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Bli kjent med Distrikt Nord 1
Stopp menneskehandelen



Mai er her med sine mange fridager og sommer i sikte.  All
snøen som lavet ned i mars og april er borte, landskapet
transformeres og skogen lukter godt.  Tulipaner og peo-
ner er på full fart opp langs husveggen, og hver morgen
gleder jeg meg over både lys og lukt på sykkelturen til
jobb.     

Den samme gleden opplever jeg inni meg etter å ha fått
referat fra de norske soroptimistenes tur til Moldova i april.
Flere av våre norske klubber er nå involvert i Moldova-
arbeidet på ulike måter.  Denne gang kan dere lese om
Bærum-klubbens prosjekt som støtter abonnementer til
en statlig uavhengig avis i Moldova som driver med under-
søkende journalistikk der menneskerettigheter og kor-
rupsjon står på dagsordenen. Violeta Burnescu fra SI
Chisinau i Moldova ble invitert med av styret i Europafø-
derasjonen til FNs 57. CSW- konferanse (Commission on
the Status of Women) i New York i mars, denne gang med
temaet «Vold mot kvinner og jenter». Violeta holdt innlegg
om soroptimistenes vellykkede arbeid mot menneske-
handel i Moldova, og i siste utgave av Guvernørinfo takker
hun Norgesunionen for jobben som mentorer og veiledere
for soroptimistene i hennes hjemland. Det er sterkt å være
medlem i en organisasjon som til de grader er med å gjøre
forskjell. 

I skrivende stund har klubbene mottatt rapporten som er
utarbeidet av arbeidsgruppen bestående av yngre sorop-

timister. Den inneholder konkrete forslag til hvordan or-
ganisasjonen vår skal være attraktiv for og hvordan vi skal
beholde yngre medlemmer.  På s. 18 kan dere lese mer om
rapporten, og temaet vil også reflekteres under årsmøtet
i Harstad i juni.  Jeg håper at representantene får gode inn-
spill som igjen vil lede til konstruktive diskusjoner om te-
maet i klubbene videre fremover.  

Dere blir også kjent med Oddny, en sterk Levanger-kvinne
som utrettelig jobber for kriserammede folkeslag.  I inne-
værende soroptimistår har vi fulgt fremgangen til en
annen sterk jente; Malala Yousazai som ble skutt i hodet i
sin kamp for jenters rett til utdanning.  I min forrige leder
viste jeg til hennes nyopprettede utdanningsfond for jen-
ter.  I denne utgaven henleder jeg oppmerksomheten på
den pakistanskfødte BBC-journalisten Nel Hedayat, som
har besøkt Malalas skolevenninner som satt i samme sko-
lebuss som henne da hun ble beskutt. Nel har laget en
svært interessant reportasje om jenters kamp for utdan-
ning i den pakistanske Swat-dalen. 
Ved å følge lenken nederst på siden vil dere få nok et inn-
blikk i den kamp som enkelte jenter utkjemper bare for å
få tilgang til kunnskap. 

I min leder i april-utgaven av Soroptima, som dessverre
ikke kom med i papirutgaven, skrev jeg om mitt forestå-
ende besøk til Larvik-klubben.  Der møtte jeg også sorop-
timister fra Sandefjord og Holmestrand. Bildet er tatt
sammen med den eldste og den yngste soroptimisten den
kvelden, Ellen Gade fra Sandefjord og Maria Brekke-Ja-
kobsen fra Larvik, 60 år skiller dem, men sammen jobber
de i for vårt felles mål.  Jeg ønsker å avslutte med Ellens
kloke ord: «Det er så meget en kan oppleve hvis man bare
tar i mot det soroptimismen har å by deg.  Gi deg selv fem
år, ikke kritiser, men bli med på det som rører seg, ta i mot,
det beriker ditt liv».    

Velkommen til våre nye medlemmer i SI Lillehammer, Le-
vanger og Trysil.  Jeg ser også fram til å møte både kjente
og nye delegater til vårt årsmøte i juni.    

Beste hilsen fra hele unionsstyret ved 
Sigrid Ag, unionspresident

1)   http://www.bbc.co.uk/news/world-22399937 5.mai 2013

Ellen Gade (tidligere unionspresident) fra Sandefjord, uni-
onspresident Sigrid Ag og Maria Brekke-Jakobsen fra Larvik 
Foto: Margaret Støle Karlsen.
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UNIONSPRESIDENTEN

Kjære soroptimister
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INNHOLD

”Kom mai du skjønne milde.”

Ein herleg månad. Snøen er borte, tjelden er

komen. Måsen spelar seg i våryr glede. Vi går

ei flott tid i møte.

Eg må nemne diverse feil i aprilnummeret,

og ber de lese på siste sida i dette bladet på

diktplassen.

Har prøvd å rette opp ”alle feil i frå i går” der.

I dette nummeret blir vi kjent med distrikt

nord 1. Det er eit stort geografisk område

med tre klubbar. Avstanden er stor så det blir

ikkje mange fellesmøter.

Vi har valgt forsida med eit flott bilde av fjell-

masivet ”De syv søstre” utanfor Sandnes-

sjøen.

Prosjektet ”Lilla sløyfer” og stopp  mennes-

kehandelen, som har fått stor plass i bladet.

Det vil nok framleis bli eit aktuelt  tema i

klubbane.

Vonar at bladet inneheld interessant lesnad. 

Mange har vore ivrige til å sende inn stoff.

Eg må nok ein gong kome med påminning

om at dei som er skribentar sett fullt navn –

helst under overskrifta på teksten. Det spar-

ar redaksjonen for arbeid.

Så ynskjer eg alle ein fin mai månad, og god

tur til Harstad for de av dykk som tar turen.

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 En diakonstasjon for enslige
mødre

05 Avisabonnement

06-07 Stopp menneskehandelen

08-09 Oddnys modige hjerte

10 Jazzkonsert i Larvik kirke

11 Sangkonkurranse Kristiansand

12-15 Distrikt Nord 1

16 Hamar gleder seg til Katti

17 Hva skriver de hjem om?

18 Rekruttering av yngre kvinner

19 60-årsjubileum – Ringerike

20-21 Kvinneliv og kunst i nord

22 Nye medlemmer Lilllehammer,
Levanger

23 Nye medlemmer Trysil

23 Bokhjørnet
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"Det er nesten bare institusjoner for kvinner og barn som lider

under fattigdom, funksjonshemning eller som er foreldreløse som

får abonnementet. De har virkelig behov for en kilde hvor de får

informasjon om menneskerettigheter, mennesker som er i samme

livssituasjon og hvor de kan finne ut hvordan en kan forholde seg

i vanskelige situasjoner", skriver avisens redaktør og daglig leder,

Alina Radu, i en epost til Bærumsklubben. Hun grunnla "Ziarul de

Garda" sammen med andre kvinnelige journalister i 2004. Avisen

driver hovedsakelig med undersøkende journalistikk. Ved starten

var det bare kvinner som jobbet i avisen, i dag er det åtte kvinner

og syv menn, derav åtte journalister - fire kvinner og fire menn. 

Motivasjonen for å grunnlegge en statlig uavhengig avis var å

styrke menneskerettighetene i Moldova og kjempe mot korrup-

sjon i landet. Kampen er ikke alltid lett. I fjor fortalte Alina Radu ved

et arrangement på Litteraturhuset i Oslo at journalister i "Ziarul de

Garda" blir truet når de skriver om menneskehandel (Soroptima

5/2012). 

Et abonnement på ukeavisen koster 100 kroner i året – men de som

har det største behovet for å få informasjon, har ikke råd til å kjøpe

den. Bærum Soroptimistklubb vil derfor drive prosjektet i et lang-

siktig perspektiv. For å gjøre støtte til prosjektet mer attraktivt får

kjøpere et gavebrev med logoer av SI og "Ziarul de Garda" samt litt

informasjon om avisens bakgrunn. (kontakt: jsboeyum@t-on-

line.de). 

Intervju med Alina Radu
Kvinnen bak avisen, Alina Radu

(44) er prisbelønnet sjef-

redaktør av "Ziarul de Garda". Jour-

nalisten er mor til to barn og har ar-

beidet som journalist i Moldova i

nesten 25 år, de første ti år for TV,

etterpå for trykket media.  

Når bestemte du deg for å bli jour-
nalist? 

«Jeg var fem år gammel, da jeg første gang sa at jeg vil bli journa-

list. Jeg begynte å skrive små artikler for forskjellige ungdomsma-

gasiner da jeg gikk på skolen. Profesjonelt har jeg jobbet uten

pause som journalist i nesten 25 år.» 

Hvorfor valgte du yrket som journalist? 
«Jeg likte veldig tidlig å lese aviser og jeg likte grundige journalis-

ter. I tillegg følte jeg tidlig at jeg måtte fortelle mennesker om det

jeg ser. Senere har det vært så mange ting som jeg vurderte som

avgjørende viktig å diskutere i media, men det fantes ikke journa-

lister som hadde skrevet om dette. Derfor bestemte jeg meg for å

gjøre det.» 

Hvordan ble du journalist?

«Jeg gikk på journalist-skolen på "Moldovan State University", men

det var en sovjetisk kommunistisk skole. Det betydde: veldig poli-

tisk og fullt av propaganda. Etter fallet av Sovjetunionen har jeg

brukt alle sjanser for å besøke Europa for å lære hvordan andre

journalister jobber. Jeg hadde dessverre ikke muligheten for å stu-

dere lengere tid utenfor Moldova - fordi på denne tiden var mine

to barn små, og jeg måtte tjene penger. 

Men jeg setter stor pris på at jeg fikk mulighet for å ta flere kortere

enheter med hjelp av forskjellige internasjonale organisasjoner. I

dag er jeg stolt av at jeg har besøkt mer enn 40 land, og har lært av

mediene der. I dag gir jeg denne kunnskap videre - ved "Advanced

School of Journalism" i Moldova. I tillegg gir jeg kurs for forskjel-

lige institusjoner om undersøkende journalistikk, likestilling og

menneskerettigheter.»  n

En diakonistasjon for enslige mødre
En diakonistasjon for enslige mødre, et hjem for foreldreløse funksjonshemmede jenter, skoler og syke-
hus, er blant de mottakerne i Moldova som siden januar får gratis abonnement av den statlig uavheng-
ige avisen "Ziarul de Garda". Abonnementene blir støttet av Bærum Soroptimistklubb – hittil er det nesten
30 års-abonnementer som har blitt solgt av klubben og som nå deles ut i Moldova.    
AV JANINE SCHALLER-BØYUM

INTERNASJONALT

"Ziarul de Garda" blir publisert daglig på nettet og en
gang hver Uke, i et opplag på ca. 5000 til 6000 kopier
med 24 sider. De fleste av artiklene er av undersøkende
art og handler om trafficking, vold i hjemmet, rettighe-
ter for barn, menneskerettigheter, korrupsjon etc. I til-
legg sender forlaget et TV-program hver uke om de
samme temaer. Veldig ofte handler det om trafficking,
men også om problemer kvinner i Moldova har ved å
jobbe i politikken og staten. "Ziarul de Garda" har fått
mange priser. TV-prosjektet fikk beste prisen for å styrke
menneskerettigheter av FN-kontoret i Moldova i 2011.
www.zdg.md (delvis på engelsk) 
POSTFACH FAST VOLL? Jetzt kostenlos E-Mail Adresse
@t-online.de
sichern und endlich Platz für tausende Mails haben.
http://www.t-online.de/email-kostenlos [1]

Links:
[1] http://www.t-online.de/email-kostenlos
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Etter innsatsen de første fem årene

er det interessant å se tilbake på

noe av det vi har fått til  på unions-

og klubbnivå. Før det første skal

klubbene ha honnør for innsatsen

med å selge lilla sløyfer. Ideen og

inspirasjonen fikk vi først og fremst

gjennom kontakt med soroptimis-

tene i Danmark og Sverige. Siden

en forsiktig start høsten 2007 og

frem til årsskiftet 2012/2013 har

klubbene solgt:

20104 lilla sløyfer til en bruttoverdi av kr. 402080!

Det er et veldig bra resultat. De aller fleste klubbene har solgt sløy-

fer en eller flere ganger. Mange har det som et fast innslag ved

8.mars markeringer eller ved andre merkedager i «soroptimistka-

lenderen» og lokale arrangementer. Lilla sløyfer er en god merke-

vare for saken og for å synliggjøre hva vi står for. Menneskehandel

er et alvorlig brudd på grunnleggende menneskerettigheter som

vi tar avstand fra.

Riktignok har etterspørselen etter materiell gått litt opp og ned,

det skal sies – men det er summene og aktiviteten over tid som gir

resultater. Det viser seg spesielt når vi løfter i flokk som ved «Kraft-

taket» i 2012. Når samlet innsats rapporteres videre i systemet, kan

soroptimistenes samlede innsats synliggjøres i internasjonale sta-

tistikker. For dere sender vel inn PFR rapporter?

Informasjon utad, seminarer
Norgesunionen har i samarbeid med enkeltklubber holdt semina-

rer som har vært åpne for publikum og gjort godt kjent på forhånd.

Erfaringene er at det er et stort, udekket behov for informasjon om

menneskehandel og hvordan den foregår også i det norske sam-

funn. Dette kom frem bl.a. i 2011 ved seminaret i Stavanger der

mange studenter som deltok ga uttrykk for at dette var relevant

for deres studium. Vi fikk da også ros fra Justisdepartementet for at

vi stadig gjør tiltak for å spre informasjon til publikum. Seminarer

som er holdt:

Oslo 2007: Trafficking - handel med kvinner til prostitusjon. 
Hvilken rolle har ideelle organisasjoner i 
bekjempelsen?

Harstad 2009: Stopp menneskehandelen – NEI til trafficking
Stavanger 2011: Menneskehandel - tilbud og etterspørsel i et 

illegalt marked.    
Prostitusjon – Sosial dumping – Organhandel

Stopp menneskehandelen – NEI til trafficking

LILLA SLØYFER 
Et tilbakeblikk på de fem første årene med «Stopp menneskehandelen - NEI til trafficking –» og salg av
lilla sløyfer.   AV KARIN GUTTORMSEN

INTERNASJONALT

Fra 2007, fra det første seminaret. Inspirasjonen til å holde seminar fanget vi opp fra høringene som Danmarkunionen holder om anti-trafficking arbeidet i Danmark.
Flere foredragsholdere kom fra de nordiske soroptimistunionene. F.h. Lis Palm (davr. President i Sverigeunionen), Inge-Gärd Kihlgren (davr. koordinator for anti-traf-
fickingarbeidet i Sverigeunionen), Annelise Thomsen (tidl. unionspresident og davr. leder for anti-traffickingarbeidet i Danmarkunionen), Liv Handeland (Romani-
aprosjektet), Bjørn Pettersen fra Politidirektoratet og Karin Guttormsen (davr. unionspresident i Norgesunionen).
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Takket være henne har vi solgt sløyfer til en bruttoverdi av kr.

400000,-

Nå har Karin takket av, og jeg har overtatt ansvaret for salget. Til

høsten overtar Harstad soroptimistklubb det som et eget prosjekt.

Etter så mange år med salg, kan vi være fornøyd med det vi har

oppnådd? Bare delvis, for menneskehandelen fortsetter som før,

den har til og med økt i omfang.

Tidligere var prostitusjon det som var mest synlig, men trafficking

omfatter så mye mer: billig arbeidskraft i forskjellige bransjer; bar-

nepass, hushjelp – au pair, restaurant- og bygningsvirksomheter,

transport, kurer for narkotikatrafikken, organhandel for å nevne

noe. Alt er basert på tvang og trusler, svært dårlig lønn uten mu-

lighet til å kontakte familie eller reise hjem.

Hvis vi her i Norge er villige til å benytte de billige tilbudene, opp-

rettholdes menneskehandelen. Kjøp og salg er avhengig av leve-

ranse og etterspørsel, og det ligger stor profitt i dette for bakmen-

nene.

25% av det vi får inn på sløyfesalget skal gå til opplysningsvirk-

somhet her hjemme. Det er hittil brukt lite av disse pengene. Klub-

bene oppfordres derfor til å arrangere seminarer, møter med

foredragsholdere som kan sette fokus på problemet. Fortellertea-

teret er en utmerket medspiller i så måte.

Det understrekes at klubbene kan søke om midler til dekning av

utgifter. Vi har penger på konto øremerket dette formålet og vi øn-

sker å bruke dem til opplysningsvirksomhet og lignende.

Send søknaden til: Unionsstyret v/ 3.visepresident.

La oss gjøre en innsats på dette området sammen! n

Stopp menneskehandelen!
Soroptimistene har solgt lilla sløyfer siden 2008. Karin Guttormsen har vært primus motor i dette arbei-
det, hun har ivret for salg av sløyfer og samtidig arrangert flere seminarer for å spre opplysning om hva
menneskehandel/trafficking egentlig innebærer.   AV KIRSTI HOLMBOE, 3. VISEPRESIDENT

INTERNASJONALT

I tillegg er det flott at noen klubber har holdt seminarer lokalt som

f.eks. Hammerfestklubben i 2011, og at dere har fått inn stoff i lo

kalpressen, eksempelvis Rørosklubben i 2012. 

Fortellerteater
For å ivareta det nasjonale engasjementet i anti-traffickingarbei-

det i Norgesunionen var en arbeidsgruppe i gang de første årene.

Den bestod av Reidun Anderssen (Halden), Else Lundgreen (Oslo

Nordstrand), Eva Wiksen Næser og Karin Guttormsen (begge Aren-

dal-Grimstad). Gruppen var bl.a. sterkt medvirkende til at fortel-

lerteater/stykket: «Hva skriver de hjem om» av og ved Beathe

Frostad og Sara Birgitte Øfsti kunne realiseres. Gjennom fremfø-

ringen oppleves en tett nærhet til menneskehandel til prostitu-

sjon. Skuespillerne har fremført stykket flere ganger på initiativ fra

soroptimistene, sist på Litteraturhuset i Oslo 19. mars i år på initia-

tiv fra seks Osloklubber. Skuespillerne mottar gjerne nye bestil-

linger, henvend dere direkte til Beathe Frostad, e-post:

beathe.frostad@fortellerhuset.no

Monner det noe?
Menneskehandel er grenseoverskridende, organisert kriminalitet

betinget av et marked som etterspør mennesker som forbruksva-

rer for utnyttelse til prostitusjon, tvangsarbeid, salg av indre orga-

ner o.a. Virksomheten har bl.a. grobunn i krig, konflikt, fattigdom,

arbeidsløshet, synet på kvinner, diskriminering og etniske og reli-

giøse ulikheter. Det fører til at millioner av mennesker lever under

slavelignende vilkår. Kvinner og barn rammes hardest, 80 % er

kvinner og opp til 50 % av disse er mindreårige.

Menneskehandel er et alvorlig brudd på grunnleggende mennes-

kerettigheter. Det fremgår av hjemmesiden til Justis- og bered-

skapsdepartementet at kampen mot menneskehandel er et felles,

globalt ansvar, og at det eksisterer et godt samarbeid mellom myn-

digheter og organisasjoner i dag. Dette samarbeidet må videreut-

vikles slik at felles innsats styrkes. Det gir styrke til vårt videre

arbeid. Soroptimistenes vedvarende innsats gjennom de enkelte

klubbene i Norge og ute i verden bidrar i sum over tid til å be-

kjempe (begrense) dette kjempeproblemet.

Det er viktig å ha fokus på:
• Redusere etterspørsel og utnytting

• Minske sårbarheten for potensielle ofre gjennom utdanning,

opplæring og opplysning

• Øke kunnskapen om og forståelsen av hva menneskehandel er

• Bistå ofre for menneskehandel

• Skape partnerskap med andre ideelle organisasjoner (NGO’er)

og instanser

• Påvirke regjering og politikere med hensyn til menneskehandel

Norgesunionen fortsetter sin satsing på Stopp menneskehande-

len og derved er vi alle med. 

Etter fem år som ansvarlig/medansvarlig/koordinator for salg av

lilla sløyfer m.m., vil jeg avslutningsvis takke dere alle for godt sam-

arbeid og flott innsats. Alle bestillinger går nå til Norgesunionen

v/3. visepresident, se innlegg fra Kirsti Holmboe. 

Lykke til videre i klubbene!
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Det er to utfordringer som har styrt livet mitt de siste årene.
Mange av mine valg har blitt gjort fordi jeg stadig spør: Om
jeg hadde vært dem, hva skulle jeg ønske at noen hadde
gjort mot meg? Og fordi jeg sier til meg selv: Ikke la frykt
styre mine handlinger. 

For mindre enn en måned siden var jeg sammen med Hnin.
Hun har mistet alt. Hun er fra folkegruppen Rohingya i
Burma. Folket hennes er blant de mest undertrykte i verden
(i følge FN). Hnin mistet alt hun og familien eide da lands-
byen deres ble angrepet, og fullstendig lagt i ruiner. Sam-
men med sine naboer ble de tvunget til å gå med sine
eiendeler i over 12 timer før de kom til et sted de kunne
bygge en midlertidig leir. Der bor hun nå. 

Hnin har valgt å ikke la frykten styre henne. Hun lar seg styre
av overbevisningen om hva som er riktig. Hun vil ikke la ond-
skapen ta over, men velger å arbeide mot det onde.

Jeg har en venninne som heter Paw Htoo. Hun er en syke-
pleier. 

Paw Htoo så sin mann bli drept på en grusom måte mens
hun var gravid med deres første barn. Selv ble hun fengslet
i fem år. Babyen hennes ble født i fengsel. Hun fikk ingen
hjelp. Da barnet var tre dager ble han tatt fra henne. Nå job-
ber hun som en sykepleier i jungelen der hun daglig trosser
store farer.

Oddnys modige hjerte
På kvinnedagen i Levanger ble Oddny Gumaer overrasket med prisen Årets Levangerkvinne for sitt ut-
rettelige engasjement  for kriserammede folkeslag. Hun var tidligere leder i Partners Norge. Nå innehar
hun en internasjonal stilling i den samme organisasjonen.   PROLOG AV ODDNY GUMAER

NASJONALT

Astri Normann Vatn, Maj Randi Helgerud Due, Oddny Gumaer og Randi Lykke.
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Paw Htoo har valgt å ikke la frykten kontrollere henne.
”Noen ganger har jeg vært så redd for soldatene,” innrøm-
mer hun. Andre ganger er hun redd for sine egne følelser:
”Jeg vet ikke om jeg kan snakke med dem. Jeg kommer bare
til å gråte.” Men hun velger det som er riktig, framfor det som
følelsene hennes sier at hun skal gjøre. Følelser lyver så ofte. 

Selv har jeg vært redd mange ganger. Som da vi løp
gjennom jungelen i Burma med soldater bak oss som vi ikke
visste hvor var, men som hadde gitt beskjed om at de var
etter oss. Vi måtte gå tre meter fra hverandre i tilfelle det var
et bakholdsangrep. ”Hvis vi går nære hverandre er det let-
tere for dem å skyte flere på en gang. Om vi holder avstand
vil bare én person dø i gangen.” Det var forklaringen.

Eller da jeg satt på et politikontor et sted i Kina og ble av-
hørt av kinesisk politi. Jeg visste ikke hvor vi var. Jeg hadde
blitt fraktet dit i en minibuss med mange soldater med
gevær i samme buss. Vi ble fraktet fra politistasjonen i mør-
ket, og ingen fortalte oss hvor de skulle ta oss. Jeg var redd.

Dette er en naturlig frykt, og kanskje en riktig frykt. Det er OK
å være redd når man har soldater etter seg. Men heller ikke
da må man la frykten styre sine handlinger.

Den skadelige frykten er frykten som stopper oss fra å gjøre
det som er riktig. Frykten for å mislykkes, og frykten for å
miste kontroll. 

Hvor mange har vel ikke tatt valg som har vært styrt av frykt?
Vi har lyst til å prøve, men tør ikke, for tenk om vi mislykkes?
Jeg har lyst til å prøve noe nytt, som jeg har drømt om i
mange år, men da mister jeg kontrollen. 

Så vi bygger våre hus ved elvebredden, og blir værende der,
i stedet for å hoppe i elva og svømme til den andre siden.
Eller vi blir sittende i fuglereiret uten å lære å fly, for tenk om
vi faller, tenk om vi slår oss, tenk om noen ser oss falle! 

Jeg har tilbrakt mye tid med kvinner i nød, kvinner som har
mistet alt, som har sett dem de er glade i bli drept. Jeg har
vært i deres enkle hjem der alt de eier kan samles i ei korg.
Er de lykkelige? Kanskje ikke. Til det har de mistet for mye.
Men det er en tilfredshet og noe ukomplisert over dem som
jeg så ofte ønsker meg. Det er også et mot der som jeg øn-

sker meg. Å tenke på hvilken bil naboen kjører blir ikke så
viktig når ens mål i livet er å hjelpe familien overleve etnisk
rensing. 

Det er noe som jeg synes er rart. 

Siden jeg flyttet tilbake til Norge har jeg møtt flere kvinner
(og menn) som lider av depresjoner, utbrenthet og generell
håpløshet enn jeg har truffet i alle de årene jeg har jobbet
med flyktninger. Jeg sier ikke dette for å latterliggjøre eller
forminske betydningen av det våre søstre her i Norge opp-
lever mht dette. Det er både virkelig og vondt. 

Men jeg lurer på om vi, som bor i verdens beste land, ikke
har feil fokus. Vi har blitt så opptatt med oss selv, av å leve
opp til de andres (hvem det nå er) standard at vi sliter oss
selv ut med å lykkes. 

Vår identitet blir vår vellykkethet. Vi lever for å passe inn. Vi
setter oss selv i fokus, og synes vi fortjener å kjøpe oss en
Mulberry veske når vi har hatt en tøff dag. Kan det være at
lykken finnes utenfor oss selv? Kan det være at ved at vi gir
opp jakten på det perfekte, jakten på å være som de andre,
jakten på å vise oss frem, og i stedet velger å vende blikket ut-
over at vi vil oppleve den friheten vi lengter etter? 

Det er kvinnedagen, og vi kan være stolte over å være
damer, over ha fått til så mye, over å ha kommet så langt på
100 år. Vi vet at det gjenstår mye, ikke minst for våre søstre i
andre deler av verden. 

Men spør: Hvordan har vi kommet hit? Er det ikke på grunn
av kvinner som har valgt å ikke følge frykten, men overbe-
visningen om at noe er riktig. Som har sagt: Gjør mot andre
det du vil de skal gjøre mot deg? Og hvem av oss våger å se
frykten i øynene og si: 
Vet du hva, jeg skal hoppe ut av dette redet! Jeg skal lære
meg å fly. Kan hende jeg faller på hodet ned og slår meg.
Kan hende kommer andre til å se rart på meg. Kan hende
kommer jeg aldri tilbake til dette redet. 

Men hvordan skal jeg lære å fly om jeg aldri hopper?  n

NASJONALT
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Årets første sommerdag kom med høstlige vinder og regn. Det

lovet ikke bra for frammøte. Man kvier seg litt for å gå ut når selv

paraplyer må gi tapt for regn og vind.

Larvikklubbens konsertgruppe hadde jobbet godt på forhånd og

fått inn sponsormidler til å dekke alle konsertens utgifter før kon-

serten begynte. Dermed var vi trygge på at selv om været ikke var

det beste, ville vi få overskudd. Og det fikk vi. Folk lot seg ikke

skremme, men våget seg ut for å komme inn i kirken og høre Brats-

berg Amt Jazzorkester og Canto Libre bringe jazztonene fra Bour-

bon Street inn i kirkerommet! Det ble en flott konsert som ble av-

sluttet med stående applaus! Det ble et vel gjennomført arrange-

ment. Larvikklubben og organisasjonen fikk god omtale i

lokalavisen både før og etter konserten og Facebook og andre so-

siale medier ble brukt i markedsføringen av evenementet. Over-

skuddet går til våre prosjekter i Moldova, Rwanda og selvsagt til

Utdanningsfondet.

Vel blåst til jentene i klubben som jobbet dette fram og til orkestret

som gledet med swingende toner en søndag i april!  n

Jazzkonsert i Larvik kirke
For 11. gang inviterte Larvik soroptimistklubb til jazzkonsert i Larvik kirke.   
AV MARGARET STØLE KARLSEN, PR/MARKEDSANSV. LARVIK SOROPTIMISTKLUBB

KLUBBNYTT
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30 LÅTER TIL JUBILEUMSLÅTKONKURRANSE!
30 jubileumslåter fra en rekke ulike artister fra hele landet er kom-

met inn når fristen gikk ut 15. april. – Vi er gledelig overrasket over

engasjementet, sier prosjektleder for Jubileumslåtkonkurransen,

Mira Svartnes Thorsen.  – Vi ser frem til å høre gjennom alle låtene

som har et høyt kvalitetsnivå, det kan bli en utfordring å velge den

beste låten, sier juryleder Bjørn Ole Rasch, som leder en jury som

velger en vinner og premierer totalt fem låter.

Stemmerettskomiteen i Vest-Agder lanserte 15. januar en nasjonal

låtkonkurranse og inviterte artister og låtskrivere fra hele landet til

en konkurranse om beste Jubileumslåt 2013!

– Stemmerettsjubileet er en viktig markering og feiring av vårt de-

mokrati, med lik stemmerett uavhengig av kjønn, og musikk er en

fantastisk kommunikasjonsform av et viktig budskap, sier fylkesle-

der i Vest-Agder, Ragna Marie Henden. – Vi har derfor satset stort

på en konkurranse med fine premier, og offentliggjøring av vin-

nere på Jubileumskonferansen i KILDEN, 11. juni 2013.

Alle fem vinnere offentliggjøres høytidelig på Jubileumskonferan-

sen 11. juni i KILDEN, og vinneren inviteres til å spille på Jubi-

leumskonserten i KILDEN på kvelden.

Fylkeskomiteen i Vest-Agder er et ”spleiselag” mellom Fylkesman-

nen i Vest-Agder, Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kom-

mune og Kristiansand Sanitetsforening. Komiteen satser stort på

en regional markering på selve Jubileumsdagen med både konfe-

ranse på dagen og konsert på kvelden i KILDEN. I Kristiansand føl-

ges dette opp med både Jubileumsmeny på restauranter og

Jubileumshotel Scandic Bystranda, som åpner 5. juni.

De 30 bidragene kommer fra følgende artister, se vedlagte liste

Premier:

1. premie 50.000/ 2. premie 20.00/ 3. premie 15.000/ 4. premie

10.000/5. premie 5.000

JURY
Tonje Kaada, rådgiver Amnesty International (Norge), juryleder

Bjørn Ole Rasch, professor i rytmisk musikk, UiA, Malin Kulseth,

pressesjef i by:Larm og Marie Kommisar, musikkprodusent i P3. Ju-

ryen velger en låt som har et viktig budskap i Stemmerettsjubileet,

og som kan fenge

STEMMERETTSJUBILEET I VEST-AGDER
11. juni 2013 er det 100 år siden fire stortingsmenn fra Vest- Agder, 

Aasulv O. Bryggesaa fra Eiken Hægebostad, Nils Andreas Aanen-

sen Djuvik fra Nes i Flekkefjord, Olav Andreas Eftestøl fra Fjotland

i Kvinesdal og Tomas Nikolai Torsvik fra Randesund i Kristiansand,

la fram det endelige forslaget til vedtak i Stortinget som enstem-

mig ga lik stemmerett for kvinner og menn i Norge. Vi var blant de

første land i verden som innførte allmenn stemmerett for kvinner

og menn. Med stemmerett for alle kvinner fikk Norge endelig et

reelt demokrati, med lik stemmerett uavhengig av kjønn.

100 år for kvinners stemmerett er et nasjonalt jubileum i 2013, og

i Vest-Agder har vi ambisjoner om å bruke dette jubileet godt.

Målsettingen er en feiring som skaper engasjement og oppslut-

ning om viktige sider ved vårt demokrati, som stemmerett, like-

stilling, deltakelse og representasjon.

ORGANISERING I VEST-AGDER
Det er organisert et ”spleiselag” fra Fylkesmann Ann-Kristin Olsen i

Vest-Agder, Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune

ved kulturdirektør Stein Tore Sorthe. Kristiansand Sanitetsforening

ved leder Wenche Tronstad bidrar i styringsgruppa med både mid-

ler og kompetanse. Det er satt sammen en større regional komitè

på til sammen 15, med representanter fra Lindesnes-regionen, Lis-

ter-regionen og Knutepunkt Sørlandet. 

Spareskillingsbanken, Aptum reklamebyrå og Kai Hansen trykkeri

er med på sponsorsiden.

For selve Jubileumsaktivitetene 11. juni har fylkeskomiteen en

egen komite som består av: 

Tulla Wahlstedt, Aptum kommunikasjon, Anita Dietrichson, Medi-

ehuset FVN, Asle Bruce Mollestad, student BI, Christin Bjerke, Nor-

disk Informasjonskontor Sør-Norge, Lisbeth Reed, rådgiver

Vest-Agder fylkeskommune, Mira Svartnes Thorsen, leder av Ord-

skifte og plateselskap, Kjell A. Kristiansen, daglig leder Knutepunkt

Sørlandet og Abdullahi Mohamed Alason, rådgiver IMDI Sør.

OPPDATERT AKTIVITETSKALENDER
www.stemmerettsjubileet.va.no og www.facebook.com/stemme-

rettsjubileet.va

PRESSEMELDING Kristiansand 16.04.13

STEMMERETTSJUBILEET 2013 I VEST-AGDER  (Vest-Agder inklusive Lillesand, Iveland og Birkenes)
FYLKESLEDER STEMMERETTSJUBILEET I VEST-AGDER, RAGNA MARIE HENDEN, MOBIL 91888829/MAIL: RAGNA.MARIE@INSPIRAMA.NO

PROSJEKTLEDER JUBILEUMSLÅTKONKURRANSEN, MIRA SVARTNES THORSEN, MAIL: JUBILEUMSLATEN2013@GMAIL.COM/468 22 337

KLUBBNYTT



Bodø, fylkeshovedstaden
TEKST: MARIT LUND 

Bodø er fylkeshovedstad i Nordland og er nest største by i Nord-

Norge etter Tromsø og største by i Nordland, med 49.203 innbyg-

gere. Kommunen opplever en vekst på ca. 600 personer per år, siste

år 781 personer. De fleste bor i bynære områder.

Bodø kommune ligger naturskjønt til i området Salten. Vi har mye

hav, høye fjell og den verdenskjente tidevannstrømmen, Salt-

straumen, innenfor kommunegrensene. Her finnes også det na-

sjonale Flymuséet og det vernede handelsstedet Kjerringøy. Byen

har et blomstrende kulturliv og årlig arrangeres Musikkfestuka og

den populære Parkenfestivalen. Nytt bibliotek og kulturhus til 1.2

milliarder er under bygging.

Bodø Seilforening arranger hvert år ”Vestfjordseilasen”, en regatta

for seilbåter og tradisjonsbåter fra Nordskott i Steigen til Kabelvåg

i Lofoten. Bare Færder-regattaen har flere deltagere. 

Bodø er et kommunikasjonsmessig knutepunkt. Byen er endesta-

sjon for jernbanen, har hurtigruteanløp hver dag, fergesamband

til Lofoten og hurtigbåter som tar deg ut til øyene eller sørover

langs kysten til Sandnessjøen. En militær og sivil flyplass befinner

seg nesten midt i byen. Bodø er også en skoleby med Universite-

tet i Nordland og Politihøgskolen i spissen. Universitet har 6000

studenter. 

Bodøs innbyggere finner sitt arbeid i de mange offentlige 

arbeidsplassene, i Forsvaret, Luftfartstilsynet, på Flyplassen, Ho-

vedredningssentralen, Universitet og høgskole, NRK,  Nordlands-

sykehuset, fylkesadministrasjonen og kommunen. Flyselskapet

Wiederøe hovedkontor i byen. 

Bodø Soroptimistklubb
Bodø Soroptimistklubb ble etablert i 1951 og feiret 60-årsjubileum

i 2011. Den gang var det knapt 8.000 innbyggere i kommunen, mot
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Distrikt Nord 1 
Bodø, Mo i Rana og Sandnessjøen Soroptimistklubb
Alle tre soroptimistklubbene ligger i Nordland fylke. Fylket er delt inn i fem regioner: Vesterålen, Lofoten, Ofoten, Salten og
Helgeland. Bodø ligger i Salten, nord for Saltfjellet, mens Mo i Rana og Sandnessjøen ligger på Helgeland, sør for Saltfjellet.
Her finner du også Saltfjellet-Svartisen Nasjonalpark, den eneste nasjonalparken i Norge som strekker seg fra kysten til sven-
skegrensa. Den har Norges nest største isbre, Svartisen, i sin midte samt djupe elvedaler og mektige fjellområder. Polarsirke-
len går gjennom Nord Helgeland og er bl.a markert ved Polarsirkelsenteret på Saltfjellet og på den lille øya Vikingen utenfor
Tonnes.  n

PRESENTASJON
Soroptimist International - Union of Norway, en presentasjon av distriktene og 
tilhørende soroptimistklubber.

Redaksjonen i Soroptima har en tanke om å kunne presentere de ulike distriktene våre med tilhørende klub-
ber. Meningen med denne presentasjonen er at de enkelte klubber selv kan velge hva de ønsker å fortelle og
vektlegge, både med tanke på egen klubb og det distriktet de tilhører. I dette nummeret presenteres distrikt
NORD1.

DISTRIKTSNYTT

Foto: Terje Rakke.
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nå nesten 50.000. Vi er i dag 23 medlemmer med en gjennom-

snittsalder på 66. 56% er yrkesaktive. Medlemmer av Fauske So-

roptimistklubb ble innlemmet i Bodø da de måtte legge ned. 

Våre møter er tradisjonelle, men vi har gode foredrag og foretar

gjerne bedriftsbesøk. Det er vi fornøyd med. Ved jul og sommer-

avslutning prøver vi å gjøre møtene litt spesielle.

For tiden har vi ansvar for redaksjonen av Soroptima, hvilket en-

gasjerer mange av de aktive, yngre medlemmene. Vi har også et

lokalt prosjekt: ”Kvinner styrkes gjennom fellesskap”der vi støtter

Batteriet, en organisasjon under Kirkens Bymisjon. Formålet er

hjelp til selvhjelp for kvinner, både etnisk norske og nye lands-

menn. Vårt bidrag er å bistå som samtalepartnere, snakke norsk og

hjelpe til med de til enhver tid aktuelle aktiviteter.  

Vi ønsker oss selvfølgelig flere medlemmer og har en liten plan for

rekruttering.

Mo i Rana, byen under Polarsirkelen
TEKST: TORILL DØHL

Mo i Rana ligger i Rana kommune, innerst i Ranfjorden og er om-

gitt av en vidstrakt og variert natur som gir et godt utgangspunkt

for ulike naturopplevelser. Byen har ca. 26.000 innbyggere, er han-

delssentrum på Helgeland og er Nordlands nest største by.

Etter 2. verdenskrig ønsket Staten å produsere jern og stål selv. Mo

i Rana ble valgt på grunn av sine rike malmforekomster, sin isfrie

havn og sine gode kommunikasjonsmuligheter. Dermed ble Norsk

Jernverk AS etablert. Noen år etter fikk vi også Norsk Koksverk.

Femti år seinere ble begge lagt ned og Mo i Rana gikk gjennom en

voldsom omstilling da 5-6000 arbeidere måtte omskoleres!

I dag troner Mo Industripark øverst i byen med 114 bedrifter og

1855 arbeidsplasser innafor prosessindustri, verkstedsindustri og

servicebedrifter. Byen fikk også noen statlige bedrifter som erstat-

ning for arbeidsplassene som gikk tapt bl.a. Nasjonalbiblioteket 

avd. Rana, Statens Innkrevingssentral, Opplysningstjenestens

grønne linje og NRK’s lisenskontor.

Mo i Rana Havn skal også nevnes. Den ligger i skjæringspunktet

mellom bil, båt og jernbane og er den sjette største havna i Norge,

målt i godsomsetning.

Ute i fjorden ved gamlebyen Moholmen står Havmannen som er

del av Skulpturlandskap Nordland. Den er laget av skulptøren An-

thony Gormley. Med kranene på Jernverkskaia i bakgrunnen er den

et flott skue.

Nordland Teater ble etablert i 1979 og fikk eget teaterhus i 2005. De

er turneteater for hele Nordland. Midt i mørketida arrangerer tea-

tret Vinterlysfestivalen, en av landets største teaterfestivaler. Ver-

ket-festivalen, Smeltedigelen og Bakeribyggfestivalen trekker også

et stort publikum. Campus Helgeland er under bygging og tar imot

de første studentene høsten 2013.

Kysten
Fra Mo i Rana kommer du til kysten med bil eller buss. Det er dag-

lige bussforbindelser mellom innlandet og kysten. Fra Stokkvågen

og Tonnes tar ferger og hurtigbåter deg dit du vil. Onøy,Lurøy,

Rødøy, Lovund, Træna og Myken er populære reisemål. Fra Nesna

kan du også ta Hurtigruta.

DISTRIKTSNYTT

Foto: Filip Olsen.
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Mo i Rana Soroptimistklubb
Mo i Rana Soroptimistklubb ble stiftet  4. mars 1953, altså for 60 år

siden. Vi feiret med kake og sprudlevann på klubbmøtet 6. mars,

fortsetter feiringen i juni, når vi drar til Sleneset på helgetur og mar-

kerer nok en gang under distriktsmøtet 5.-6. oktober. Alle gode ting

er tre, som kjent.

Klubben har 40 medlemmer og medlemstallet er stabilt. Siste år

har vi tatt inn to nye medlemmer. Gjennomsnittsalderen er 58 år.

Vi har et medlem under 50 og et over 70.

Klubben hadde Unionen og arrangerte R & L-møte i Mo i Rana i

1987. I 1991- 1993 hadde vi redaksjonen av Soroptima og i 2008

sto vi nok en gang som arrangør av R & L-møtet. Vennskapsklub-

bene våre er Skanderborg i Danmark, Skellefteå i Sverige, Vilnius

Old Town i Litauen og Clermont Ferrand i Frankrike. Opp gjennom

årene har vi besøkt og hatt besøk fra alle. I 1999 dro fire av oss til

World Convention i Helsingfors hvor vi traff mange fra vennskaps-

klubbene. I den senere tid har vi takket ja til en invitasjon fra Skan-

derborg og i fjor dro to av oss til Nordiske vennskapsdager i

Skellefteå.

Trivsel
De første årene ble møtene holdt i ulike institusjoner og vi smurte

rundstykkene selv. I noen år hadde vi møtene i gammelbygget på

Meyergården Hotell. For to år siden flyttet vi dem til Bakeribygget

Kafé på Moholmen. Det er et nydelig restaurert gammelt handels-

hus som er omgjort til psykiatrisk dagsenter. Brukerne driver en

koselig kafé i 1. etasje på dagtid og lager mat til oss der en gang i

måneden. Der stortrives vi! Reflektanter som kommer på møtene

våre trives også. Det gjør det lettere å rekruttere.

Vi tenner alltid fire lys og leser appell ved åpning av møtet. Etter

info fra styret overtar den ansvarlige gruppa møteledelsen. Vi har

delt oss inn i grupper tilsvarende programområdene og syns det

fungerer godt. Vi har enten en ekstern foredragsholder eller et yr-

kesforedrag og har alltid 5-minutt. Av og til drar vi på bedriftsbe-

søk. Åresalg og tid til prat når programmet er over er også viktig. I

det hele tatt sørger vi for å ivareta miljøet internt i klubben på en

god måte, f.eks. ved at vi trekker en nummerlapp ved ankomst som

forteller hvilket bord vi skal sitte ved.

Prosjekter
Vi har i mange år støttet AWIP, et mikrokreditt-prosjekt i Ghana som

drives av Anne-Kirsten Lyngstad. Vi støtter også Utdanningsfondet

og SOS Barnebyer. Lokalt har vi bl.a markert 

8. mars. I år fikk vi satt opp den prisbelønte, norske filmen Gulabi

Gang på kinoen. Vi måtte garantere for 40 solgte billetter før de tok

den inn. Det kom mange flere! Annethvert år holder vi loppemar-

ked. Da har vi det gøy. Og så gir det gode inntekter. Før jul bakte vi

julekaker som vi solgte i butikkene under nattåpent.

Søster Astrid-prisen
For to år siden opprettet vi Søster Astrid-prisen, et diplom i ramme

med bilde av en klode laget av billedkunstneren, Gerd Frantzen,

og 5000 kroner. Den første som fikk prisen var søster Astrid selv,

den første helsesøstera i Rana, chartermedlem i klubben og 100 år

i fjor.

Nå arbeider vi for å få søster Astrid på sokkel. Billedhogger er en-

gasjert, pengeinnsamlingen er godt i gang og kommunen stiller

med opparbeidet plass utenfor nye Campus. Ved eldresenteret i

byen står en flott parkbenk med plakett. En gave fra oss. Vi prøver

å engasjere oss lokalt, bruker lokalavisen når vi har en nyhet og har

med oss banneret vårt og brosjyrer når vi selger lopper eller jule-

kaker. 

DISTRIKTSNYTT

Ei bru til opplevelser
TEKST: KARI-ANN DRAGLAND STANGEN

Som skinnende seil rager Helgelandsbruas skråstag – og tårnene

de er festet i – over havoverflata mellom Leirfjord og Alstahaug. Da

den ble åpnet av samferdselsminister Kjell Opseth 13. juli 1991, fikk

Sandnessjøen og store deler av Alstahaug kommune sin etter-

lengtede fastlandsforbindelse. Den 1065 meter lange skråstagbrua

kostet over 300 millioner kroner, og er en av verdens lengste i sitt

slag. I tillegg ble den for få år siden kåret til Norges vakreste bru. 

Veianlegget er en opplevelse i seg selv, med passering av lyd-

skulpturen, Vindenes hus, del av Skulpturlandskap Nordland, når

du kommer over brua fra nord, samtidig som den gjør det enda

lettere enn før å nå ut til vakkert kystlandskap og spennende at-

traksjoner av mange slag; fjellturer, padleturer, fisketurer, fugletit-

ting, historiske bygninger og kulturopplevelser, som for eksempel

fantastiske Trænafestivalen. Den samler hver sommer tusenvis av

tilreisende ytterst ute i havgapet i Træna, beliggende to og en halv

times hurtigbåttur fra Sandnessjøen i en kommune med 506 inn-

byggere. 

Kortest er veien fra brua til det imponerende langhuset på Sand-

nes, bygd i tråd med vikingenes byggetradisjoner på gården hvor

Sigrid på Sandnes bodde for 1200 år siden. Derfra er det også kort

vei inn til Sandnessjøen sentrum, et trafikknutepunkt med daglige

besøk av hurtigruta, og hurtigbåt- og ferjeforbindelse til Brønnøy-

sund, Vega, Herøy, Dønna, Nesna, Lurøy, Træna og gjennom Rødøy,

Meløy og Gildeskål til Bodø. 

Hurtigruta er for øvrig populært samlingssted; daglig samles folk

rundt bordene i kafeen til et knapt timelangt «kaffekrus», før det

seilende hotellet forsetter ferden langs leia. Etter hurtigrutas av-

gang kan kaffetørste ta turen til Scandinavie mat- og vinhus, som

riktignok er nyåpnet, men som holder til i et av Sandnessjøens eld-

ste hus, midt i sentrum og med utsikt til Skule Waksviks skulptur

av ingen ringere enn dikterpresten Petter Dass.
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To mil sør for Sandnessjøen ligger Alstahaugtunet med sin 800 år

gamle middelalderkirke i stein. Den er en av tre i området. De to

andre befinner seg i Herøy og i Dønna. Petter Dass bodde store

deler av sitt liv på nettopp Alstahaug, og her ble planene om å reise

Petter Dass-museet realisert for få år siden. Bygningen er boksta-

velig talt skåret inn i berget, tegnet av det verdenskjente arkitekt-

firmaet Snøhetta – og utpekt til Nordland fylkes tusenårssted. 

Den som følger Kystriksveien videre sørover, kommer etter en liten

halvtimes kjøring til Tjøtta, kjent høvdingesete fra vikingtida. I dag

befinner Nord-Norges største gård seg i bygda. Det samme gjel-

der forskningssenteret Bioforsk Nord Tjøtta. Og en liten ferjetur

unna: Tro, hvor mennesker en gang for lenge, lenge siden skapte

helleristningen av skiløperen som inspirerte skaperne av pikto-

grammene til Lillehammer-OL i 1994.

Sandnessjøen Soroptimistklubb - midt i Norge
Sandnessjøen Soroptimistklubb har 27 medlemmer og ytterligere

sju søstre i ryggen.

Til jul fikk president Kari-Ann Dragland Stangen oppfylt julegave-

ønsket om forslag på mange nye kandidater: Ekstensjonskomitéen

stilte med ei lang liste med navn som forhåpentligvis sikrer re-

kruttering i lang tid framover. For noen år siden var klubben nede

i knapt 20 medlemmer. Nå er første pulje fra julegavelista godkjent,

og vi øyner et håp om at vi skal nå opp i 30 medlemmer. 

Prisvinner 
Ett av klubbmedlemmene, Bodil Laugsand Lillegaard, var med på

å chartre klubben i 1971. I dag er hun programansvarlig, og sær-

deles aktiv i klubben. Etter at hun i februar var den første som fikk

klubbens nyopprettede ”Tordis' minnepris” for sitt store engasje-

ment på mange områder, takket hun ved å diske opp med russisk

fiskesuppe, brytebrød og champagne på neste klubbmøte. Suppa

ble etterfulgt av kaffe og selvkomponert kake, sistnevnte inspirert

av en kake Lillegaard fikk servert på pilegrimsvandring i Spania for

få år siden. Hun hadde for øvrig alliert seg med et annet klubb-

medlem, Inger Lise Haakstad, som inviterte oss til å samles hjemme

hos henne. Dermed ble det møte med en ganske annerledes

ramme enn vi vanligvis opplever.

Kirkegårdsdugnad
Når det er sagt, har klubbens programansvarlige satset på god va-

riasjon når det gjelder møtesteder. I fjor møttes vi ved en anled-

ning i Petro Næringshage, som er resultat av de seinere års satsing

på oljenæringen i Sandnessjøen. Da hadde vi også besøk av  dis-

triktskontakt Torill Døhl. I vår er det planlagt både fjøsbesøk og kir-

kegårdsdugnad. Det siste er for lengst blitt tradisjon. 

Hvert år i mai drar vi til den gamle fattigkirkegården på Søvik, sør

for Sandnessjøen. Utrustet med løvriver, kaffe på termos og en

matbit, stiller vi opp for å rydde bort sporene etter uværets her-

jinger gjennom vinteren. 

Det var Nordland Amtsformannskap som i 1871 besluttet å an-

legge fattigkirkegården, som den gjerne kalles, i tilknytning til sy-

kehuset på Søvik. Navnet skyldes at den ble brukt når avdødes

pårørende ikke hadde råd til å sørge for hjemsendelse og begra-

velse på hjemplassen. Mange av begravelsene fant sted uten at det

var familie, prest og klokker til stede. Etter den siste begravelsen i

1926 forfalt kirkegården, helt til Helgeland Historielag på 1980-tal-

let nedsatte en restaureringskomité.  Seinere har soroptimistene

engasjert seg i vedlikeholdet.

Prosjektarbeid
Klubben har også knyttet kontakt med Cross Road Children Home

i Matatiele i Sør-Afrika. Vi har støttet driften økonomisk, fått besøk

fra barnehjemmet og to av våre medlemmer har arbeidet på hjem-

met, den ene i egenskap av å være ansatt ved sykepleierutdan-

ningen i Sandnessjøen, den andre som frivillig medarbeider. 

Med ujevne mellomrom byr programmet på yrkesforedrag, mens

femminutters-innslagene er fast takst. Det samme er utlodning-

ene, som gir kjærkomne inntekter, og gjør oss i stand til å støtte alt

fra lokale tiltak for å integrere flyktninger og asylsøkere, til Norge-

sunionens utdanningsfond. Sandnessjøens soroptimister har del-

tatt i innsamlingen til MR-maskin på sykehuset og har også hatt en

aksjon til inntekt for et botilbud til pårørende av kreftpasienter på

samme sykehus – og har nå sist engasjert seg i feiringen av 100-års-

jubiléet for norske kvinners stemmerett. 

Byen
Sandnessjøen er kommunesenter i Alstahaug, en landbruks- og in-

dustrikommune med bortimot 7400 innbyggere. Byen ligger

mellom hav og fjell, midt i Norge. I vest har vi utsikt til skipsleia, litt

lenger nord og nesten innenfor synsrekkevidde befinner Polarsir-

kelen seg og i øst rager De syv søstre med topper på over tusen

meter.

DISTRIKTSNYTT

Foto: Terje Rakke.
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Hun er programansvarlig i

Hamars lokallag av den ver-

densomspennende organi-

sasjonen Soroptimist

International med 90 000

medlemmer i 125 land.

Katti-idealer
Katti Anker Møller fra

Hamar videreutviklet ver-

dier gjennom livet sitt

som passer som hånd i

hanske med våre hoved-

mål forteller Reenaas

Finnanger. 

Soroptimistenes hoved-

oppgave er å bedre le-

vekår for kvinner og

barn i hele verden,

opplyser hun. Organi-

sasjonsnavnet kan

best oversettes med

«det beste for kvinner»

(fra latiske «soror» og

«optimum»).

Kathy mot vold
Unionspresidenten vår i Europa heter Kathy hun også, og det er jo

litt morsomt. Kathy Kaaf oppfordrer klubbene våre over hele ver-

den til å fokusere på vold mot kvinner som roten til mye av det

vonde som ødelegger kvinner og barns muligheter, forklarer Inger

Reenaas Finnanger som er pensjonert lege og har sett de forskjel-

ligste uttrykk for vold med egne øyne. I tillegg jobber vi langsiktig

med prosjekt «Invester i framtida. 

Soroptimister for utdanning og ledelse», sier hun og viser spesielt

til Hamars Soroptimistklubbs støtte til samarbeidsprosjekter i Mol-

dova. Lokalt jobber vi blant annet med asylmottaket på Ormseter.

Vi tilbyr svømmetiltak for barn og kvinner samt transport til akti-

viteter.

Åpent møte og konsert
19. mars (se guide-kulturkalender på hamar-dagblad.no) ønsker

Hamar Soroptimistklubb velkommen til konsert i Hamar domkirke 

med avgangsklasser ved Stange Musikkskole. Etter konserten er

det åpent møte i Arena-lokalet i Bryggeriet. Det er en fin anledning

til å komme og bli kjent med oss! oppfordrer Reenaas Finnanger

på vegne av de rundt 30 medlemmene i Hamar klubben. Soropti-

mistene har observatørstatus i FN, og er representert i flere UNI-

SEF- komiteer føyer hun til. Det er et verdensomspennende

nettverk med tråder tilbake til 1921 som har et av sine dirrende le-

vende trådfester i Hamar.  n

I Hamar Dagblad 14. mars sto det
å lese følgende
8. mars la Hamar Soroptimistklubb ned blomster ved hver av byens tre kvinnestatuer. – Vi gleder oss
allerede oss til å bekranse Katti-statuen på kvinnedagen neste år! Sier Inger Reensaas Finnanger.  

KLUBBNYTT
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Vårt 8. mars møte gikk av stabelen 19. mars denne gangen, med ca.

200 til stede fra 8 klubber. Det var også inviterte gjester med, og vi

fikk oppleve en sterk forestilling om sårbarhet og lengsel hos

kvinner som har blitt offer for menneskehandel. Fortellerteateret

formidlet temaet på en måte vi sent glemmer, vi gikk ut i vinter-

kvelden med en ny innsikt i hvilken smerte disse kvinnene bærer

med seg.

Overskuddet fra kvelden gikk i sin helhet til Soroptimistenes pro-

sjekt mot menneskehandel i Moldova. Forestillingen er støttet av

Norsk Kulturråd, Spenn, FFUK, Soroptimist International of Norway

og Eckbos legater. Forestillingen har vært på turne i Finnmark, Hor-

daland og Telemark.

"Hopes and dreams for everyone" er et forebyggende prosjekt mot

menneskehandel. 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 videreutdanning,

midler til livsopphold, et sted å bo og støtte av en sosialarbeider.

Samarbeidspartnere i Moldova er IOM (International Organization

for Migration), CRIC (Child Rights Information Center) og Soropti-

mistene i Moldova.

Arrangører var: 
Soroptimistklubbene Oslo, Oslo II, Nordstrand (Oslo), Asker, Lille-

strøm og Bærum.

«Hva skriver de hjem om»? 
En forestilling om menneskehandel, basert på historier fra virke-

ligheten. 

”I en landsby helt nord i Thailand ligger det tekstilfabrikker med

høye strømførende gjerder og låste porter. Unge jenter og gutter

vader over elva som skiller Burma og Thailand, skjult av natta, for å

bli låst inne som slavearbeidere i fabrikkene – fordi alt er bedre enn

Burma, som også kalles ‘verdens verste diktatur’.

Hver måned kom det brev til bestemor og barna i landsbyen i Ni-

geria, fra tanten i Europa. I brevet var det penger og fortellinger

om alt det fine i nord. Bestemor kalte tanten «velsignelsen». En dag

kom det brev fra tante, hun var klar for å ta i mot Dola.” 

Stykket fremføres av Fortellerteateret med Beathe Frostad og Sarah

Birgitte Øfsti i samarbeid med Landing AS.

Sara Birgitte Øfsti og Beathe Frostad er begge blant de profesjo-

nelle fortellerne i Norge med lengst erfaring fra å fortelle for

voksne, ungdom og barn. De

har begge utdanning innen

fortellerkunst, drama og tea-

ter og dramaturgi.

Forestillingene er støttet
av: 
Spenn/Kunstløftet, Norsk

kulturråd, Fond for utøvende

kunstnere og Eckbos legater

Gjennom fortellinger de har

hørt og egne erfaringer teg-

ner de opp et stort globalt

bilde. Et mål med forestil-

lingen er å vise at vi og våre

valg også henger sammen

med skjebnen til mennesker

som bor og lever på andre siden av jordkloden. Med varme og

humor blander fortellerne flere muntlige sjangre, gjentakelser og

kontraster slik at forestillingen, til tross for sitt vanskelige og alvor-

lige tema, er lett å følge, optimistisk og med håp.

FN regner  menneskehandel som verdens nest største illegale han-

delsvare og dette berører alle land i verden. ”Men hva har ei hore

fra Nigeria med meg å gjøre?”

Forestillingen berører, provoserer og irriterer. Den gir et bilde av et

stort og komplisert emne som ikke er svart hvitt, men som er fullt

av gråsoner og mye mer komplisert og sammensatt enn de enkle

’offer og skurk’ bildene vi ofte blir servert gjennom media. Fore-

stillingen viser også hvordan våre egne liv er en del av dette bil-

det. Den skaper engasjement om et tema som er veldig aktuelt for

aldersgruppen. Forestillingen gir et nært og begripelig bilde av

noen av årsakene, systemene og vår rolle i den store globale

sammenhengen som gjør menneskehandel mulig. 

Forestillingens form
De to utøverne benytter seg av fortellerteaterets form, en meget

direkte formidlingsform der de veksler mellom å skildre enkelt-

skjebner og å tegne opp de store linjene. Utøverne veksler mellom

å bruke personlig fortellinger og faktastoff, og blander ironi, humor

og alvor. Denne direkte formen og innholdet gjør forestillingen in-

tens, emosjonell og engasjerende.  n

«Hva skriver de hjem om?» 
En forestilling om menneskehandel. Fremført av Fortellerteateret med B. Frostad og S. B. Øfsti.    
AV WENCHE HEIMHOLT ISACHSEN OSLO II

KLUBBNYTT

Sara Birgitte Øfsti og Besthe Frostad.
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Cecilie Engebretsen holdt en flammende og inspirerende oriente-
ring til det Utvidede Unionsmøte i Stavanger 26.januar.   Hun er
leder for den hurtigarbeidende arbeidsgruppen som på oppdrag
av 2. unionspresident Kirsti Guttormsen fikk følgende mandat:

”Unionsstyret har vedtatt å sette ned en arbeidsgruppe bestående av
5 yngre soroptimister som arbeider frem/ kommer med ideer og for-
slag til konkrete tiltak til hvordan sorotimistorganisasjonen i større
grad kan være attraktiv for yngre yrkesaktive kvinner.
Arbeidsgruppen bes også å diskutere og fremme konkrete forslag til
hvordan organisasjonen skal beholde yngre medlemmer: Hva mener
yngre kvinner er mest attraktivt med å være medlem, og hva bør det
satses på for at disse fortsatt skal synes at det er attraktivt å være med-
lem om 5-10 år.
Arbeidsgruppen oppfordres til å tenke fritt og kreativt, likevel slik at
forslagene er klart forenlig med strategiplan.”

De andre medlemmene av arbeidsgruppen er:
• Janine Schaller-Bøyum (Bærum)
• Anu Kubar (Drammen)
• Dora P Loro (Bergen)
• Nina Øverland Storvik (Svolvær)

Gruppa har gjennomført en enkel spørreundersøkelse: Hvordan
rekrutteres soroptimister per i dag? Hva er det mest attraktive for
yngre soroptimister og hva er viktig for å holde på de yngre med-
lemmene?

Tiltak på klubbnivå: 
De aller fleste av oss rekrutterer venner og familie.  Siden flertallet
av oss er over 45 år, rekrutterer vi oftest i den aldergruppen vi selv
befinner oss i.  Det viser seg at de unge svarer at klubbmøtene må
ha godt faglig innhold, og være profesjonelt avholdt for at de skal
være attraktive for yngre kvinner. Møte må holdes i representative
lokaler og på klubbmøtene må det informeres om hva som skjer på
nasjonalt og internasjonalt nivå. Kontakt med medlemmene og
prosjektene er viktig, det er ikke det sosiale som teller!

Klubbene bør bruke sosiale medier, for eksempel facebook (egen
SI-gruppe) og omtale sine aktiviteter i lokal presse. 1 av møtene i
året, inviter yngre kvinner som en har lyst til å ha som medlemmer.
Det bør holdes attraktive arrangement og interessant foredrag (sel-
ger seg selv).

SI er attraktiv spesielt for kvinner av utenlandsk opprinnelse, da
disse kvinnene har særlig behov for å være med.

Mange klubber har vanskeligheter med å drive, eksempelvis Sarps-
borg, der 42 % av medlemmene er 62 år eller eldre. Det betyr at ca.
50 % av medlemmene ikke er yrkesaktive lenger. Derfor oppfor-
dres en ikke aktiv rekruttering av kvinner > 45 år, pga den skjeve al-
dersfordelingen. Klubbene må ha fokus på reflektanter til for
eksempel 8.mars- Distriktskontaktmøte og synliggjøre hva SI står
for.  Arranger et årlig ekstensjonsmøte, gjerne felles med andre
klubber i et distrikt.

Tiltak på Unionsnivå:
Norgesunionen må bli mer synlig, det må utarbeides en plan på
hvordan den skal bli mer synlig på nasjonalt nivå.
Hjemmesiden må oppgraderes (Blogg) og informasjonsansvarlig
modernisere informasjonskanalene (UTFØRT!)
Mene noe om f.eks. prosjektarbeid; eksempelvis kunne Moldovia
prosjektet vært mer omtalt og knyttet til menneskehandel.

Planlegge ekstensjonsprosjekt i alle distrikt med klubbene, som
bør være et 5 års prosjekt. Sette i gang en kampanje, med mål
om 50 unge nye medlemmer per år. Norgesunionen må lage en
helhetlig plan, og DK-ene blir ekstremt viktige for å samordne
dette arbeidet.

DK kontaktene og ekstensjonsansvarlig i klubbene må ha kontakt
2x i året hvor ideer og der planer for ekstensjon utveksles. 

Norgesunionen må prioritere å støtte klubbene økonomisk.  Klub-
bene kan søke ekstensjonskomiteen om tilskudd til rekrutteringsar-
beid. 
Informasjonsmateriell om prosjekter må omtales, eksempelvis
mentorprogrammet, som appellerer til yngre kvinner. Profilerte
eldre soroptimister kan intervjues, for å trekke frem hvorfor sorop-
timismen har vært viktig for dem.

Oppsummering:
Det er viktig at rekruttering settes i mer system (+50 nye unge
medlemmer i året, hva slags arrangementer må vi ha for å få dette
til?)  Vi må motivere til å gjøre noe. Norgesunionen må lage en hel-
hetlig plan for hvilke tiltak som skal prioriteres på kort og lang sikt.

Kun 5 % av medlemmene er 45år eller yngre. Det er en veldig alvorlig
situasjon, og noe må gjøres raskt, ellers er det ingen soroptimister om
10 år!

De unge synes at Soroptimistbevegelsen, er et veldig godt kon-
sept. Vi vet at vi har et veldig godt produkt å tilby!  n

Det haster med rekruttering av
yngre kvinner!
Norgesunionen har et alvorlig rekrutteringsproblem i forhold til yngre kvinner.  Kun 5 % av medlem-
mene er 45år eller yngre.  Dette er en veldig alvorlig situasjon, noe må gjøres raskt, ellers er det ingen 
soroptimister i Norge om 10 år!   REFERAT VED KARI HUVESTAD, MEDLEM AV EKSTENSJONSKOMITEEN

NASJONALT
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For 60 år siden, på denne datoen, var det føderasjons-

president Clara Hammerich fra Danmark som sto fad-

der for vår klubb, den 15.norske soroptimistklubb. 20

ringerikskvinner var grunnstammen, og klubben teller

nå 37 medlemmer. Inger Johanne Resberg har vært

medlem i 56 år, et meget aktivt medlem! Hun har bl.a.

sørget for at klubbens liv i disse 60 årene er tatt vare på

i tekst og bilder;  klubbens minnebøker.

Festens musikalske underholdning var et herlig

sammensatt potpurri av norske og engelske slagere

sånn fra ca. 60 år tilbake, framført av to ringeriksjenter

med stort musikalsk talent. 

Etter en velsmakende lunsj var det tid for taler fra våre

distriktsvenner og fra Unionen. Guvernørsuppleant Aud

Braastad Skare hilste fra Unionen, og distriktskontakt

Anna Valborg Mikkelsen takket for godt samarbeid i dis-

trikt Øst 3. Fra klubbene i Drammen, Sigdal og Kongs-

berg var det hyggelige ord og gaver. Godt med gode

distriktsvenner!

Det er mange minner i en 60-årings liv, og festkomite-

ens leder Anne Berit Filseth tok oss med på en reise bak-

over i klubbens historie: En stor begivenhet fant sted

3.oktober 1971 da Ringerike soroptimist-klubb var ar-

rangør av Soroptimist International’s 50-årsjubileum,

kalt Golden Jubilee. Ansvar for Norgesunionen tok vi på

oss fra 1979 til 1981, med Ingrid Hurum som unions-

president. Det var travle og viktige år. Klubben har

gjennom årene engasjert seg i mange ulike prosjekter

både lokalt og internasjonalt. Ett stort prosjekt bør nev-

nes: Etableringen av Støttenettverket for Krisesenteret

på Hønefoss i 2004. 

Anne Berit avsluttet med å gjøre Olav Duuns ord til våre:

”Ikkje ver som roaren som sit og snur seg den galne

vegen. Sjå framover!”   n

60-års jubileumsfest i Ringerike
soroptimistklubb
Arrangementet vårt var lagt til Klækken Hotell, der inviterte gjester og klubbens medlemmer
møttes til jubileumslunsj 9.mars 2013.   AV LISBET RIISE JENSEN, RINGERIKE SOROPTIMISTKLUBB

KLUBBNYTT

Artige sangpotpouri fra de siste 60 år fremført av søstrene Anita Harald-
seth og Sølvi Haraldseth Lysnes.

Bodil Bach og Inger Johanne Resberg (medlem i 56 år) koser seg med ju-
bileum.
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KVINNEKUNST
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DIVERSE

Nye medlemmer i Lillehammer soroptimistklubb

Billedkunstner Johanne Losoa Larsson, salgskonsulent  Anne
Mette Kraby og ingeniør Torbjørg Knai.

Fra venstre Ella Bechmann, Johanne Losoa Larsson, Solveig Hi-
orth-Andersen og Karen Bleken.

Nye medlemmer i Levanger soroptimistklubb

Solveig Lia, Astrid Normann Vatn, Liv Sofie Kjønstad og Maj Randi Helgerud Due
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DIVERSE

Jeg er Hanna. Jeg har tre mødre. Jeg
liker Kråka bedre enn Nattfugl. Kråka
og jeg har mange hemmeligheter
sammen. Nattfugl er så stille. Alt blir
så stille i huset når det er hun som er
der. Alt lister seg. Lampene lyser sva-
kere. Ovnene blir kalde. Alt lytter. Natt-
fugl sitter på soverommet sitt.
Gardinene er for og vinduet lukket, det
kan jeg se på lang avstand når jeg

kommer, og da vet jeg det er Nattfugl som er inne. 

Aller best liker den vesle Hanna mamma. Mamma er kera-
miker, hun har lange dager foran dreieskiven. Hun snakker
med rolig stemme, hun elsker skogen og alt som vokser –
og Hanna som hun passer godt på og følger opp både
hjemme og i skolen.

En lavmælt bok som skildrer det å vokse opp med en psykisk
syk mor. Den beskriver hvordan lille Hanna forholder seg til
moren i de forskjellige ”stadiene” hun er i. Jeg synes forfat-
teren lykkes i å beskrive hvor vanskelig det er å være Hanna

– både på skolen og i forholdet til foreldrene der hun sliter
veldig mellom lojaliteten til mor og farens ønske om at alt
skal være ryddig på overflaten. Hanna må ha det vondt – det
er jo ingen som snakker til henne om moren; det de voksne
gjør er å legge ansvaret på henne, det er hun som må ”sla-
dre” – ringe etter hjelp når mor blir for ”kråkete” – og på sko-
len, må hun si i fra når hun blir holdt utenfor leiken. Hvorfor
er det ingen som skjønner at det blir verre da? Videre fortel-
ler boka om den fortielsen Hanna er et offer for. Innleg-
gelsene på psykiatrisk sykehus blir forklart med at mor
trenger å hvile litt. Morens selvmordsforsøk blir bortforklart
”hun sover så tungt”, men Hanna legger merke til de tomme
medisinglassene på nattbordet. 

Hanna som voksen er like lavmælt som Hanna som barn. Vi
møter henne da hun besøker barndomshjemmet for første
gang siden morens bortgang. Lavmælt til tross, denne
gangen tar hun ett oppgjør med faren.

Ei god bok med som er tankevekkende, men lettlest.. 
Anbefales på det varmeste.

Bokhjørnet  AV SISSEL

Ingen skal høre hvor stille det er  
av Benedicte Meyer Kroneberg

Nye medlemmer 
i Trysil 
soroptimistklubb
På årsmøtet i Trysil Soroptimistklubb
4. april ble det tatt opp tre nye med-
lemmer. Det er ikke hverdagskost i
vår lille klubb, som nå teller 21 med-
lemmer.
Gleden er stor!

Fra venstre: Mona Kristine Tangen, Anita
Vildskog Notkevich og Marie Louise Lind-
stad, som her blir overrakt kake med hjer-
telys av vicepresident Mirjam Byrne.



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

Nye medlemmer 

Norske
soroptimisters 
utdanningsfond

bankgiro

2050.29.08511

Toril Malene Staxrud, Prestfoss 10.12.2012

Elke Hansen, Hafrsfjord 11.12.2012

Inger Nordahl, Brumunddal 25.12.2012

Inger Skjemstad, Røros 02.01.2013

Hristina Ivanova, Røros 02.01.2013

BothildGjernes, Voss 08.01.2013

Birgitte Kløve, Voss 08.01.2013

Kristin Bakke, Bergen 09.01.2013

Kristina Karlsen, Saupstad 17.01.2013

LjiljanaLoncar, Lyngdal 18.01.2013

Beate Bøe Petersen, Moss 21.01.2013

Else Lid, Sandnessjøen 25.01.2013

Hanne Berit Ryen, Hønefoss 25.01.2013

Kjersti Knapstad, Sandnessjøen 25.01.2013

Judith Melby, Kristiansand 29.01.2013

Astrid Normann Vatn, Levanger 29.01.2013

Liv Sofie Kjønstad, Levanger 29.01.2013

OppslagstavlaBer om orsaking for feil i 
Soroptima nr. 3!
Februar var gått og aprilleiaren skulle kome inn. Så var det
det med eit tastetrykk. I dataverda kan mykje uheldig skje,
så redaktøren ber om orsaking for det.
Og enda meir – orienteringa om distrikt syd 2 - var det
sjølvsagt distriktkontakt Jorunn Mo som førte teksten i
penn.
Og artikkelen ”Jeg undres over alt sinne og all engstelse”
s.14 var det Agnete Kjelling, Mandal som var skribenten.
Ber om tilgjeving.

Gå til nettsida, der feil er retta.
Dvs. ein feil vart med – namn på bilete s. 2 det Kirsti 
Guttormsen som var med.

Karen Ringen Edvardsen

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

Soroptimist International 
www.soroptimistinternational.org

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

Europaføderasjonen
www.soroptimisteurope.org

Soroptimist Project Matching
www.soroptimistprojects.org

FOKUS:
www.fokuskvinner.no

FNs kvinneorganisasjon: 
www.unwomen.org

FN-sambandet:
www.fn.no

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 


