i hverdagen.

”The old school tie” snakkes det om i engelskspråklige land. Som

lærer opplever jeg at noe av det mest meningsfulle for elevene

mine er å jobbe sammen mot et konkret mål. Da blir det kommu-

nikasjon, det blir latter, det blir et tydelig og konkret produkt som

alle har del i. Det samme opplevde vi i Fredrikstadklubben da vi ar-

beidet med ny struktur og ble delt i helt nye og tilfeldige grupper

med konkrete arbeidsoppgaver som skulle løses, se også  side 19.

Mange klubber er godt i gang med den nye strukturen i klubben

med programansvarlig og assisterende programansvarlig. Hvor-

dan har dere løst utfordringen? Send oss gjerne gode tips! Hvordan

blir enkeltmedlemmene engasjert i klubbarbeidet og den videre

utviklingen av organisasjonen?

La oss fortsette å bygge de gode nettverkene som bidrar til et trygt

og godt samfunn for små og store, unge og gamle, kvinner og

menn.    n

Å bygge relasjoner
Soroptimistunionen i Norge er en organisasjon av yrkesaktive kvinner som støtter hverandre, lærer av
hverandre, bygger nettverk og til syvende og sist er med og bygger et trygt og inkluderende norsk 
samfunn.   AV MARIT ØGAR AASBRENN

NYTTIG NETTVERK
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Årsakene til lavt engasjement kan være mange
Vi mangler felles møtesteder. Hvor er folk etter skole og jobb? Per-

sonlig og direkte invitasjon er veldig viktig. På spørsmål om hvor-

for personer med minoritetsbakgrunn ikke er deltar, svarer mange

at ”ingen har spurt”. Husk at innvandrere har kunnskap og ressur-

ser som vi trenger for å få mangfold i klubbene. Sjekk nabolaget, -

det bor gjerne flere innvandrere i nærheten enn du tror. Mange

forestiller seg at ”de betaler ikke kontingenten”. Forklar hva peng-

ene går til. Benytt fleksible løsninger – f.eks. prøveperiode uten

kontingent. Det finnes myter om at kvinner ikke går ut alene. Dette

er en myte som angår svært få kvinner med minoritetsbakgrunn.

Rene kvinneaktiviteter skaper trygghet. Det må bli noe reelt ved

mangfoldsarbeidet, - det skal ikke bare være ”til pynt”. Klubbene

må derfor være motiverte for dette. Det handler ikke om ”oss og

dem”, men om mangfold. 

Kommunikasjon er viktig
Språk- og kulturforskjellene er store. Ikke alle kan lese, og norske

ord kan være tvetydige. Å be noen ”ta med gode sko og pølsep-

inne” på tur, kan eksempelvis gjerne forstås slik at man tar med

pensko når man i stedet hadde trengt joggesko. Vær tydelig! For-

tell hvorfor! 

Tiltak for å inkludere personer med utenlandsk bakgrunn
Kvinner i flyktningmottak trenger gode råd om grunnleggende

ting som klær, mat og matpakker og ikke minst om kulturell være-

måte. Hva med å ta en biltur for vise fram nærmiljøet eller møtes for

å bake sammen? Kanskje vi kan bistå med leksehjelp eller med å

skrive en søknad? Dette er internasjonal forståelse som et lokalt

prosjekt!

Bli integrert der du bor!
Oppsøk innvandrerbutikken eller helsestasjonen. Lag kulturelle ar-

rangementer som f.eks. kafé, temakvelder, utveksling av kultur og

tradisjon. Inviter to med samme bakgrunn, tilby arena for å fortelle

som sin bakgrunn eller sitt land, kontakt flyktningguiden, bruk

kommunens nettverk, nettsider og Facebook samt omtale i nær-

avisen.

Vinn-vinn situasjon
Inkludering gir altså flere medlemmer, flere ressurser til å fylle verv.

Det gir fornying og videreutvikling av aktiviteter, utvikler både

medlemmer og organisasjonen, gir nye perspektiver og ny kunn-

skap, en åpnere organisasjonskultur, mer innflytelse i samfunnet,

skaper et godt lokalmiljø og engasjerer enkeltmennesker.

Anne-Ma Brevik i Utviklingsfondet fortalte om sine erfaringer i an-

settelsesprosesser. Dersom søkere med minoritetsbakgrunn er re-

levante for stillingen, vises vilje til å se og inkludere søkerne. Brevik

manet til mangfold, og til å se individet med styrker og svakheter.

Hun gir ansvar, bruker coach, og sørger for at alle er inkludert i det

sosiale nettverket på jobben. Det er kulturelle forskjeller. Norsk ar-

beidsmiljø og sosiale normer er vanskelige å forstå. Ansatte i Ut-

viklingsfondet får mulighet til å jobbe faglig med noe fra landet de

kommer fra. Språk kan være en barriere, men de tar gjerne Google

translate til hjelp. Andrea Rivrud fra Afganistan-komiteen orien-

terte om Kvinneutvalget som ble opprettet på begynnelsen av

1990 tallet. Utvalget består av norske og afghanske kvinner, som

brenner for et bedre samfunn. Kvinnene brukes som tolker. Det ek-

sisterer et samarbeid med afghanske kvinner som tar jordmorut-

dannelse. Ta kontakt med FOKUS’ øvrige medlemsorganisasjoner

for felles nytte – se www.fokuskvinner.no

Frivillighet Norge har utgitt et veiledningshefte for workshop som

kan bestilles på tlf. 21 56 76 50 eller via post@frivillighetnorge.no

Workshop for rekruttering
6. februar inviterte Frivillighet Norge i samarbeid med FOKUS til idemyldring om inkludering av etniske
minoriteter. Minoritetsbefolkningen er underrepresentert i norske frivillige organisasjoner. Mens 48 % av
den voksne befolkning utfører frivillig samfunnsarbeid, utfører 36 % av minoritetsbefolkningen frivillig
arbeid rettet mot bl.a. religion. I 2008 var 5 % av minoritetsbefolkningen medlemmer i norske frivillige
organisasjoner. Her har soroptimistklubbene et stort medlemspotensiale!    
AV BENTE GÅRDENG, SEKRETÆR I FOLLO SOROPTIMISTKLUBB

REKRUTTERING
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Varaordføreren inviterte oss inn i formannskapssalen hvor hun in-

formerte om byen vår, kommunens organisering og hennes hver-

dag som politiker. 

Det var en informativ halvtime, og det ble en god dialog rundt bor-

det. 

På spørsmål fra varaordføreren om hva kvinnene var opptatt av,

fikk hun blant annet følgende innspill: 

1. De savnet Borge bibliotek – både de og barna trengte dette

som møteplass og for å utvikle sine leseferdigheter og kunn-

skaper.

2. Noen følte det var vanskelig å bli integrert og å få jobb,  til tross

for at de hadde bodd her i flere år, tatt norsk kurs og utdan-

nelse.

3. De som er i jobb og avhengig av buss, synes busstilbudet er for

dårlig i helgene.

4. Glade ble de for opplysningen om at fergen mellom Selbak og

Lisleby skulle prøves ut. 

Kommunikasjons- og servicesjefen orienterte om kommunens

nettsider. Hun oppfordret oss til å bruke disse aktivt. Sidene er nå

oversatt til flere språk, så hun ba om tilbakemelding fra kvinnene

dersom deres morsmål ikke ble riktig oversatt. 

Etterpå fikk vi en omvisning i huset som gikk bl.a. til utkikkstårnet

og ble avsluttet med en innføring i tjenestene på Servicetorget.

Takk til kommunens to flotte representanter for en informativ og

nyttig kveld.

Kvelden ble avsluttet med sosialt samvær på Peppes Pizza.  n

Borge-soroptimister 
og flerkulturelle kvinner
Borge Soroptimistklubb inviterte den flerkulturelle kvinnegruppen fra Fredrikstad Øst Frivilligsentral til
besøk i Rådhuset i Fredrikstad tirsdag 20. Mars. Det var 29 kvinner fra 12 forskjellige land som fikk møte
varaordfører Kari Agerup og kommunikasjons- og servicesjef Ingrid Trømborg.   
AV KARI EVENSEN, BORGE SOROPTIMISTKLUBB

KLUBBNYTT
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Feng Xian er kommet tilbake til Bergen Syd Soroptimist-
klubb etter et fravær, og flere klubbsøstre var tilstede blant
et stort og begeistret publikum ved utstillingsåpningen 11.
februar. Denne opplevelsen var vi enige om å ville dele med
andre soroptimister gjennom Norsk Soroptima. I tiden etter
åpningen kunne galleriet melde om stor interesse, godt
besøk, og en god del salg av malerier.

Utstillingen ble åpnet av professor emeritus i kunsthistorie
Dag Sveen, som  betonte en blandet norsk og kinesisk in-
spirasjon i maleriene. Feng Xian Lin er født og oppvokst i

Kina, og fikk også en allsidig og grundig kunstutdanning
der. Men skjebnen førte henne til Norge i godt voksen alder,
gjennom ekteskap med Bergenskunstneren Jan Erik Will-
gohs. Gjennom sine seksten år i Norge har Feng Xian mar-
kert seg helt fra starten med formidling av mange sider av
kinesisk kultur. Matkunsten fra hennes hjemlige provins
Hunan var det første bergenserne ble konfrontert med, på
restauranten Jasmine som ekteparet drev sammen i noen
år. Den ble oppfulgt av både kokekurs og en kokebok med
rikt kulturhistorisk innhold fra Hunan. Kalligrafi, det kinesiske
skriftspråket som også inneholder billedkunst, filosofi og

Norske epler med smak av Kina
Det er så man nesten fornemmer en duft av vårlige epleblomster og saftige, modne epler på kinesisk-
norske Feng Xian Lins utstilling i Galleri Langegården i Bergen. For oljemalerier av epleblomster i sarte,
lette farger og epler i  skinnende rødt, hver for seg eller i delikat samspill, fyller veggene i galleriet, ikke
så langt fra boligen til kunstnerparet Feng Xian Lin og Jan Erik Willgohs på Paradis.   
AV SISSEL  HAMRE  DAGSLAND,  BERGEN  SYD  SOROPTIMISTKLUBB

KLUBBNYTT

Feng Xian Lin og kunsthistorieprofessor Dag Sveen foran et av hennes malerier på utstillingen i Galleri Langegården.
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poesi, og kinesiske folkeeventyr er noe av det Feng Xian
brakte med seg til Norge. Hun har undervist grunnskoleele-
ver i Bergen i kalligrafi, og hun har utgitt to bøker med 
kinesiske folkeeventyr, illustrert av henne selv og andre ki-
nesiske kunstnere. Kokebok og eventyrbøker er blitt til i
samarbeid med ektemann Jan Erik.

Inntil nylig dominerte det kinesiske i  Feng Xians kunst – hun
har også arbeidet mye med akvareller i et uttrykk med ki-
nesisk teknisk bakgrunn. Nå markerer kunstutstillingen på
Langegården, med fargesterke oljemalerier, et langt skritt
inn i det norske. I et intervju foran utstillingsåpningen ga
hun uttrykk for at  opplevelsen av fargerikdommen i Norge,
og i norsk kunst, var sjokkartet for henne. I kinesisk kunst var

hun vant til dempede farger og mye svart-hvitt, og det pre-
get også hennes eget kunstuttrykk. Nå har hun omfavnet
fargene i Norge med stor innlevelse. Motivene til maleriene
på utstillingen fant hun inspirasjon til i Hardanger, ved besøk
både under fruktblomstringen og da eplene var modne.
Professor Dag Sveen fant likevel i sin presentasjon av male-
riene mange trekk i behandlingen av motivene som vitnet
om kinesisk bakgrunn.

Sammen med ektemann Jan Erik Willgohs holder Feng Xian
Lin vedlike nær kontakt med Kina, med mange besøk dit
både privat og som ledere  for  grupper av reisende. På så
mange måter er de brobyggere mellom kinesisk og norsk
kultur.   n

KLUBBNYTT

Med inspirasjon fra Hardanger: maleriet ”Moden frukt” av Feng Xian Lin.   
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Kjære soroptimister, gjester, reflektanter, nåværende og

fremtidige venner! De latinske ordene “sorores” – søstre – og

“optimae” -  av det beste -  er opprinnelsen til vårt navn og

kan utlegges som:  De beste søstre, søstre av det beste eller

de som vil det beste for kvinner. Organisasjonen, som ble

stiftet for 90 år siden, fikk navnet  Soroptimist International.

Vi kjenner innholdet i appellen – som vi hører på hvert møte. 

Min vane tro vil jeg si noe mer om hva som karakteriserer

oss. Det gjør jeg ved å benytte de bokstavene som danner

navnet – og bare dem - med de begrensninger og utfor-

dringer det gir. I anledning jubileum og fest fremheves bare

det positive. Slik: 

Sekstiårsjubilerende søstre 
Oppriktige originale oppdragssøkere 
Realistiske relasjonsbyggere 
Omtenksomme 

Positive pragmatiske Petrozavodskklubbfaddere 

Tilårskomne trivelige tøtter! 

Intelligente inspirerende idealister 
Modne muntre målrettede meningssterke medmennesker 

Innsiktsfulle internasjonalt interesserte 
Samfunnsbevisste SORORES 

Tillitvekkere tillikemed 

Idetrofaste ivrige intense 
Nytende nydelige 
Tusenkunstnere 
Energiske engasjerte emansiperte etterrettelige 

Reiseglade rosedyrkere 
Nyfikne nettverksvevere 
Aktive ansvarlige annerledes – 
Tenkende trygghetsskapere 
Impulsive 

Offensive optimister 

Nøytrale 
Absolutt allestedsnærværende 

Lærevillige lojale laurbærbladbærere- 

GRATULERER  MED  DAGEN!

Akrostikon til Harstad-
klubbens 60-årsfeiring!
AV EVA ØYE SANDNES, HARSTAD SOROPTIMISTKLUBB

Vi gleder oss til å ta imot over 200 sorop-

timister i Drammen første helg i juni. Det

skal bli begivenhetsrike og spennende

dager, både faglig og sosialt. Å delta på

et R/L-møte er både hyggelig og nyttig.

At styret og  Unionen arbeider godt og

gjør jobben sin, merker vi jo, men at vi

andre også får lov å være med å be-

stemme i saker og valg av tillitskvinner er avgjørende for vår orga-

nisasjon.  Det å treffe igjen mange vi har møtt før, eller å se ansiktet

til noen vi bare har hatt kontakt med skriftlig eller på telefon, eller

å bli kjent med nye damer, er for mange noe av det viktigste med

R/L-møtet. Og som noen sier: Det er først når du er med på et R/L-

møte at du har full glede av å være soroptimist.  

Sakslisten til representantskapsmøtet finner du på nettsiden. Når

det gjelder program for søndagens landsmøte er det lagt opp til

workshop med nyttige temaer som rekruttering, prosjektarbeide

og kommunikasjon. Til å gi oss et inspirasjonskikk har vi fått Johan

Kaggestad til å holde foredrag. Han er kjent som mentor, coach og

trener og ikke minst

som en entusiastisk

sportskommen-

tator. 

Vi lover mye sang,

musikk, glede og

gode dager i

Drammen. OG

DET ER IKKE FOR

SENT Å MELDE

SEG PÅ. Kanskje

er det fortsatt

plass til noen

etternølere. 

Velkommen til Drammen
1.–3. juni 2012 
AV INA BAUMANN

R&L-MØTET
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Men programmet krever nå at vi jobber på helt nye måter,
og det ble vi introdusert for i dag. Seks av temaene på neste
års program skal vi nemlig jobbe med sammen, i grupper
på ni medlemmer! Og her var det ikke mulighet for å velge
tema, ei heller hvem man ønsket å arbeide sammen med.
Basta! sa Bente Lene. Vi trekker lodd! Spennende…, men
kanskje litt skummelt? tenkte vi. Så her var det ingen vei til-
bake; loddtrekning ble det, og snart var alle klubbens 54
medlemmer fordelt i seks grupper. Resultatet ble som føl-
ger: 

Auksjon
Marit Aasbrenn, Siv Aasbø, Joss Engen Bugge, Line Sissel
Dahlgaard Berntzen, Sara Leira Ellingsen, Lise Kari Viksmo,
Jorunn Ofstad, Elisabeth Holtermann og Mari Josefine
Holme.

Madangombe
Brit Øvre, Laura Pollard, Hege Holmquist, Balbina Pradzyn-
ska, Grete Dahlgaard Berntzen, Kirsten Nipe, Synnøve Adam
Andresen, Bente Lene Christensen og Heidi Oehmichen. 

100 års jubileum for kvinners stemmerett i Norge 
Liv Mathisen, Hege Glad, Inger Eilertsen, Rita Walter, Anita
Amundsen, Britt Sørensen, Hilde Alnæs, Merete Nordli og
Anne Mollestad. 

Belyse soroptimismen + oppgradering av prosedyrer 
Bente Iren Vikerstrand-Hansen, Torill Stokkan, Mette Kolle,
Grete Rohde-Moe, Inger Lise Bakken, Marit Barvik, Kari Stør-
dal, Sanja Stucin og Inger Elisabeth Silberg. 

Rent vann i Moldova
Sanja Hasecic, Cathrine Utne Sandberg, Isabella Sveinsen,

Vibeke Olavesen, Tove Thøgersen, Torhild Kuran, Marit Aas,
Torill Tangen og Ellen Grøndahl.

Nyttårsmøte og ”Ut i det blå”
Aud Billing, Liv Daae Gabrielsen, Pia Sørensen, Birgit Gudim,
Torild Marie Nilsen, Inger Hellum, Brit Ulfeng, Unni Meum
og Eline Kalsnes Jørstad. 

Det var bare litt over halvparten av medlemmene som var til
stede den kvelden, men hver gruppe hadde noen repre-
sentanter. På forhånd hadde vi fått beskjed om å ha med av-
talebøker, så vi satte oss sammen gruppevis for allerede nå
å starte planleggingen av vårt møte. Du verden, for en akti-
vitet og et lydnivå det ble på 29 soroptimister! Det var ingen
protester på verken loddtrekning eller grupper, og de aller
fleste mente at det blir spennende å jobbe på tvers av na-
bolag, venninnefellesskap, alder og yrkesgrupper. 

Som sekretær skulle jeg kanskje lusket rundt i gruppene og
hørt hva alle snakket om, men jeg hadde mer enn nok med
min egen gruppe, der idéene kom strømmende som erter
av en sekk. Dette MÅ bare bli stas! Tenk så flotte kvelder
dette vil bli, hvis ni personer er med på både planlegging
og gjennomføring av kvelden! En annen fordel er at vi blir
kjent med hverandre på en helt annen måte enn når vi er
sammen på soroptimistmøter, der det er program store
deler av kvelden, og ikke så mye tid til å snakke sammen om
løst og fast.  

Da visepresidenten forkynte at nå var det kanskje på tide
med litt mat og kaffe, fortsatte planleggingen, og de aller
fleste hadde laget avtaler om hvor og når gruppene skal
komme sammen igjen.   n

NY struktur i klubben - arbeidsmøte
Våre nye PA og APA, Bente Lene og Anne, hadde gjort en utmerket jobb med å forberede denne kvelden.
Bente Lene presenterte like godt hele programmet for 2012-2013 ferdig ”spikret”, og det vil undertegnede
forsøke å flette inn i vår faste mal og sende ut senere.    AV ANITA  AMUNDSEN, SEKRETÆR I FREDRIKSTAD SOROPTIMISTKLUBB

KLUBBNYTT
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Vi leker med nyromantikken. Jeg leker med nyromantikken! Elev-

ene vil visst ikke leke med noe som helst i dag. De har fått lære om

Freud og Nietzsche og Knut Hamsun, om det ubevisste sjeleliv, om

de mystiske kvinnene og lengselen etter naturen. De har fått se 

bilder på lerret, - og bilder fra mitt overfylte hode flommer over

hodene deres.

Knut Hamsun, dere!

De har møtt Johannes og Victoria, - Johannes og Victoria som skal

ut for å plukke måseegg i den lyse, nordnorske natten. Nattsol. Må-

segg. Når på året kan dette være? spør jeg Otto. Vet ikke, svarer han

lavt. De plukker måkeegg, gjentar jeg, for å forsikre meg om at det

nordnorske ordet ikke skal sperre for forståelsen. Det er lyst om

natten! Nå hveser jeg. Vet ikke, hvisker Otto. Jeg er millimeter fra å

begå et overgrep jeg aldri vil angre. Kjerringstemmen trenger seg

fram og ut av halsen min. Det kan ikke hindres: Tror du det er vin-

ter, kanskje? skjærer jeg. Tror du snøen ligger dyp og kulda biter

mens de ror ut for å plukke måseegg i den lyse natten? Otto blir

plutselig interessert. Var det is på vannet, tror du? Skaresnøen stik-

ker ut av halsen på meg nå. Ja? svarer Otto prøvende.

Nesten ingen har tatt opp bøkene sine. Isak fingrer med en blyant.

Camilla ruller på et viskelær. Når leste vi egentlig denne teksten?

spør August. Ja, når egentlig? gjesper Edvarda.

Nesten ingen har gjort oppgavene sine.

Vi har lest Ringen; ringen som snart var for trang og snart for rom.

Vi har lest om ham med uniform og løverøst. Dere må visualisere

når jeg leser for dere, sier jeg, eller kanskje jeg roper det? Visualiser!

Jo, jeg roper visst. Lag en film inne i hodene deres! Se det for dere!

Jeg får en vanvittig trang til å krype inn gjennom øynene deres,

krabbe inn mellom hjernevindingene og trykke play på en eller

annen DVD-spiller der inne bak pannene, men mitt indre filmarkiv

når aldri fram til hodene nede i klasserommet.

Hvorfor kan vi ikke ha mer vanlig historie, om kriger og sånn? Det

er Aksel som sukker lengselsfullt, og Oline nikker enig. Rune Bels-

vik, sier jeg matt, Rune Belsvik har også skrevet om det samme: ”Eg

står her og skal slå opp med ei jente”. Rune Belsvik og Knut Ham-

sun, to menn fra hver sin tid, to menn som forteller om gutter som

ser verden fra sitt eget indre kaos, gutter som tolker verden

gjennom sin egen usikkerhet, gutter som synes jenter snakker til

dem fra et annet land. Det er et eventyr! For meg.

Tjue-sju par øyne vendt mot meg, førti-to øyne med en matt hinne

mellom seg og verden. Jeg tror ikke de ser meg.

Ikke i dag.

I morgen prøver jeg atter en gang.   n

Fra norsklærerens hverdag: 
"Noen ganger nytter det bare ikke"
Her kommer jeg – glad og blid og klar for dagen. Jeg har energi nok for mange, for alle, faktisk. Mandag
morgen. Norsktime. Jeg er fullada og forberedt på det meste. Der sitter de, tjue-sju elever, tiendeklas-
singer, fjortiser.   AV HEGE GLAD

YRKE I FOKUS
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Ho vart født for meir enn hundre år sidan, den 18. november 1907
i Trysil. Frå ho var ei lita jente las ho og lærte utanboks mange og
lange dikt og songar. Ho og faren brukte å gå turar og deklamere
heile lange dikt for kvarandre. Så var det kanskje ikkje så rart at ho
blei lyrikar sjølv. Ho debuterte allereie som 22-åring med diktsam-
linga ”Harpe og dolk” i 1929. Kontrastane i tittelen, harpa og dol-
ken, kan kanskje stå som eit symbol for mange av dikta hennar. Ho
skreiv om livet og lykka, men ho skreiv òg om døden og dei mørke
sidene i livet.

Eg kjøpte mi første diktsamling etter det gripande møtet med Hall-
dis Moren Vesaas. På oppslagstavla på den vesle hybelen min sette
eg opp diktet  ”Bladrik grein”. 

Bladrik grein
Eit nytt hjarte – er det så rart?
Det får vi da rett som det er !
Det får vi kvar gang vi møter
ein som vi rett får kjær.
Da brest der fram i vår bringe
under hans varme ord
eit hjarte til, som er berre for han
og vil han alt godt på jord.

Slik veks vi med hjarte ved hjarte
som greina med blad kvar vår,
meir inderleg fast til livsens tre
for kvart eit nytt som vi får.
Det svid til mergen når eitt av dei blir
i utide rykt frå sin kvist.
Eg veit ikkje kva for eitt av mine   
eg nødigst ville ha mist – 

Å jo, dette leande, store, som gløder
for deg, venn, må losne sist!  

Diktet passa godt dette året då eg fekk så mange nye vener frå
heile landet. Og for meg står det framleis som eit av dei finaste
dikta til Halldis Moren Vesaas. Eg synest det er representativt for
ho som lyrikar, ho som skreiv så mykje om natur og dei nære ting,
om menneske og kva vi tyder for kvarandre.

Og lag 20 år seinare trefte eg Halldis Moren Vesaas igjen. Det var
møte i Sarpsborg mållag, og den folkekjære lyrikaren skulle komme
og lese eigne dikt. Etter opplesinga, som verka minst like sterkt på
meg denne gongen, gjekk eg bort for å helse på og fortelje om
møtet med dikta hennar første gongen i Rauland i Telemark. Ho
hugsa at ho hadde vore der, og ho hugsa at vi var eit godt publi-
kum. Ho var glad i å lese for ungdomen.

Frå møtet i Sarpsborg mållag skulle ho ta toget tilbake til Oslo. Eg
fekk vere sjåfør til stasjonen, og det blei òg ei stor oppleving – både
for mannen min og meg. På den korte halvtimen det tok før vi såg
ho vel av garde med toget, fekk ho fortalt fleire historier om seg
sjølv og Tarjei – små historier med både alvor og humoristisk snert.
Mellom anna fortalde ho om Tarjei Vesaas at sjølv då han vart
gamal og trengte å sitje på trikken i Oslo, ville han så gjerne reise
seg og overlate plassen til mykje yngre og sprekare folk enn han
sjølv. Ho måtte nærmast halde han nede for å få han til å bli sit-
jande i ein full trikk i rushtida i storbyen.

Det er skrive mykje av og om Halldis Moren Vesaas og den minst
like namngjetne mannen hennar. Hausten 2007 kom sonen Olav ut
med ein biografi om mora som er omfattande og ærleg. Og på Det
Norske Teatret blei stykket ”Nei eg får aldri nok” spela som ein hyl-
lest til forfattaren. Det Norske Teatret var som ein heim nummer to
for Halldis Moren Vesaas. Utvalet av dikt og tekstar i teaterframsy-
ninga til 100-årsjubileet femna heile livet hennar og mykje av for-
fattarskapen.   n

Halldis Moren Vesaas – direkte 
og jordnær
Mitt første møte med Halldis Moren Vesaas var hausten 1975 då ho gjesta Akademiet i Rauland, folke-
høgskolen eg gjekk på etter gymnaset. Ho var eit menneske med sterk utstråling som trefte oss unge
vaksne midt i hjartet. Ho var så direkte og jordnær, så open for livet, så klok og varm. Ho las dikt, både
sine eigne og Tarjei Vesaas sine, og ho fortalde om samlivet deira, om livet i Midtbøs bakkar.   
AV MARIT ØGAR AASBRENN

KUNST OG KULTUR
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Skyggen
AV BRITT ØVRE, FREDRIKSTAD SOROPTIMISTKLUBB

Med lett strek og sarte gråtoner skildres en gående skikkelse

som synes å være forankret i sin egen skygge, og som år-

våkent kontrollerer at den henger med.

I følge den sveitsiske psykiateren Carl G. Jung representerer

skyggen sider ved personligheten som er ubevisste og

underutviklede. Sider vi verken ønsker eller våger å vedgå

oss, men i stedet søker å undertrykke og fornekte. Kanskje

bør vi heller, som personen på bildet, gå

inn for å bli venn med skyggesidene, og

invitere dem inn i bevisstheten. Det er

først når vi erkjenner våre ukjente grå-

soner, og deretter tar ansvar for hand-

lingene våre, at vi utvikles vi til hele,

bevisste individer.

Terje ReselI arbeider med teknikker som

akvatint, etsning og koldnåls-radering,

en krevende prosess hvor streken må

sitte ved første forsøk. Han er en grafi-

ker som behersker antydningens kunst,

linjene veksler mellom det lette, skisse-

pregede og det sterkt ekspressive. Men-

neskeskikkelsen er sentral i motivene

hans, ofte med fokus på menneskets

vesen. Vi møter den usminkede men-

neskenaturen i spenningsfeltet mellom

humor og alvor, og i balansegangen

mellom frihet og kontroll. Fargemessig

varierer bildene hans fra vare nyanser

av grått, til heldekkende svart eller

farge. Platen farges inn for hånd før

hvert trykk, og kunstneren utfører all

trykking selv.

Terje Resell er utdannet ved Statens

Håndverks- og Kunstindustriskole 1972-

76. Han arbeider som tegner og grafi-

ker, og har siden debuten i 1978 hatt en

rekke separatutstillinger i Norden, og

deltatt på kollektivutstillinger både i Europa, USA og Sov-

jetunionen. Bildene hans er blant annet kjøpt inn av Nasjo-

nalgalleriet og Norsk Kulturråd.

Les mer om Terje Resell på

http://www.kunstverket.no/Nettgalleri/Oversikt-kunst-

nere/Visning.aspx?GroupID=GROUP208

Terje Resell: ”Skyggen”. Koldnål. (85 x 66 cm) 1999.
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Huttetuttetei… 
AV ANITA AMUNDSEN, FREDRIKSTAD SOROPTIMISTKLUBB

Skråblikk

Det skal noe til å sette ut en tilårskommen burugle som meg, men
forleden dag fikk jeg nesten morgenkaffen i vrangstrupen. Jeg kom
nemlig over en artikkel om hvordan ungdom kan ”nave” seg
gjennom et friår…, altså leve Herrens glade dager på såkalte ar-
beidsavklaringspenger, mens velvillige saksbehandlere fra Nav for-
søker å stake ut en yrkesretning for dem. Og da spør jeg ikke hva
det er med de unge, men hva i all verden er dette for et system? Det
innbyr jo til makelighet og ansvarsfraskrivelse! 

Det sies at naving stort sett forekommer i områder med mange
mottagere av sosialhjelp og hvor fremtidsambisjonene til de unge
er lave, men hvorfor skulle ikke ressurssterke barn av velutdannede
samfunnsborgere med gode jobber og holdninger kaste seg ut i
samme karusell? Dette er jo rene gavepakken! Hvorfor skal de unge
jages ut for å svette på varelagere, ha lange vakter på bensinsta-
sjoner eller vaske på sykehjem når de kan sove lenge om morge-
nen, henge på kjøpesentre med andre navere hele dagen og feste
med dem om kveldene? ”Lønna” tikker jo regelmessig inn på kon-
toen!   

Både hode, armer og bein virker utmerket på disse ungdommene,
vil jeg tro.  Men her hos oss har vi et megetsigende uttrykk som
heter ”vondt i løsta”…, og det kan være ganske smittsomt. Det går
nok også i arv, får vi ofte bekreftet. Samfunnet blir et fjernt og ab-
strakt begrep, og det å delta og bidra likeså. Det er jo snart et under
at de kan spise og puste selv, og det er faktisk Navs moderlige favn
som hjelper dem inn i denne hjelpeløsheten. Snakk om sløsing!
Dette er hinsides all fornuft!

I en annen artikkel stråler fire femåringers glade, åpne ansikter mot
meg. De vil bli frisør, brannmann, doktor og politi, men de må bare
lære å lese, skrive og regne først! Og i de våkne blikkene deres ser
jeg ikke en eneste antydning til at de om bare 15 år skal nave rundt
i et fåfengt system. 

Så hva skjer i mellomtiden? Jo, barna går på skolen! Mange hevder
at det er skolen som ”utdanner” naverne, for barna kommer inn
skoleporten fulle av motivasjon og lærelyst, men mange går dess-
verre desillusjonerte og skakkjørte ut. Jeg tror imidlertid ikke at det
bare er skolen som feiler her, for vi har mange fantastiske lærere
som gjør en god jobb med å stimulere til nysgjerrighet og gi ros
og anerkjennelse. Men det ropes et varsku om at det er mye fokus
på ”jeg”, ”meg” og ”mitt” blant noen barn, som foreldrene gjerne
omtaler som ”prinser” og ”prinsesser” i avisenes fødselsannonser… 

Så det er nok foreldrene som må settes ettertrykkelig på plass.
Barna må ned av de rosa prinsesseskyene og tåle å møte både sko-
lens og samfunnets krav og forventninger. Og når det gjelder Nav,
med dette systemet bidrar dere bare til mer ”dikkedikk” og ”stak-
kars deg”. 

Huttetuttetei! 

Den finske forfatteren
Sofi Oksanen høstet
stor oppmerksomhet
da hun fikk Nordisk
råds litteraturpris i
2010. “Utrenskning” var
hennes tredje roman,
og i en alder av 33 år var
hun er den yngste for-
fatter noensinne som
har fått prisen.
Denne omtalen skal
imidlertid ta for seg hen-
nes debutroman “Stalins
kyr” som også vakte opp-
sikt da den kom ut i 2003.
Den handler om tre kvin-
ners liv. Det er Sofia som
bor i Estland og datteren
Katariina, gift finsk, og
hennes datter Anna som

bor i Finland. Anna er hovedpersonen i boken. Hun lider av spise-
forstyrrelse, og hennes bulimi fører til store spiseorgier og en kamp
for å skjule sin lidelse for omgivelsene. 

I Finland ble estiske kvinner ofte oppfattet som horer, og for Annas
mor er det viktig at familien skjuler sin bakgrunn fra Estland. Faren
er opptatt av å skjule sine flasker for å dekke over et betydelig al-
koholproblem. I Estland er bestemorens liv preget av Sovjets
undertrykkelse og overvåking. 
Gjennom de tre forskjellige generasjonenes historie får vi et godt
innblikk i Estlands historie og kultur gjennom hele det 20. århun-
dre. Boken forteller om livet under sovjetregimet med overvåking,
grensesperringer og ikke minst om deportasjoner av estere til Sibir,
om forholdene under 2. verdenskrig og om angiveri, brutalitet og
nød.
Dette er ikke boken man tar med som hyggelig ferielesing. Sofi Ok-
sanen skriver en sterk kvinnehistorie om skam, skyld og svik, og
hun er opptatt av å få frem alvoret i den psykiske sykdommen bu-
limi. Hun forteller i et intervju at hun får henvendelser fra foreldre
som har brukt boken for å forstå egne døtres sykdom. Samtidig får
vi en alvorlig historietime som gir innblikk i noe vi ikke har hørt så
mye om i Norge. Oksanen har et rikt og uttrykksfullt språk, og be-
skrivelsene av kvinnenes opplevelser gjør vondt i sjelen. Hun sier
selv at det som gjør at hun skriver, er frustrasjonen over urettfer-
dighet og ønsket om å få frem saker som ofte blir glemt, oversett
eller fortrengt.

Derfor blir dette viktig litteratur som fortjener å bli lest og forstått.
God lesing! 

Bokhjørnet  
AV SARA LEIRA ELLINGSEN, FREDRIKSTAD SOROPTIMISTKLUBB

Stalins kyr
av Sofi Oksanen



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

AV  LISBETH DRØNNESUND 

Kjære soroptimister!

Etter noen fine påskedager på fjellet kom vi hjem
til gåsunger og vårblomster i hagen. Vi går mot
en herlig tid dere.
Jeg har så smått begynt å motta skjema over ny-
valgte tillitskvinner etter valg i klubbene. Det er
kjempeflott, men jeg mangler fortsatt mange.
Jeg ber om at skjema over nyvalgte tillitskvinner
blir sendt meg så snart valg er avholdt. Siste frist er 31. mai. Skjema finner dere på
hjemmesiden vår www.soroptimistnorway.no Det er kun landssekretæren som har
anledning til å legge inn de nyvalgte tillitskvinnene i medlemsregisteret. De andre
endringene er det klubbsekretærenes jobb å legge inn.
Jeg minner også om at sekretærene sjekker medlemsregisteret for sin klubb og påser
at antall medlemmer og adresser er riktig. Spesielt med tanke på at Soroptima skal
komme frem til riktig adresse er dette viktig, men også for kontingentberegningen
hvor medlemstallet pr. 30. juni blir lagt til grunn.
Nå er det snart representantskapsmøte i Drammen. Jeg ser frem til å møte mange av
dere der. Pr. 31. mars var vi 1948 medlemmer.

LISBETH DRØNNESUND
Lerstadvn. 506 A, 6018 Ålesund
Epost: landssekretaer@soroptimistnorway.no
Mobilnr.: 93 88 92 68

Hilsen fra landssekretæren

 
   

   

  
         

           
      

            
            

          
          

 
           

           
         

      
              

             
    

         
        

           
    

    

 
        

      
      

     
       

    
         

         
              

               
             

              
               

             
            

                
                

  

 
    

 
    

  

   
  

 

  

 

     
     
        
        

  

        

      

      

        

  

       

     

        

 

    

    

      

  
          

     
 

    
    

    
  

    
   

  

 
  

 

 
 
  

 
  

   

  

 

Aktuelle webadresser  
Soroptimist International 
www.soroptimistinternational.org

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

Europaføderasjonen
www.soroptimisteurope.org

Soroptimist Project Matching
www.soroptimistprojects.org

FOKUS:www.fokuskvinner.no

FNs kvinneorganisasjon: www.unwomen.org

FN-sambandet:www.fn.no

Annonsepriser

Helside   - kr. 2.800,- 1/4 side  - kr.    700,-
1/2 side  - kr. 1.400,- 1/8 side  - kr.    350,-

Sekretærinformasjon  

Klubbene er nå selv ansvarlige for å holde infor-
masjonen om sine medlemmer oppdatert i vårt
medlemsregister. Dette gjelder alle inn- og ut-
meldinger og endringer i medlemsopplysninger.
Unionsstyret viser til veiledningen som ble sendt
alle klubbene i oktober i fjor.

MEN - klubbene skal fortsatt sende inn melding
til landssekretæren etter årsmøtene om hvem
som er valgt til de ulike styreverv for påfølgende
soroptimistår. Disse opplysningene skal klubben
IKKE legge inn. Frist for innsending er 1. mai Elek-
tronisk skjema ligger på
www.soroptimistnorway.no/skjema 

Viktige datoer

1.–3. juni 
Representantskapsmøtet i Drammen

10. juni  
10-årsjubileum i Sandnesklubben

15.–17. juni 
Nordisk soroptimistmøte i Luleå, Sverige

30. juni 
NB! Vikitg dato for riktig medlemsregister!

Nye medlemmer

Visdomsord

"Lykke er ikke en tilstand man kan
oppnå ved å lete etter den, men en
følge av en meningsfylt tilværelse, noe
man får i tilgift."

Erik Dammann

I mars fikk vi 13 nye medlemmer, og 9 medlem-
mer sluttet.

Vi ønsker hjertelig velkommen til:

Tone Mosberg, Kristiansand Soroptimistklubb

Ingeborg Olsen, Kristiansand Soroptimistklubb

Solfrid Landsverk Holtan,

Kongsberg Soroptimistklubb

Wenche Johansen, Kongsberg Soroptimistklubb

Sissel Skattum Gjersem, Gjøvik Soroptimistklubb

Eva Jonsson, Gjøvik Soroptimistklubb

Tove Marie Borsheim, Sandnes Soroptimistklubb

Sissel Blaas, Drammen Soroptimistklubb

Jezzamine Faye Martinsen,

Sarpsborg Soroptimistklubb

Anne Lilleby Holm, Halden Soroptimistklubb

Reidun Nygaard, Halden Soroptimistklubb

MILJØNETT
Larvikklubben tar miljøet på
alvor og ett skritt på veien mot
mindre forbruk av plastbære-
poser, er å bruke miljønett.

Vi har laget et miljønett som
også markedsfører organisasjo-
nen vår, samtidig som salget
bringer penger til utdannings-
fondet.

Pris kr 
pluss porto

Send bestillingen din til
kariehe@online.no
og spar miljøet for noen
plastposer samtidig som du 
hjelper til å gi jenter utdanning.

SEND GJERNE SAMLET 
KLUBB-BESTILLING!

30,-


