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Historikk om kvinnens stemmerett
Bli kjent med syd 2



April er her med stadig lengre og lysere dager, vi går mot
vår.  Jeg håper dere alle har hatt en fin påske og har kun-
net nyte et velfortjent avbrekk i hverdagen.   Her i nord
lavet snøen ned, men det ble heldigvis anledning til fine
skiturer i vekslende vær.  

Vi i unionsstyret er imponerte over de mange spennende
8.mars-arrangementer i regi av våre klubber omtalt på vår
hjemmeside i mars.  I denne utgaven av Soroptima kan
dere lese om hvordan flere klubber har markert stemme-
rettsjubileet så langt i år.  De holdninger som lå til grunn
hos mange av stortingspolitikerne for bare hundre år siden
er forstemmende, og de fire sterke kvinnene som gikk i
front for oss kvinner i de kommende generasjoner står det
stor respekt av. 

Like før påske deltok jeg på et informasjonsmøte for eta-
blering av ny klubb i Tromsø sammen med leder av eks-
tensjonskomiteen, Mary Kaasa og distriktskontakt for Nord
2, Siri Bjercke.  Ett av medlemmene fra den tidligere klub-
ben der hadde samlet både yngre potensielle medlemmer
og tidligere medlemmer på et av byens hoteller.  Det var
godt oppmøte med hyggelige tilbakemeldinger, og nytt
informasjonsmøteer allerede berammet denne måneden.  
Styret mottok nylig rapporten for rekruttering fra vår eu-
ropeiske moderorganisasjon SIE.  Her leser vi at det eta-

bleres 20 nye klubber i Europa inneværende soroptimistår.
En av disse klubbene er Nisporeni i Moldova, og en dele-
gasjon på rundt 30 personer deltar på stiftelsesmøtet og -
festen 13. april. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom
soroptimistklubbene i Folloog Rygge, og representanter
derfra deltar på Moldova-turen og vil bidra med veiled-
ning og støtte til Nisporeni-klubben videre framover. Vi
gleder oss til å kunne diskutere bl.a. rekrutteringsarbeidet
med vår SIE-president Kathy Kaafunder R&L-møtet i Har-
stad i juni.

Det er flere klubber som jubilerer i vår, og i april arrange-
rer soroptimistklubbene i Moss, Mandal og Bergen jubi-
leumsfester. Unionsstyret takker for hyggelige invitasjoner
om å delta på feiringene og vil selvsagt være representert.
Distrikt Nord 2 avholder sitt distriktsmøte på Sortland 16.
april, mitt eget distrikt, og der vil jeg vil delta sammen med
soroptimister fra Svolvær, Narvik og Harstad. I skrivende
stund har jeg pakket kofferten, klar for avreise til distrikt
Syd 2. Det er et stort privilegium å bli kjent med soropti-
mister fra hele landet, denne gang Larvik og Sandefjord,
og vårt fellesskap oppleves som sterkt. Dere kan lese mer
om alle aktivitetene i Syd 2 i på side 12.  

Apropos klubbaktiviteter, unionsstyret har en liten an-
modning til klubbene.  Vi har mottatt få søknader om
støtte til informasjonstiltak mot menneskehandel.  Husk
at en fjerdedel av inntektene fra vårt salg av lilla sløyfer er
avsatt til dette formålet, og vi mottar gjerne flere søkna-
der fra dere. 

Avslutningsvis en gladmelding; den 5. april i New York 
lanserte MalalaYousafzaiog Angelina Jolieet utdannings-
fond for jenter, «Malala Fund»1. «Mitt livs lykkeligste øye-
blikk» saMalala, «40 jenter vil nyte godt av de første
donasjonene til fondet.  La utdanningen av disse 40 jent-
ene bli til 40 millioner jenter», - og helt i tråd med vår egen
SI-visjon «Educate to Lead».  

Velkommen til våre nye medlemmer i SI Hammerfest, Stør-
dal, Rygge og Sandnes.

Beste hilsen fra hele unionsstyret ved 
Sigrid Ag, unionspresident

1)   http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-22035333, 7. april 2013

Fra venstre Gerd Halmø, Sigrid Ag og Kirsti Holmboe.
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INNHOLD

“Jeg velger meg april” skreiv Bjørnstjerne
Bjørnson, og avsluttar med ”i den blir som-
mer til”. Ja, april er ein god månad. Det er
ljost, det smeltar – det vårast.
Sjøl om det i det langstrakte landet vårt er
både snømengder, bråtebrannar og minus-
gradar.

I dette bladet er det mye fokus på stemme-
rett til kvinners 100 jubileum. Det er tydeleg
at dette har inspirert mange klubbar til mar-
kering og engasjement. Og mange har sendt
inn innlegg/referat til Soroptima. Det kjen-
nes godt. I dette nummeret blir vi også kjent
med Distrikt Syd 2. Ei fott orientering. Vi i re-
daksjonen ynskjer å utfordre distriktkontak-
tane til å fortelje frå distriktane sine.

I mitt hovud har det noko med å kjenne at
ein er eit ledd  i ein landsorganisasjon, og
ikkje berre ein einsleg klubb. Ta utfordringa
distriktkontaktar  og send inn.  

Eg må kommentere forsida på bladet – ørne-
bildet – teke av ein kjent naturfotograf her
nord – Bjørn Erik Olsen. Han gav oss bildet,
og eg tenkte dette kan vere ein metafor på
grunntanken i arbeidet vårt. Å hjelpe dei
”småe” mot dei store og sterke for å betre livs-
opphaldet. Det gjeld mat, vatn, vørdnad, for-
svar. Sjøl kan eg sjå gjennom stoveglaset mitt
bildet ”live” når sildebåtane kjem inn for å le-
vere.
Da er det krig.
Det er ei oppleving.

Så ynskjer eg alle ein fin vår.

I skrivande stund – ”Det snør , det snør.
Dudelidei”.

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...

04 Kvinners stemmerett - historikk    

05 Lillehammer - kvinners 
stemmerett

06 Dora Poni

07 Moss - kvinners stemmerett

08 Rygge  - konsert

09 Leprasykehuset

10-11 Anne Baggetun - foredrag

12-13 Distrikt Syd 3

14 Jeg undres

15 I havørnens rike

16 Røros - best i klassen / 
Romerike-Lillestrøm

17 Sandnes - 10 år

18 Teaterkveld - distrikt

19 FNs mål for 2015

20 Kreativt gjenbrukssenter - Bodø

21 Prisutdeling - Sandnessjøen

22 Bokhjørnet

23 Nye medlemmer

Norgesunionen
Unionspresident: 
Sigrid Ag
unionspresident@soroptimistnorway.no

1. visepresident: 
Gerd Halmø
1visepresident@soroptimistnorway.no

2. visepresident: 
Kirsti Guttormsen

3. visepresident: 
Kirsti Holmboe

Unionskasserer: 
Galina Svistounova
unionskasserer@soroptimistnorway.no

Unionssekretær: 
Annelise Riis
unionssekretaer@soroptimistnorway.no

Unionssuppleant: 
Anne Marie Bakken
unionssuppleant@soroptimistnorway.no

Landssekretær: 
Aud Brønn
landssekretaer@soroptimistnorway.no

Guvernører:
Siren Hammer Østvold
governor1@soroptimistnorway.no

Kristin Ruder
governor2@soroptimistnorway.no

Programansvarlig:
Unn Baadstrand Skare

Assisterende programansvarlig
Randi Carlstedt

Redaksjonen
Redaktør:
Karen Edvardsen

Red.sekretær:
Monica Røberg Andreassen

Økonomiansvarlig:
Lisbeth Karlsen

Redaksjonsmedlem:
Anne Birgitte Holm Gundersen

Redaksjonsmedlem:
Torild Jakobsen

Redaksjonsmedlem:
Marit Bøckmann Lie

Design og layout: MOOD Grafisk Design AS

Trykk: Møklegaards Trykkeri AS

Frist for innsending av materiell:
5. i hver måned - måneden før!
HUSK! Send høyoppløslige bilder.

Forsidebilde: Naturfotograf Bjørn Erik Olsen, 
Bodø



4 SOROPTIMA 3/13

Det første stortingsforslaget om stemmerett for kvinner kom i

1886. I 1890 debatterte Stortinget forslaget om å innføre stemme-

rett for kvinner på lik linje med stemmerett for menn, som fortsatt

var begrenset. Den gang ble forslaget avvist med 70 mot 44 stem-

mer.

Motstanderne hevdet at stemmerett var imot kvinners natur og at

det ville føre til at familier og hjem gikk i oppløsning. Motstanderne

uttrykte også en holdning om å "spare vore Kvinder fra en av Li-

vets haardeste Konflikter.” Det var mannens oppgave å bære byr-

dene ved å representere i politikken: ”…disse Byrder vil vi ikke

lægge over paa Kvinderne.” [1] Motstanderne viste også til Bibe-

lens lære om at kvinner skal holdes unna det offentlige liv. De kraf-

tigste angrepene på kvinnestemmeretten kom fra biskop J. C.

Heuch, som var vararepresentant til Stortinget og deltok i debatten

i 1890. ”Hun kan ikke gjøre Mandens Gjerning, og hun vil ikke gjøre

Kvindens Gjerning, hvad bliver hun da? Hun bliver et vanskabt Mis-

foster, hun bliver et Neutrum”, hevdet han i debatten. [2]

Også kvinnesakskvinnene og deres kampfeller på Stortinget så på

kvinners natur – og dermed deres potensial til å bidra i styring av

samfunnet – som vesentlig annerledes enn menns. Der motstan-

dere av kvinnestemmerett fryktet at kvinner ville forsømme sin

rolle i familien, så forkjempere for stemmerett på kvinners ”mo-

derlighet” som et viktig bidrag til politikken, særlig i sosiale spørs-

mål. Kvinners annerledeshet var i følge Gina Krog ”en grund mere

til at give hende politiske rettigheter”. Også stortingsmennene som

støttet kvinnene hadde tro på at visse samfunnsoppgaver lettere

ville kunne løses hvis kvinner tok del i det offentlige liv. Det var ikke

likheten mellom kvinner og menn, men forskjellen, som gjorde

deres inntreden i politikken spesielt viktig. Kvinners stemmerett

ville ”gavne Fædrelandet”, utestengelsen av kvinner var til ”Skade

for Landets Udvikling”. [3]

Menneskerettslige prinsipper var også viktig. For de sterkeste for-

kjemperne for kvinners stemmerett handlet det om intet mindre

enn ”kvinderne som menneskelige individer, kvindernes ret til fri

personutfoldelse”, som Gina Krog formulerte det da kampen for

kvinners stemmerett for alvor startet i 1885. Også blant stortings-

mennene ble det argumentert for at reformkravene handlet om

kvinnenes menneskeverd. Innføring av stemmerett for kvinner ville

både være en ”Retfærdighedshandling” og til ”Nytte for Samfun-

det”, i følge Storingsrepresentant Ullmann. [4]      

Etter at full stemmerett var innført for menn i 1898, så mange det

som svært urettferdig at ingen kvinner ennå hadde stemmerett.

Stadig flere grunnlovsforslag ble fremsatt om stemmerett til alle

kvinner, ikke bare de med en viss formue eller inntekt. Etter hvert

som tanken om kvinners stemmerett modnet blant stortingsmen-

nene argumenterte mange av tilhengerne for en skrittvis utvidelse

av stemmeretten. Det var denne linjen som til slutt vant frem. I

1901 fikk kvinner en begrenset kommunal stemmerett. Det ble inn-

ført begrenset stemmerett for kvinner ved stortingsvalg i 1907, full

kommunal stemmerett i 1910 og full stemmerett ved stortingsvalg

i 1913.  n

Kilder og lesetips
[1] Stortingsrepresentant Hertzberg i Forhandlinger i Stortinget,

5. juni 1890.

[2] Stortingsrepresentant og  biskop Heuch i Forhandlinger i Stor-

tinget, 5. juni 1890.

[3] Stortingsrepresentant Ullmann i Forhandlinger i Stortinget, 27.

juni 1893.

[4] Stortingsrepresentant Ullmann i Forhandlinger i Stortinget, 5.

juni 1890. 

Kampen for kvinners stemmerett
Kampen for kvinners stemmerett startet for alvor på 1880-tallet. Kvinnene og deres støttespillere på Stor-
tinget måtte kjempe mot forestillinger om kvinners natur og familienes oppløsning. Også tilhengerne av
stemmerett for kvinner var opptatt av forskjellen mellom kjønnene. men der motstandere av kvinne-
stemmerett fryktet at kvinner ville forsømme sin rolle i familien, så forkjempere for stemmerett på kvin-
ners ”moderlighet” som et viktig bidrag til politikken. 

STEMMERETT
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Høydepunktet var nemlig et nyskrevet teaterstykke, Kvinnestem-

mer. Forfatter: Janne Aasebø Johnsen, som er medlem i vår klubb.

Stykket handler om de fire frontfigurene i hundreårs-jubileet for

kvinners stemmerett i Norge, og forfatter Janne var også én av de

fire skuespillerne. Vi møtte henne som Fernanda Nissen, i selskap

med tre andre kvinner fra Lillehammer Amatørteater, alias Camilla

Collett, Gina Krog og Fredrikke Marie Qvam.

- De ga seg aldri. Det imponerer meg, sier Aasebø Johnsen. Hun

ble inspirert til å skrive «Kvinnestemmer» da Ragnhild Rossvær i

Lillehammer Soroptimistklubb lanserte ideen som fikk amatørtea-

tret til  å gjøre noe i forbindelse med jubileet. Med 30.000 i støtte

fra departementet lå alt til rette for å bruke tid og ressurser på opp-

setningen, hvor dramaturg Helena Klarén sto for regien og Sølvi

Høibakken hadde kostymeansvaret.

Siden har amatørteatret vist stykket på Nansenskolen og Revma-

tismesykehuset, og det blir en del av programmet i byens storstue

på Maihaugen 17. mai. Dessuten: Kvinnestemmer 2 er allerede på

gang, kan Janne Aasebø Johnsen fortelle.

Dette var andre året på rad at vi i soroptimistklubben fikk andre

kvinneorganisasjoner med på felles og tverrpolitisk arrangement

på kvinnedagen. Foruten Janne, var Ella Bechmann og Elisabeth

Reistad primus motorer for å få alt på plass.De trakk i mange tråder,

og gjorde en kjempejobb.  I tillegg til teater var det hovedtale ved

Ingrid Guldvik og musikalske innslag ved Carol og Thor Kvande og

Vingrom Vocale.

Og lillehamringene kjente sin besøkelsestid:  Ingen stol var ledig –

trappa var full og ståplasser nesten ikke å oppdrive. Moro!  n

Kvinnestemmer på Lillehammer
Gjett om det var mange stolte soroptimister til stede i et fullstappet litteraturhus hus på Lillehammer
8.mars. Lillehammer Soroptimistklubb trakk sterkt i trådene både for å arrangere og fylle kvinnedagen
med  viktig innhold.

STEMMERETT
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Top 10 er et synliggjørings- og kunn-

skapsutviklingsprosjekt. Årlig kårer

en jury fem kvinner og fem menn

som har inntatt en ledende rolle i

norsk arbeids-, samfunns- og/eller

kulturliv. Prosjektet søker å rette

oppmerksomhet mot innvandrere

som har gjort det godt i Norge og å

kartlegge hvilke faktorer som har bi-

dratt til at de har lykkes.

Dora, som kommer fra Sør-Sudan og flyttet til Norge i 1999, er med-

lem av Bergen Soroptimistklubb og Norgesunionens arbeids-

gruppe for rekruttering av yngre soroptimister. Hun er utdannet

sosionom og arbeider som koordinator for to av Kirkens Bymisjon

sine tiltak, Empo flerkulturelt ressurssenter og Batteriet Vest-Norge.

I 2010 mottok Dora prisen «Årets kvinne i fokus». Hun er til stor in-

spirasjon for både minoritetskvinner og norske kvinner.

Dora er aktiv deltaker i Bergen Soroptimistklubb sitt prosjekt 5 til

5, der fem minoritetskvinner og fem norske soroptimister møtes

for gjensidig kunnskapsutveksling. Hun er også initiativtaker til et

nytt prosjekt Hope Through Education som skal gi skolegang for

flere jenter i Sør-Sudan. 

Dora vil holde foredrag om «empowerment», som hun velger å

kalle «selvstyrking», med utgangspunkt i sine erfaringer under Ber-

gen Soroptimistklubb sitt 75-årsjubileum 27. april.  n

Dora Poni Loro kåret til Top 10 
rollemodell
Soroptimist Dora Poni Loro er kåret til en av ti førstegenerasjons innvandrere som Top 10 rollemodell
2012. Saken fikk bred dekning i Dagens Næringsliv mandag 4. mars.

NASJONALT
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Striden startet på slutten av 1800-tallet. Målet ble nådd i juni i 1913.

Nesten 100 år senere ble argumentene gjentatt i Allaktivitetshu-

set på Skarmyra da Moss Soroptimistklubb tirsdag hadde invitert

Rygge-soroptimistene til teater. Åtte mossedamer hadde dypdyk-

ket ned i likestillingshistorien, valgt seg hver sin "figur", og med

innlevelse spilte de ut argumentene for og imot stemmerett for

kvinner. De hadde skrevet manus, laget regi og kostymer og var

skuespillere. Det var flere roller enn skuespillere, så de fleste hadde

flere roller hver. En usedvanlig hjelpsom daglig leder sørget for tek-

nikken.

Mange sider av debatten ble belyst: Først og fremst meningene til

de to ytterpunktene  Gina Krog og biskop Heuch, men også de mer

moderate kvinner og menn som ønsket å gå mer forsiktig frem. De

ville at kvinnene skulle nøye seg med å få stemme under kommu-

nevalgene. Og slik ble det fra 1901.

Men mye vil ha mer: Hushjelpene begynte å kreve å få iallfall én

fridag i uken, et krav så horribelt at fruene startet sin egen "ar-

beidsgiverforening": Det som skulle bli Norges Husmorforbund. 

En kile ble slått inn i stemmerettsaken da kvinnene ikke fikk

stemme over kongedømme eller republikk i 1905. Da arrangerte

de en underskriftskampanje med stor suksess. Også i Moss var

kampen het, og kvinner kom inn i bystyret så snart kvinnene fikk

stemmerett til kommunevalgene i 1901. Og Moss var den kom-

munen i landet som hadde høyest valgdeltagelse av kvinner det

året.  Men i Jeløy (som da var egen kommune) og Rygge tok det

mange år før kvinner ble valgt inn i kommunestyrene.

Til å binde hele historien sammen fortalte Wencke Weibel Pedersen

den ytre historien og hendelsforløpet gjennom de 28 årene som

stemmerettskampen pågikk. Kari Navestad som bl.a. Camilla Col-

lett,  Lillebill Marshall, som bl.a. lederen for hele kvinnersaksbeve-

gelsen Gina Krog, Gro Mathisen som bl.a. stortingsrepresentanten

biskop Heuch, Rikke Mollatt  som bl.a. Viggo Ullmann, Anne-Siri

Walle som bl.a. Synnøve Aarflot, Turid Lycke som bl..a Ragna Ni-

elsen, og Elisabeth Vogt som bl.a. Anna Hagmann ga liv til perso-

nene.  n

Kampen for stemmerett 
- Hvis kvinnene fikk stemmerett, ville de bli et intetkjønn, slik at de ikke lenger kunne føde barn, hevdet
biskop J. C Heuch på Stortinget i 1880. Samtidig som kvinnesaksforkjemperen Gina Krog aldri vek enn
tomme i kravet om full økonomisk og politisk likestilling for kvinner og menn.

STEMMERETT

Lillebill Marshall som Gina Krog, med bilde av den ekte Gina Krog bak
seg.

I tidsriktige drakter, fra venstre: Ann-Siri Walle, Turid Lycke, Kari Navestad, Gro Mathisen, Elisabeth Vogt, Rikke Thorne, Lillebill Marshall og Wencke
Weibell Pedersen.
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Tusen takk til sponsorer og publikum som støttet konserten søn-

dag 10 februar i Rygge kirke!

Det var Heidi Gjermundsen Broch, Bjørnar Spydevold og Terje

Norum som spilte og sang og skapte stor begeistring med et vari-

ert reportoar som skiftet mellom skjemt og alvor.             

Denne trioen har holdt flere opptredener sammen, og de har gjort

karriere hver for seg langt utenfor egne hjemsteder. De er alle fra

Østfold og sjarmerte oss med replikker og et samspill som beviste

vennskap og musikkglede.

Heidi sang viser av Inger Hagerup, tonesatt av Terje (ref CD'en «Ti-

devann»), samt perler fra Alf Prøysen, og hun presenterte en vak-

ker sang fra forestillingen «Next to Normal». 

Bjørstads «Sommernatt ved fjorden» sang hun helt betagende.

Bjørnar har en flott stemme som passer både til viser og poplåter.

Vi koste oss med kjente sanger både på svensk og norsk. «My heart

is yours» ble fremført i beste Didrik Solli Tangens stil.

Terje akkompagnerte hele tiden og viste sin store musikalitet og

hvor dyktig han er på piano.

Publikum klappet begeistret og viste stor entusiasme for fyldige

og stemningsfulle nummer der alle tre sang sammen da Terje be-

hersker den kunsten å synge og spille i ulike tonearter samtidig.

Mot slutten imponerte de med «It's time to say goodby» på itali-

ensk! 

Det var en fantastisk kveld og etter hjertelig takk fra president

Randi Braathe for all støtte til vårt Moldovaprosjekt, fikk vi et gle-

desspredende ekstranummer «Musik skall byggas utav glädje»

som avslutning på en fantastisk konsert!   n

Referat fra konsert i Rygge kirke
10. februar 2012
Til inntekt for Moldovaprosjektet – Soroptimistene i Rygge og Follo takker!   AV SOLVEIG LAWSON

PROSJEKT

Fotograf: Mimsy Møller
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Sykdommen  har vært kjent og fryktet i mange tusen år, og er ennå

ikke helt utryddet selv om antall nye tilfeller stadig minker. Den

norske legen Gerhard Armauer Hansen oppdaget leprabacillen i

1873, og det er kanskje det største bidraget norsk medisinsk forsk-

ning har gitt verden. Vi fikk avtale om å komme til Fontilles den 5.

mars 2013. Etter vel en times biltur fra Albir ankom vi stedet. 

Det ligger vakkert til i en dal mellom grønne fjell. Vi ble møtt av

pater Beneyto, en vennlig og mild jesuittprest på 88 år. Han skulle

være vår omviser. Det var jesuittpresten pater Carlos Ferris og ju-

risten Joaquin Ballester som tok initiativet til å bygge sykehuset i

1901. De ville bygge et sted der de leprasyke skulle få medisinsk

behandling, men de skulle også få et sted der de kunne ha et hjem

og få et verdig liv. Helt fra oldtiden hadde leprapasienter vært ut-

støtt av sine om givelser og levd et liv i elendighet. Slik skulle det

ikke være i Fontilles. Det tok 8 år å samle inn penger til å kjøpe et

passende stykke land og til å bygge det første sykehuset, men 17.

januar 1909 ble det åpnet, og de første 8 pasientene kunne flytte

inn. 

Helt fra begynnelsen har jesuittprester og nonner fra Fransiska-

nerordenen drevet stedet, sammen med leger og annet personell.

Meget tidlig kom det frivillige hjelpere, munker og nonner som

følte et kall til å hjelpe de leprasyke.Gradvis ble det bygget flere

bygninger etter hvert som det trengtes. De har nå egen kirke, eget

gravsted, et teater, i tillegg til alle de bygninger som trengtes for å

drive dette samfunnet som det utviklet seg til. Det var ikke pater

Ferris sitt ønske at det skulle mures inn. Men i 1923 hadde de fått

en falsk lege inn i sykehuset. Han ble avslørt og måtte forlate Fon-

tilles, og han flyttet til Gandia. 20 pasienter trodde likevel på denne

mannen og ville behandles av ham, og de rømte og gikk til fots

helt til Gandia. Det tok dem 3 dager å gå dit. 

Etter den historien  forlangte folk i omegnen å få bygget mur. De

ville ikke risikere at pasientene skulle komme ut blant dem. Det tok

7 år å bygge den muren, det er en 3 meter høy steinmur, 30500

meter lang,og det kostet sykehuset mange penger. Dr. Armauer

Hansen hadde kontakt med Fontellis da sykehuset ble bygget. De

har flere brever fra ham som de har oppbevart,og det er de svært

stolt av. Der heter lepra bare Hansens sykdom. Siden starten har

Fontellis behandlet ca 2 500 tilfeller, og pasientene har kommet fra

hele Spania. De har satset mye på forskning, og er blitt kjent over

hele verden som et forskningssenter. 

Antall pasienter har gått ned ettersom nye behandlingsmetoder

er kommet i bruk.Det første effektive preparatet mot lepra het pro-

minsulfon og ble oppfunnet i USA i 1941,og allerede i 1945 tok

Fontilles det i bruk på sine pasienter, som de første i Spania.

Gjennombruddet kom i 1982. Da godkjente WHO en kombina-

sjonsbehandling med Dapson, som er et sulfonderivat, Rifampizin,

et antibioticum som har vært mye brukt mot tuberkulose, og Clo-

fazimin, et rødt fargestoff som har vist seg å ha bakteriostatisk virk-

ning på leprabacterien.Behandlingstiden er fra 6 mndr til 1 år. Det

finnes ingen vaksine mot lepra, men BCG-vaksinen har vist seg å

ha god virkning, like god som mot tuberkulose.

Det er nesten ingen pasienter på Fontellis nå. Bare noen eldre pa-

sienter som ikke har egen familie har sitt hjem der,og de vil bli der

så lenge de lever. Heldigvis er det få nye tilfeller hvert år i Spania

som  i resten av Europa. Lepra overføres ved dråpesmitte fra person

til person. Men for å utvikle sykdommen  må en ha et spesielt gen,

og man mener at 5 prosent av jordens befolkning har dette genet.

Inkubasjonstiden kan være fra noen måneder til 30 år. Selv om man

har genet er det ikke alle som smittes som utvikler lepra. Der folk

har bra levekår, nok mat, rent vann og gode boforhold vil ikke lepra

utvikles. Den utvikles der folk lever i fattigdom, med stor befolk-

ningstetthet og mangel på mat og vann.   

Nye tilfeller av lepra har sunket drastisk de senere år, og blir lavere

for hvert år.I 2011 ble det registrert 219 000 nye tilfelle på ver-

densbasis, av dem var 65 prosent i India. Fontellis har i flere år hjul-

pet disse landene i kampen mot lepra. Sykdommen er ikke

utryddet, men vi er på vei. Siden det ikke er mange leprapasienter

mer har Fontellis bygget om en del av bygningsmassen til hjem for

demente pasienter uten familie fra hele Valencia. Det er alltid fullt

i den avdelingen. Som ellers i Spania er Fontellis sterkt rammet av

den økonomiske krisen. Regionen Valencia har ikke penger til å be-

tale for sine demente pasienter, og Fontellis kan på sikt ikke klare

seg uten økonomisk støtte.  

Vi hadde stort utbytte av denne turen, og vi takker Fontellis for at

vi fikk lov å komme.   n

Leprasykehuset
I vårt nærområde ligger et internasjonalt anerkjent leprasykehus og forskningssenter, og vi i Soropfriends
tenkte det skulle være interessant å besøke dette stedet for å lære litt om kampen mot lepra. 
AV REF.INGEBORG LIE SYVERTSEN                                                  

INTERNASJONALT
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«Stemmerett, demokrati og li-
kestilling med historisk tilbake-
blikk» 
var tittel på Anne Baggethuns

foredrag da Arendal – Grimstad

Soroptimistklubb 13. februar fei-

ret Stemmerettsjubileet. Ca. 80

personer var til stede, de fleste ikke-soroptimister. Blant gjestene

var også soroptimister fra klubbene i Arendal og Kristiansand. Alle

synes vi å kjenne Anne Baggethun som mangeårig journalist i NRK.

Hun gjorde et banebrytende arbeid som informasjonsansvarlig i

Norgesunionen i flere år. Knyttet til planleggingen av stemmerett-

sjubileet har hun deltatt i et referanseutvalg knyttet til hovedko-

miteen. Vi kunne ikke ønsket oss noen bedre til å foredra om

stemmerettsjubileet. Møtet var registrert på nettsidene til Barne-,

likestillings- og inkluderingsdepartementet  for arrangementer for

stemmerettsjubileet.

Pionerkvinnene
Anne Baggethun tok utgangspunkt i fire sterke kvinner i kampen

for kvinners stemmerett. Hun fremhevet Camilla Collett, forfatter

og kvinnesaksforkjemper som i 1855 skrev «Amtmandens døtre».

Romanen var et kraftig innlegg for kvinners rett til selv å velge ek-

temenn. I 1874 ble Leseforeningen for kvinner stiftet på initiativ av

Camilla Collett. Gina Krog som etablerte Norsk Kvinnesaksforening

i 1884 sammen med Hagbart Berner, stiftet i 1904 Norske Kvinners

Nasjonalråd. I 1885 ble Kvinnestemmerettsforeningen stiftet av

bl.a. Gina Krog, Ragna Nielsen, Anna Rogstad og Anne Holsen.

Fredrikke Quam, første nestformann i det nystartede nasjonalrå-

det, stiftet i 1896 Norske Kvinners Sanitetsforening. Fernanda Nis-

sen var en av initiativtakerne til Norsk Kvinnesaksforening og

medlem av Det Norske Arbeiderparti. Da Stortinget endelig i 1913

enstemmig vedtok allmenn stemmerett for kvinner, var dette etter

mange tøffe markeringer. Stemmerettsforkjemperne for ikke å si

likestillingsforkjemperne hadde møtt mye motstand over lang tid

selv om noen menn også støttet dem. 

Utdanning for kvinner og politisk innflytelse var viktige merkesaker.

I 1882 ble Cecilie Thoresen den første kvinne som tok ex. artium

og den første kvinnelige student, og i 1885 opprettet Ragna Ni-

elsen den første fellesskolen for jenter og gutter. Anna Rogstad var

med på å stifte fagforeningen, Norges Lærerlag i 1892 og fikk igjen-

nom at menn og kvinner skulle ha like mange representanter i sty-

ret. Da det i 1905 ble stemt over unionsoppløsningen med Sverige,

fikk kvinner ikke delta i stemmegivingen. Frustrasjonen over ikke å

få lov, skapte bred mobilisering for å stå på videre for stemmeret-

ten. I 1907 fikk kvinner i Norge begrenset stemmerett og valgbar-

het til Stortinget, og i 1911 ble Anna Rogstad som første kvinne

valgt inn på Stortinget. 

Det er også interessant å merke seg at kvinners markeringer også

mer lokalt vant frem og bidro i kampen for kvinners stemmerett.

F.eks. gikk det et demonstrasjonstog gjennom Arendal i 1886 til

støtte for sjømannskonene. Budskapet var at disse kvinnene skulle

få en del av mennenes lønn utbetalt direkte til seg. Det Norske Ar-

beiderparti ble stiftet ved Ormetjern i Arendal i 1887, og kvinner

fikk vanlig stemmerett innen partiet.

Hvor står vi i dag?
Pionerkvinnene banet vei for de kommende generasjonene, men

fremgangen med politisk representasjon og innflytelse gikk sakte

i mellomkrigstiden. Det er bra at andelen kvinnelige stortingsre-

presentanter som var svært liten frem til 1940, er kommet opp i 40

% i dag, og at 23 % av landets ordførere er kvinner. Imidlertid er

det flere store saker som det må kjempes for fremover. Det er et

faktum at kvinners lønn utgjør kun 85 % av menns lønn. Det er

også skjevheter bl.a. knyttet til pensjonsrettighetene som det ble

påpekt fra salen.

Utdanningsfondet og Mentorprogrammet
At utdanning henger sammen med å få politisk innflytelse, visste

og viste pionerkvinnene for ca. 100 år siden. Etter Anne Bagget-

huns foredrag var det derfor viktig å fokusere på Utdanningsfon-

det.  Som soroptimister kan vi trekke en rød tråd gjennom mer enn

100 år til vårt overordnede mål for perioden, 2011-2021: «Å øke

Kvinners stemmerett –1913
Utdanning og lederskap – 2013
Vi kan trekke en rød tråd i tid mellom innføring av allmenn stemmerett for kvinner i 1913 og  soropti-
mistenes overordnede prosjekt 100 år senere: å øke kvinners og jenters mulighet til utdanning og le-
delse. Tilbakeblikk på hva som foregikk i forkant av Stortingets vedtak i 1913, bekrefter at det kun er
gjennom målbevisst innsats at vi kan nå våre mål, bedre kvinners og jenters livsbetingelser. 
AV GURO BULIEN, ELIN HØIE OG KARIN GUTTORMSEN, ARENDAL-GRIMSTAD SOROPTIMISTKLUBB. FOTOS: SVERRE ROLAND. 

STEMMERETT
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kvinners og jenters mulighet til utdanning og ledelse». For mer enn

400 år siden skrev Sir Francis Bacon i boken Meditationes Sacrae

at «Kunnskap er makt». Kunnskap er i seg selv makt. Som soropti-

mister i Norge har vi i dag to viktige innsatspunkter for å kunne

styrke kvinners posisjon til utdanning og lederskap. Det er å øke

inntektene til Utdanningsfondet og jobbe for videreføring av Men-

torprogrammet. 

Det er viktig å fremheve sammenhengen mellom stemmerett, og

det å være et selvstendig menneske med eget yrke og grunnlag

for egen inntekt. På møtet fokuserte vi på dette og Utdannings-

fondets kunstlotteri 2013. Vi fikk inn over kr. 6000. Mange klubber

markerer Stemmerettsjubileet utover i 2013, og vi oppfordrer alle

til å støtte Utdanningsfondets lotteri 2013 ved arrangementer.

Mentorprogrammet som startet i 2012, er for kvinner mellom 20 -

45 år med annen etnisk bakgrunn enn nordisk. Målsettingen er å

bedre posisjonen på det norske arbeidsmarkedet for kvinner med

høyere utdanning å få relevant arbeid enten de i dag er i jobb eller

ikke. Den første programperioden i pilotprosjektet er godt i gang.

Det går svært bra, og programmet synes klart å dekke et behov.

Innpass, videreutvikling og avansement i norsk arbeidsliv gir selv-

tillit og mulighet for innflytelse for disse kvinnene. Programperi-

ode nr. 2 skal etter planen starte til høsten. Vi håper soroptimister

igjen stiller opp til den viktige oppgaven som mentorer, og at vi

alle bidrar i markedsføringen overfor nye potensielle adepter. 

Som en fin avslutning på kveldens arrangement, holdt Reidunn

Topland  5 min. med «Opprop for kvinners røstrett» av Bjørnstjerne

Bjørnson.  n

STEMMERETT

Livlig meningsutveksling ved bordene i pausen med salg av lodd til Utdanningsfondets kunstlotteri 2013.
F.v. Anne Marit Hovstad, Barne- og familieforbundet. Anne Baggethun, kveldens foredragsholder og Karin Guttormsen, møteleder.

Anne Baggethun ga et innsiktsfullt foredrag om «Stemmerett, demo-
krati og likestilling med historisk tilbakeblikk».
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Distrikt Syd 2 består av Skien/Porsgrunn i Telemark og Larvik,

Sandefjord, Tønsberg, Horten og Holmestrand i Vestfold.

Seks klubber med nær avstand og godt samhold. Jeg holder til i

Tønsberg og det er en stor glede å sette seg i bilen for å besøke

«mine» klubber. Lengst er det å kjøre til Skien-Porsgrunn, ca. en

time, med diverse bomstasjoner.

Det at vi er så nær hverandre gjør at vi innen distriktet får godt

samhold og blir kjent. Distriktmøtet i Sandefjord sist høst samlet

84 soroptimister! Vi er på nåværende tidspunkt ca. 188 medlem-

mer fordelt på klubbene i distriktet.

Det at vi er på nettet er jo en stor nytte, men det å møtes person-

lig, som jeg stadig oppfordrer til, gjør at vi blir kjent, får inspirasjon

og kan gjøre ting sammen.

Prosjektet Hopes and Dreams for Everyone, som Liv Handeland,

Britt Fusdahl og Galina Guran startet i Moldova, engasjerer de fleste

klubbene i distriktet. 

Formålet med prosjektet er å forebygge menneskehandel i Mol-

dova. Prosjektet startet i 2006 med midler fra NRKs TV-aksjon i

2005. Siden 2010 er prosjektet finansiert av midler fra SI presiden-

tens 10. desember appell i 2009. Gjennom prosjektet undervises

ungdom mellom 13 og 16 år fra fire internatskoler i Moldova i "Life

skills" (livsmestring). Tretti unge mellom 16 og 19 år får videreut-

danning, midler til livsopphold, et sted å bo og støtte av en sosial-

arbeider. Samarbeidspartnere i Moldova er IOM (International Or-

ganisation for Migration), CRIC (Child Rigths Information Center)

og soroptimistene i Moldova.

I 2008 oppnevnte Europaføderasjonen Norgesunionen som

"Mature Union" for enkeltklubbene i Moldova. Intensjonen var at

både gamle og nye soroptimister kan utveksle erfaringer og lære

av hverandre. Norgesunionen ble stiftet i 1939, og den første klub-

ben i Moldova i 2000. Holmestrand er fadderklubb for Causeni,

Tønsberg for Chisinau og Sandefjord har chartret Edinet nord i Mol-

dova.  Les mer om prosjektet på våre nettsider. Liv, Britt og Galina

har vært i Moldova 15 ganger!

Skien-Porsgrunn soroptimistklubb har et lokalt prosjekt i sam-

arbeide med Nav. De samles to timer hver 14. dag i et lokale de har

fått låne av Nav.  Der møtes åtte innvandrerkvinner og seks med-

lemmer fra klubben. De har temaer om kosthold, årstider, å være

husmor/yrkesaktiv. Flere innvandrerkvinner er blitt interessert. 

De ønsker å engasjere hele klubben og det skrives referat etter hver

samling. 

Larvik soroptimistklubb arrangerer hvert år «vannmarsj» på

årets vanndag. Da kommer soroptimister fra hele distriktet og går

tur i Larviks nærområder.  Larvik har eget klubb-blad, Sorord, som

nå går inn i sitt 18. år. Du kan klikke deg inn på Larvikklubben og

lese bladet der om du vil.  I tillegg har de gjennom mange år kre-

ert og solgt julemerker og miljønettet deres er vel kjent landet over.

De har også kommet med ideen om LifeStraw som klubbens med-

lem, vannambassadør Lill Bjørvik, gjennom innsats fra soroptimis-

ter landet over, har kunnet formidle til bruk i barnehager i Moldova.

Klubben er engasjert i Rwanda- og Moldovaprosjekter, det siste i

samarbeid med Sandefjordklubben. Den tradisjonelle jazzkonser-

ten i kirken ble avholdt 14. april, den sjuende i rekken!

Tønsberg soroptimistklubb: Ord bygger broer. 

For tre og et halvt år siden startet Tønsberg et lokalt prosjekt: Ord

bygger broer. Klubben samarbeidet med asylsøkerkontoret og fa-

miliehjemmet, samt helsesøster i Tønsberg. Man får være på Røde

Kors-huset i Tønsberg, gratis.

På det meste har prosjektet hatt ca. 20 elever, fra mange land. Eti-

opia, Zambia, Pakistan, Sri Lanka etc. De skal først og fremst lære

norsk. Det har vært besøk av kvinnelig politi, helsesøster og det er

gitt opplysning om kosthold, hvordan man kler seg om vinteren i

Norge osv.

Distrikt Syd 2
På anmodning fra redaksjonen i Soroptima vil jeg som distriktkontakt gjerne få presentere mitt distrikt,
Distrikt Syd 2: Vestfold og en flik av Telemark.    AV KJSHDF SKJHFKJSDH FKJSHDF

NASJONALT
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Asylkontoret i Tønsberg er nedlagt og nå kommer kvinnene også

fra Finnland, Russland, Estland, Spania og Østerrike. Undervis-

ningen har forandret seg fra å lære opp analfabeter og kvinner

med liten utdannelse til utdannede kvinner som snakker engelsk

og litt norsk. 

De som underviser er soroptimister som er pensjonister (det fore-

går om formiddagen) og pensjonerte lærere. Laila Bruskeland, som

er primus motor, leder det hele. "Elevene" er entusiastiske og læ-

revillige og klubben får mye positiv energi igjen. Dette er et psro-

sjekt hvor man får støtte fra kommunen og fylket til lærebøker etc.

Det er morsomt og kan praktiseres i hele landet!  Klubbmedlem-

mene gleder seg til hver torsdag!

Sandefjord soroptimistklubb: 
Sandefjordklubben har vært flinke til å rekruttere de siste årene,

og har fått flere nye medlemmer.  Pr. i dag er de 44! 

23. juni 2007 chartret Sandefjord Edinetklubben i Moldova. Til å

begynne med var det vanskelig med kommunikasjonen, både når

det gjaldt språk og tilgjengelighet på nettet. Det er blitt bedre og

flere reiser Sandefjord/Edinet har gjort personlig kontakt og kom-

munikasjon bedre. Hele Sandefjordklubben er engasjert, i for-

skjellige grupper, alle er ivrige og får ting gjort. De har sendt

sysaker og stoff til klubben.  I Moldova har de unge sydd seg drak-

ter. Sandefjordklubben er dyktig på å få inn penger: selger kaker 16.

mai, oppfinnsomheten er stor!

Horten soroptimistklubb har et Malawiprosjekt. Hvert år overfø-

res kr 5000,- til prosjektet. Byggmester Jon Ivar Solberg setter opp

hus for foreldreløse barn og ungdommer. Disse får være med å

bygge, bo og få undervisning der.

Horten Soroptimistklubb er med på julemesse hvert år på Karl-Jo-

hansvern i Horten. Her får de inn penger til prosjektet.

Holmestrand soroptimistklubb er fadder for Causeni-klubben i

Moldova. De har en gruppe på fem stykker som har kontakt med

klubben. De har prioritert lærebøker i engelsk og har selv (i Cau-

seni) lærerresurser i egen klubb. Holmestrand er også engasjert i

brønnprosjekt som består av renovering av brønner. Jeg vet også

at Life-straw Family, formidlet av vannambassadør Lill Bjørvik, med

stort hell blir brukt flere steder i Moldova. Prosjekt 3 er restaure-

ring av en barnehage i landsbyen Ucrainica.

Klubbene i distriktet er også aktive med jule- og salgsmarkeder

og arrangerer 8. marsmøter. 

Selvfølgelig er vi i vårt distrikt opptatt med rekruttering. Fokuse-

ring på dette har stått på timeplanen hos samtlige klubber. Vi opp-

lever at kvinner fra andre land gjerne vil ha et nettverk og disse får

også med seg andre.  Utdanningsfondet er også et av prosjektene

som vi gjerne støtter og vi gledet oss stort over at fondet fikk «Best

Practice Award» i 2012, utdelt på guvernørmøte i Budapest. Vi har

i vårt distrikt flere soroptimister som har vært og er aktive på uni-

onsplan. Det gjør at vi får inspirasjon og informasjon «på direkten».

Jeg bor sentralt i vårt distrikt og er glad i å reise på Nordiske venn-

skapsdager, møter i andre land, opplever samhold ved å reise og

oppleve ting og ser hvor internasjonal vår organisasjon er.  SIE-kon-

gressen i Berlin i juli står nå på reiseplanen til flere! Distrikt syd2 har

hatt meg som distriktskontakt nå på det syvende året! Først i fire år

og etter noen års pause, nye fire år.  Det er en glede å bli kjent med

så mange aktive soroptimister som arbeider med prosjekt og vår

organisasjon for å bedre kvinner og barns levevilkår og å sikre men-

neskerettighetene.

Når jeg besøker klubbene i distriktet har jeg det siste året tatt

frem Hanna Lunds blå hefte «Hvilken personlig innsats forlanges

det av en soroptimist.» Denne bør deles ut når et nytt medlem skal

tas opp i klubben. Tiden og språket har forandret seg, men den

inneholder den kultur vår organisasjon bygger på.

Jeg håper det i løpet av dette jubileumsåret for kvinners stem-

merett vil bli gjennomført mange arrangement i vårt distrikt, at

klubbene skal vokse og jeg oppfordrer dere til å gå inn på våre

nettsider for å bli bedre kjent med distrikt syd2!   n

NASJONALT
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I 1854 fikk kvinner arverett på lik linje med menn, i 1864 ble ugifte

kvinner gjort myndige og i 1888 var det de gifte kvinnens tur. De

fikk da rett til å disponere sin egen formue. Dette var ikke gave-

pakker til kvinnene. I minst 160 år har de steg for steg krevd sin

rettmessige plass der meninger blir diskutert og vedtak blir fattet.

I 2013 skaper det fremdeles engstelse og virker provoserende. Un-

derlig. Hva er grunnen til at holdninger arves i en tid da det er en

selvfølge at kvinner deltar i alle sider av samfunnslivet?

Da et utvalg av kvinnene i Norge fikk stemmerett ved kommune-

valget i 1901, var det første steget på veien mot allmenn stemme-

rett som ble innført i 1913. Tro ikke at veien den gang var dekket

med roser og at kvinnene ble båret fram på entusiasmens vinger.

De slet! Mot fordommer, engstelse, nedarvede holdninger og et

lovverk som favoriserte mannen.

I Lindesnes Avis i Mandal ble det i anledning kommunevalget i

1901 skrevet mange spydige innlegg og menn gledet seg til å se

mor med stemmeseddelen i hånden.

Men kvinnene ga seg ikke. Jeg har mange ganger følt stor ydmyk-

het og beundring for de kvinnene som gikk foran, som ikke banet

seg vei, men med kraften til en bulldoser brøytet seg vei inn i det

norske samfunnsliv. De tålte mobbing, skjellsord, tålte å bli ned-

verdiget og undervurdert, men de ga seg ikke.

Og jeg forstår at det måtte være sånn. Alle er redde for endringer,

og jeg forstår at menn den gang var redde for å miste posisjoner og

herredømme over områder der de hadde vært enerådende siden

Adam.

Men det som skjer i dag, i 2013, har jeg ingen forståelse for. Sven

Egil Omdal skriver i artikkelen sin at mengden av slibrige innlegg

fra menn er så mange at kvinner kan begynne å trekke noen ge-

nerelle slutninger. Selvfølgelig gjør vi det, på et urettferdig grunn-

lag. Selvfølgelig blir vi reddere. Men så kommer undringen, hvorfor

tar ikke menn til motmæle, hvorfor roper de ikke ut ”Det er ikke

slik vi er”.

Kvinneopprør i Norge i minst 160 år er lenge, altfor lenge. Det vit-

ner om en tålmodighet som er av det underdanige og det sakt-

modige slaget. En nedarvet holdning og usikkerhet hos kvinner i

forhold til egen rolle?

Jeg undres.  n

Jeg undres over alt sinne og all
engstelse
I dag, lørdag 9. februar, leste jeg et sjokkerende innlegg i Fædrelandsvennen skrevet av Sven Egil Omdal.
Overskriften var ”Da er du en mann”. Det handlet om grov verbal trakassering av kvinner i det offentlige
rom, og jeg tenkte ”Tar det aldri slutt?”   AV KJSHDF SKJHFKJSDH FKJSHDF

DIVERSE

Hvis du planlegger for et  år, skal du så korn.
Hvis du planlegger for 40 år, skal du plante et tre.

Hvis du planlegger for 100 år, skal du undervise mennesker.

Sår du korn en gang, høster du en gang.
Planter du et tre, høster du 10 ganger.

Underviser du mennesker , høster du hundrede ganger.
Hvis du gir en mann en fisk, har han mat en gang.
Hvis du lærer han å fiske, har han mat hele livet.

(Kinesisk ordspråk)
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Bildet er tatt av den kjente havørnfotografen Bjørn Erik Olsen.

Velkommen i havørnas rike
AV GEIR MORTENSEN, STYRELEDER, HAVØRNKLUBBEN I BODØ

ARTIKKEL

Som en fortsettelse på historien om ørnhusene på Værøy i februarnummeret av
Soroptima, presenterer vi litt historie fra Bodø og Havørnklubben her:

Havørnklubben i Bodø ble etablert 3. mars 1994 med formålet om

å drive vern og informasjon om havørna samt støtte annen ska-

pende virksomhet. Klubben skal også bidra til å stimulere til trivsel

og utvikling av Bodø som by samt styrke Bodøfolks identitet og til-

hørighet til byen.

Klubben er åpen for alle og forutsetningen for medlemsskap er at

man har vært i Bodø og med selvsyn har beskuet denne praktfulle

og majestetiske fuglen i sitt rette element.

Havørnklubben i Bodø er drevet på ideell basis og ingen av styrets

medlemmer får noen som helst form for godtgjøring for det ar-

beidet som legges ned.

Havørnklubben i Bodø har nå mer enn 14.000 medlemmer hoved-

sakelig rekruttert lokalt, men vi har god plass for flere. I løpet av

disse årene er 15 personer/ bedrifter blitt utnevnt som æresmed-

lemmer i klubben. Blant disse kan nevnes Kong Harald V, Harald

Misund, Knut Hoff, Bjørn Erik Olsen og Aasmund Gylseth.

Av øvrige kjente personer som er medlem i klubben er kanskje

Eddie «The Eagle» Edwards (medlem nr. 6.000), helseminister Jonas

Gahr Støre (13.500) og utenriksminister Espen Barth Eide (14.000)

verdt å nevne. I tillegg er en rekke andre regjeringsmedlemmer og

utenlandske ambassadører innmeldt når de har vært på

besøk i Bodø. Bodø kommune benytter ofte medlemsskap i Ha-

vørnklubben når de skal sette spesielt pris på viktige gjester.

Havørnklubben i Bodø har også bidratt til utsmykkingen av Bodø

i og med Skule Waksviks statue av en ørnefamilie som nå er plas-

sert utenfor Avisa Nordland i Storgata.

Det er i Bodøområdet verdens tetteste havørnbestand finnes med

mer enn 80 hekkende par. Ja, faktisk utgjør havørna i vårt område

en tredel av landets totale bestand (ca. 1.000 fugler) det Havørn-

klubben ble etablert for å bl.a å utnytte dette i profileringen av

Bodø.

Klubbens medlemmer har en gang for alle har betalt en symbolsk

medlemsavgift. Klubben er i all beskjedenhet enestående i sitt slag

og har i løpet av de årene den har vært virksom bidratt til å be-

geistre gjester i Bodø og hatt en helt spesiell rolle i profileringen av

Bodø både nasjonalt og internasjonalt.

Og vi har plass for stadig flere medlemmer. 

Du finner mer om oss på vår hjemmeside på Internet: 

www.havornklubben.no<http://www.havornklubben.no>
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Klubben vår har 36 medlemmer (ikke verst med et innbyggertall

på 5500).  Mange av oss begynner å trekke på åra, men vi har klart

å få noen yngre med det siste året.  Alle står på så godt de kan.

Vi har solgt lilla sløyfer 2 ganger,- 8.mars og 10.des. 2012. Vi skal

selge igjen 8. og 9. mars nå i år.

Sløyfene går unna, særlig i desember hvor det samtidig pågikk et 

julemarked her. Det var mye folk i farta. Kommende salg i mars vil

foregå samtidig med Vinterfestspillene i Bergstaden, så vi håper på

godt salg denne gangen også.

Vi har et flott kjøpesenter her som vi får bruke som salgssted.  Sen-

terlederen er meget velvillig til å gi oss plass for "standen" vår der.

Vi prøver å gjøre "standen" litt "tiltrekkende" og selgersløyfer i  4

timer hver dag i 2 skift. Det viser seg også at damene våre er uhyre

flinke til å selge!  n

Rørosklubben – ener i salg av lilla sløyfer
AV UNNI RØED HOLDEN, PRES.

KLUBBNYTT

Romerike-Lillestrøm Soroptimistklubbs nye lokaler er i restauran-

ten In Italia i Lillestrøm, to minutter fra jernbane og busstasjon. De

som ønsker det spiser i restauranten i 1.etg. før møtet. Der serveres

deilige og rimelige retter. Møtene holdes i 2.etasje. 

Tema på februarmøtet var: Økt forståelse for andre kulturer. Fatma

Holm fra Kenya og Hilde Linde – antropolog med feltarbeid fra

fredskorpset holdt foredrag.

Fatma Holm har bodd i Norge i 30 år. Hun har tatt utdanning i

Norge og jobber med kunstformidling i Oslo kretsfengsel. Det var

spennende og interessant å høre hennes kulturrefleksjoner fra

Kenya, og fra tiden i Norge. Hun fortalte mange historier som ga

både gjenkjenning og ettertanke.

Hilde Linde fulgte opp med en teoridel rundt tema, veldig profe-

sjonelt og dyktig formidlet. Det ble tid til både spørsmål og disku-

sjon.

Har du lyst til å besøke oss? Vi har møter andre tirsdag i måneden

med møtestart kl 1900.Ta gjerne kontakt med vår president Kari

Drangsholt: kdrangsholt@gmail.com  n

Økt forståelse for andre kulturer var
tema da Romerike-Lillestrømklubben
holdt møte i nye lokaler i Lillestrøm
AV KIRSTEN BERG STEPHANSEN

fra venstre Fatma Holm, president i Romerike-Lillestrømklubben Kari
Drangsholt og Hilde Linde.

Fra venstre Gunnhild Solie, Torill Engen og Unni Røed Holden.
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Etter velkomstchampagne ønsket president Berit Jaatun VELKOM-

MEN til jubileumsfeiringen.  Foruten egne medlemmer var det gjes-

ter fra Stavanger Soroptimistklubb, Strand Soroptimistklubb samt

Haugesund og omegn Soroptimistklubb.

President Berit hadde en kort historikk om klubben:

For 10 år siden, den 13. april 2002 var det 22 kvinner som ble char-

tra til den nystarta klubben i Sandnes. I løpet av de 10 årene som

er gått, har klubben vokst.  Med dagens opptak av lærer og kunst-

ner Unni Ustad Figenschou er vi 42 medlemmer.

Flere lykkeønskninger ble opplest. Velkomstsangen fra Charter-

festen i 2002 ble sunget med Gunvor Bakke som pianist. Diktlesing

“No plantar kvinna” av Halldis Moren Vesaas fra 1945 av Anne Kari

Eielsen som var kveldens toastmaster. Fløytisten Elisabeth Barstad

underholdt med en avdeling med flotte musikalske innslag.

Så hadde vi god bespisning med velsmakende julemat og hjem-

melaget karamellpudding - samt noko attåt!

Åse Brit Borsheim fra Stavanger Soroptimistklubb holdt en feng-

ende festtale og leste bl.a. dikt av Inger Hagerup “Til kvinne er du

født”.  Hun ga et interessant historisk tilbakeblikk på dannelse og

utvikling av Soroptimist -klubbene. 

Utlodningen som ble holdt til inntekt for Moldovaprosjektet ga

6910 kr.

En meget vellykket kveld!  n

Sandnes Soroptimistklubb har
feiret 10 års jubileum! 
Feststemte Soroptimistkvinner møttes til jubileumsfeiring 7/12-2012 i klubblokalet sitt i Byhagen. Flotte
festbord var dekket i Soroptimistfargene blått og gult med håndmalte bordkort av medlem og kunstner
Ruth Bersås. Blomsterdekorasjoner var også i fargene gult og blått.  

KLUBBNYTT

Borddekorasjon i Soroptimistfargene og matchende bordkort. Nytt medlem Unni Ustad Figenschou flankert med faddere Hanne
Keth Qvale t.v. og Elizabeth Holm t.h.

Berit Jaatun ønsker VELKOMMEN.  T.v. Åse Berit Borsheim og Astrid
Husby Mork.
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KLUBBNYTT

Stor teaterkveld foran Kvinnedagen
AV SISSEL HAMRE DAGSLAND, BERGEN SYD

Fellesmøte for distrikt vest:

Soroptimister i distrikt vest hadde et fellesmøte med klart kvinne-

perspektiv på Den Nationale Scene i Bergen 5. mars, altså få dager

før den internasjonale kvinnedagen 8. mars. Der fikk vi høre tea-

tersjef Agnete Haaland kåsere om ”Kvinner og ledelse”, og fikk der-

etter overvære prøveforestilling  på ”Kalenderpikene” forut for

premieren 8. mars. Det var Bergen Syd som hadde gjort avtale om

kåseriet med Agnete Haaland, og etter hennes positive svar og til-

bud om å holde møtet i Teaterkjelleren,  som er neststørste scene

på DNS, inviterte vi medlemmer av klubbene Bergen, Voss og Os til

å delta på møtet. Deretter fulgte hyggelig invitasjon fra DNS til ”Ka-

lenderpikene”.  Tilbudet var populært, hele 115 – soroptimister og

noen medbrakte gjester – sluttet opp. 

Agnete Gullestad Haaland, datter av skuespiller og regissør Anne

Gullestad, er første kvinnelige teatersjef ved Den Nationale Scene,

som dermed er sent ute – mange andre norske teatre har eller har

hatt kvinnelige sjefer.  Agnete Haaland har selv flere lederroller bak

seg, nemlig som leder for Norsk Skuespillerforbund og som første

kvinnelige president i Den internasjonale Skuespillerfederasjonen

(FIA).

Ikke så stor forskjell
Hun innledet sitt kåseri med å si at det er lett å snakke om mytene

når det gjelder kvinner og ledelse, men ville selv ikke gå i den fel-

len. Hun mener det ikke er så stor forskjell mellom mannlige og

kvinnelige ledere – men menn har fått øve seg lenger på lederrol-

ler, og blir gjerne lettere valgt fordi de er bedre kjent.  Det er viktig

at man blir hørt og sett fordi  man har gode argumenter og kvali-

fikasjoner, ikke fordi man er mann eller kvinne.

For Agnete Haaland selv har det vært vesentlig å lære, bl. a. fra en

forgjenger i teatersjef-rollen Ellen Horn, at man som sjef ikke må

kunne alt selv.  Mye læres ved å jobbe sammen i en bedrift som

DNS over tid, og lederen må være den som har oversikten og kan

bruke folkene på rett sted, sa hun. Lederen har også det øverste

ansvaret. Hun må kunne rose folk når det går bra, og ta skylden når

det ikke går så bra. Den kvinnelige lederen må kunne støtte andre

kvinner, men trenger også selv støtte. Det har Agnete Haaland selv

fått oppleve når hun som president i FIA har opptrådt i mannsdo-

minerte forsamlinger, og har vært takknemlig for støtte fra menn. 

De fremmøtte fikk anledning til å ta et lite soroptimistmøte  før vi

forlot Teaterkjelleren, under ledelse av  distriktskontakt for distrikt

vest Inger Hølvold. Teatersjefen ble sittende som lydhør tilhører til

en livlig diskusjon om soroptimismens  organisasjon, vesen og ut-

fordringer, om vennskapsklubber, utdanningsfond,  felles prosjek-

ter og individuelle prosjekter, om yrkesforedrag og fellesskap på

tvers av ulike yrker.

Prøvekaniner for ”Kalenderpikene”
- Nå blir dere prøvekaniner for ”Kalenderpikene” siden kveldens

prøveforestilling er den første med publikum, sa Agnete Haaland

før ferden gikk videre til DNS’ Store Scene denne teaterkvelden.

”Kalenderpikene”, som er basert på en sann historie, er kjent både

fra en filmversjon og flere teateroppsetninger.  Det dreier seg om

en kvinneforening i Yorkshire i England, som med utgangspunkt i

at et medlem mister sin mann i kreft vil gjøre noe for kreftsaken. De

begynner i det små, med målet å skaffe en ny sofa til pårørende

ved det lokale sykehusets kreftavdeling. Men det inntektsgivende

stuntet de finner på, en kalender hvor de selv kaster klærne for de

forskjellige månedenes illustrasjoner, lykkes over all forventning

og skaffer dem både berømmelse og en masse penger til kreftsa-

ken.

Historien fortelles med mange sidesprang om foreningens indre

liv,  om personlige sorger og gleder, om vennskap og noen uover-

ensstemmelser innenfor den lille kretsen, det hele med klar for-

ankring i lokalmiljøet i det vesle Yorkshire-tettstedet.  Det hele har

et sorgmuntert preg med mange scener og replikker som kalte på

latterbrøl fra prøveforestillingens overveiende kvinnelige publi-

kum,  både soroptimister og en god del andre. Det handlet nok

ikke minst om gjenkjennelse av trekk fra kanskje enhver  type kvin-

neforenings indre liv.

Kalenderbladene, fremstilt som tablåer,  var blitt ganske flotte, med

nakenheten delvis dekket av blomster, frukter og andre dekorative

rekvisitter.  nTeatersjef Agnete G. Haaland utenfor Den Nationale Scene  (Foto: Fre-
drik Arff)
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Soroptimist Norge er representert i FOKUS, og derfor var jeg nylig

på seminar som Kunnskapsdepartementet sammen med bl.a.

ovennevnte organisasjoner arrangerte,

Vi fikk bl.a. høre hvordan Sør-Korea har gått fra fattigdom til vel-

stand gjennom å satse på utdanning.  Også fra samarbeidsprosjekt

afrikanske land imellom om opplæring og jobbutsikter. 

Skal FN,s mål være skolegang for alle barn, skal man fokusere på ett

år til med skolegang for alle, skal man ha fokus på skolegang og

ferdigheter for arbeid, eller skal målet fokusere mer på kvaliteten

på den utdanningen som gis barna? For om det blir detendelige

målet, så må det utdannes mange høyt kvalifiserte lærere. I Sør-

Korea hadde man tidlig satset på at de flinkeste ungdommene ble

stimulert til å bli lærere. Yrket har høy status. 

Mange mener at skolegang / utdanning er en menneskerett. For

vår organisasjon som arbeider med å bedre jenter / kvinners livs-

situasjon, vil dette fokus være svart viktig, for da vil ingen blir eks-

kludert.

På FN dagen til høsten skal Norges forslag til mål være klare, så

fremover blir tema bli diskutert i mange fora. Kanskje vår organi-

sasjon også skal ta del i og implementere de endelige målene i vårt

arbeid. Man ble oppfordret til å diskutere tema bl.a.på nettet, og 

www.fndebatt.no er viktig sted å bruke.  n

Påvirk FN's 2015 mål innen 
utdanning og yrker for de fattigste
Sist juni ble jeg på vegne av Soroptimistene valgt inn i styret i UNICEF Norge. Styret ersvært bevisst på å
utnytte hver krone til viktige formål, mange gode prosjekter til barns beste både hjemme og ute. Det har
en dyktig og aktiv generalsekretær og stab.    AV KARI DRANGSHOLT

NASJONALT
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Vi ble tatt imot av gründeren Nina Morvik, og fikk orientering om

tanken bak, oppstart, framtidsplaner og omvisning i lokalet som

er en nedlagt barnehage.

Og stor ble forbauselsen blant gjestene over alt ”søppel” som var

samlet der. Det var knapper, tøystykker, fliser, silkeremser, spiker,

skruer, plastremedier av alle slag og åpningsdingser til brus –og

ølbokser. Ja, mye mer. Og alle disse tingene, som  vi vanligvis kas-

ter, ble spennende å se- og høre om hva de kunne brukes til. 

Før mer orientering ble vi utfordret til å bruke vår kreativitet (grup-

per på tre) til å bygge et tårn. Forsyn dere av marerialet. Merkelig

at godt voksne damer blir som barn igjen, og kreariviteten  og en-

tusiasmen var stor. Det ble det ”skjeve tårn i Piza”, høyt til himmels,

nær bakken o.s.v.

Så kom spørsmålet –hva brukes senteret til? Høy aktivitet i barne-

hager, SFO, skoler, også bedrifter som ville utfordre samhold og

kreativitet.

Ofte drar leder og kunstnerisk medarbeider (Hege Gundersen), ut

til barnehager og skoler. Neste utfordring for oss damer – vi fikk ut-

delt en steinflis med oppfordring om å lage et eller annet. Samme

entusiasme, og det ble steinansikt, frukthage, flyplass o.s.v.

Så kom spørsmålet – hvor kommer alle disse tingene fra?

Fra privtfolk som har hatt opprydning og som vet om oss. Fra be-

drifter som flytter til nye lokaler, fra butikker som rydder varelage-

ret. Det var mange muligheter. Og vi damer kom jo på alt vi hadde

lagret på loft og i kjeller, så her var det  flott å kunne levere  mye og

mangt. Oppsummering – en artig og kreativ kveld for Bodøsorop-

timisten.  n

Bodø soroptimistklubb på besøk
hos kreativt gjenbrukssenter
4. februar 2013 hadde Bodøklubben et noe annerledes og spennende møte på Kreativt gjennbrukssen-
ter i Bodø.   AV KAREN EDVARDSEN 

KLUBBNYTT

Anne R. Pedersen, Marit B. Lie og Marit Lund Lisbet Karlsen og Lillian Fritzon
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Bodil Laugsand Lillegaard var med på å stifte Sandnessjøen so-

roptimistklubb i 1971. Hun har hatt en rekke verv og gjort en stor

innsats i klubben i alle år. Men oppmuntringsprisen er også en

anerkjennelse av Lillegaards engasjement på andre områder; som

lærer og rektor ved Alstahaug videregående skole, og som utret-

telig ildsjel i organisasjonslivet for øvrig.

Hun har vært særdeles aktiv i arbeidet med å bygge opp og drive

Seniorsenteret i Sandnessjøen gjennom ti år. Hun administrerte et

formidabelt dugnadsarbeid i forbindelse med byggingen av byens

menighetssenter. Hun har skrevet bøker, og holder stadig foreles-

ninger på mat- og matkulturstudiet i regi av Høgskolen i Nesna og

Bioforsk Nord Tjøtta. «Hun er opptatt av å legge til rette for og

skape trivsel for alle, men er særlig opptatt av å bedre kvinners stil-

ling, og gi dem en stemme», sa president i Sandnessjøen soropt-

mistklubb, Kari-Ann Dragland Stangen, i forbindelse med

overrekkelsen.

– Ved å formidle kunnskap, vise tillit og komme med oppmun-

tringer har hun gitt andre tro på egne evner, og åpnet dører til nye

utfordringer, muligheter og opplevelser, tilføyde Stangen, som gle-

det seg over å overrekke prisen nettopp i forbindelse med 100-års-

jubileet for norske kvinners stemmerett.

I tillegg er hun en venn utenom det vanlige, gjestfri, omtenksom,

kreativ – enten hun har vært sjåfør på ekspedisjoner til nær og

fjern, er turfølge i skog og mark, stiller på sykehusbesøk eller er

vertinne hjemme hos seg selv. Bodil er et eksempel til etterfølgelse,

et forbilde og en verdig vinner av Tordis' motivasjonspris.

Dette var den første utdelingen av prisen. Den består av 3000 kro-

ner og et diplom. Prisen ble opprettet etter at klubben for få år

siden fikk en pengegave fra etterkommerne etter et annet char-

termedlem, Tordis Rønning. Hun var et aktivt medlem av klubben

helt fram til sin død i 2009, og et menneske som alltid fant anled-

ninger til å oppmuntre og rose andre.

Tidligere har klubben brukt deler av pengegaven til innkjøp av to

lysestaker. De er i bruk på alle klubbmøter. Klubben tar også sikte

på å fylle opp fondet, og vil minnes Tordis med nye prisutdelinger

seinere.

Bruk stemmeretten
Før utdelingen holdt Bodil Laugsand Lillegaard foredrag med ut-

gangspunkt i boka si om kvinners liv og virke ved foten av i De syv

søstre. Etter et historisk tilbakeblikk som startet med vikingtidens

Sigrid på Sandnes, avsluttet hun med å oppfordre dagens kvinner

til fortsette å gjøre seg gjeldende, og til å gjøre bruk av stemme-

retten og mulighetene den gir.

Deltakerne på markeringen av stemmerettsjubileet i Alstahaug fikk

også høre fylkesordfører i Nordland, Sonja A. Steen, innlede.

Etterpå slapp flere organisasjoner til; sanitetskvinnene, Brobyg-

gerstiftelsen, som driver hjelpearbeid blant gatebarn på Filippi-

nene, og soroptimistene.

«Har du vilje kjem du fram»
En annen kvinne som også er kjent for sitt engasjement, var Fred-

rikke Tønder Olsen (1856-1931), født på øya Løkta i det som i dag

heter Dønna kommune. Rigmor Brox Antonsen fra Løkta Bygde-

kvinnelag presenterte pioneren.

Olsen var Norges første kvinnelige forsikringsagent, og etablerte

Norges første visergutt- og transportfirma i Oslo. Fredrikke Tønder

Olsen var svaksynt, men lot seg ikke stoppe av den grunn. «Er du

halt, er du lam – har du vilje kjem du fram», var hennes motto. Hun

fikk Kongens fortjenstmedalje for sin innsats, og det ble i sin tid

reist en bauta over henne i Oslo.

Nå håper bygdekvinnelaget å skaffe til veie penger nok til sette

opp et minnesmerke over foregangskvinnen på Fredrikkes opp-

rinnelige hjemsted.  n

Pris til soroptimist
Da stemmerettsjubileet ble markert i Sandnessjøen 9. februar, ble Bodil Laugsand Lillegaard hedret med
en pris for sitt samfunnsengasjement.  AV SANDNESSJØEN SOROPTIMISTKLUBB

KLUBBNYTT

Chartermedlem Bodil Laugsand Lillegaard er den første som får Sand-
nessjøen soroptimistklubbs oppmuntringspris. Den er blitt til takket
være en gave fra etterkommerne av et annet chartermedlem, Tordis
Rønning.
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DIVERSE

Er du som meg en svoren tilhenger
av Downton Abbey og andre bri-
tiske serier med herskap og tjenere,
vil du sikkert like denne boka!
Kammpiken forteller om Hilda Coo-
per som kom til Norge i 1926 for å
være Dronning Mauds påklederske.
Og her blir hun. Hilda Cooper ble
faktisk boende på slottet helt til hun
døde i 1992, 93 år gammel. 

Boka Kammerpiken handler mye om Hilda Cooper liv ved
hoffet i Oslo. Det handler også om, som i serien Downton
Abbey, forholdet mellom herskap og tjenere. Ikke minst
handler det mye om den respekt, lojalitet og pliktfølese tje-
nerstaben har for sin tjeneste og sitt herskap. Hilda Cooper
forble tro for sin arbeidsgiver helt til sin dødsdag. Midt i livet
tok hun sitt valg; plikten framfor kjærligheten.
Cecilie Enger forteller Hildas historie med stor respekt. Jeg
vil også nevne her, at takket være Hilda og hennes kollega
Violet, har Dronning Mauds kjoler blitt tatt vare på for etter-
tiden. 

Anbefales!

Bokhjørnet  AV SISSEL

Kammerpiken 
av Cecilie Enger
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DIVERSE

Nye medlemmer i Stjørdal soroptimistklubb

Marie Fossum og fadder Astrid Dybwad Visepresident og fadder Solveig Waaler og Oddbjørg Ree Ugland

Rygge soroptimistklubb 

Nytt medlem i Ryggeklubben. På møtet i januar ble
Lena Linge tatt opp som medlem av Ryggeklubben.

Lena er født i Sverige, men har bodd i Norge i mange
år. Hun har bred yrkeserfaring, og arbeider nå som
regnskapsmedarbeider.

Vi ønsker henne hjertelig velkommen som soropti-
mist.

Hammerfest soroptimistklubb 
Lise presenterte Dixie Hadfield for medlemmene.
Hennes fulle navn er Amelia Dixie Hadfield, men hun
kaller seg Dixie, Hun er født i 1986 i London, men flyt-
tet til Norge i 2008. Hun har BA i jødiske studier, job-
bet i Karasjok som språkassistent og tok pedagogisk
utdanning i Tromsø, der hun traff Lise.
I Tromsø var hun styre- og gruppeleder i Røde Kors
Ungdom. Hun flyttet til Hammerfest høsten 2012 og
jobber nå som lærer på Videregående skole. 
Anne-Line overrakte soroptimistnålen til Dixie sam-
men med litt informasjon og soroptimistenes hand-
lenett. Deretter tente hun et lys for Dixie og alle
ønsket henne hjertelig velkommen i klubben.

Ellinor Hjorth-Eriksen, fadder. Lena Linge og Randi Braathe,
president



Annonsepriser

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

Viktige datoer

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

30.05: R&L møte i Harstad

Nye medlemmer 

Norske
soroptimisters 
utdanningsfond

bankgiro

2050.29.08511

Hammerfest
Amelia Dixie Hadfield 09.02.2013

Rygge
Lena Linge 12.02.2013

Stjørdal
Marie Fossum 08.01.2013
Oddbjørg Ree Ugland 12.02.2013

Sandnes
Unni Ustad Figenschow 07.12.2012

OppslagstavlaFramfor meg på bussen sat ein mann
med gult hår.
Eg bøygde meg sakte fra og kyssa 
han i nakken. 
Det var akkurat så godt som eg hadde
trudd. 
Han lét avisa falle ned i fanget.
Sjåfør! Få ho ut!
Eg lente meg like sakte tilbake og såg ut.
Eg meiner det var sol den dagen.

Eva Jensen (1955-)
I: Dikt og tekstar 1984

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

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

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 




