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Ja, så er det nye styret på plass og har startet opp med en-

tusiasme og pågangsmot. Slik den nye regjeringen snak-

ket om snubletråder da den tiltrådte, så kan vel vi si at vi

også har erfart noen. Unionen er en omfattende virksom-

het, og ledelsen er avhengig av at både teknologi og 

tillitsvalgte spiller på lag.

Jeg går til oppgaven med en klar ambisjon om inkluder-

ende ledelse, preget av delegering og tillit til at flinke til-

litskvinner følger opp. Man kan gjerne si at det er det som

er ledelse i dag, men jeg har stor respekt for at arbeidet

skal gjennomføres med et team som lederen bare har be-

grenset innflytelse på og ingen sanksjonsmuligheter over-

for. Ansvaret sitter i toppen her som i alle andre

virksomheter, - og det gjelder å få det beste ut av teamet

gjennom motivasjon, delegering og å gi folk tillit.

Gjennom de to årene som påtroppende president er jeg

blitt imponert over innsatsviljen og arbeidsmengden alle

har lagt inn. Moderne teknologi har gjort mange ting en-

klere, men samtidig mer krevende fordi det forventes til-

gjengelighet nesten til enhver tid. Her gjelder det å finne

en god balanse. 

Da Stavangerklubben hadde bestemt seg for å søke om

unionsstyret, og jeg hadde sagt meg villig til å lede det,

følte vi at vi trengte en visjon og noen ambisjoner.

Vi formulerte visjonen slik: «Arbeidet med unionsstyret

skal gi Stavanger-klubben et løft, vitalisere og skape sam-

hold og moro».

Og vi formulerte ambisjoner knyttet til alderssammenset-

ningen i styret, som for øvrig i snitt ble vel 53 år, videre 

rasjonalisering og effektivisering av arbeidet, og å invol-

vere naboklubbene for å legge til rette for ringvirkninger.

Det å inneha unionsstyret må være en oppgave som alle

klubber skal kunne ta på seg og kombinere med yrkes-

aktivitet for styremedlemmene.

I min hilsen som ble lagt ut på hjemmesiden 1. oktober

trakk jeg opp noen av de viktigste sakene for den neste

styreperioden. Jeg håper mange av dere har tatt en titt.

Jeg vil oppfordre de som ikke har gjort det til å åpne pc-en.

Unionen vår fyller 75 år i 2014. Det vil vi markere på ulike

vis. Det er en respektabel alder. Vi er fortsatt en livskraftig

organisasjon, men vi må strebe etter videre utvikling og vi

ønsker oss mange nye, yngre yrkesaktive kvinner inn i 

organisasjonen. 

Vitalitet og engasjement behøver ikke å endres så mye

med årene, men det krever innsats. Jeg synes vår nyut-

nevnte statssekretær på 77 år sa det ganske treffende rett

etter tiltredelsen:»Jeg synes det er for ille at de avskilter

60-åringer! Og jeg blir fnisete når jeg møter seniorråd-

givere på 35 år!»

Bedre kan det ikke sies, - alder beskriver ikke nødvendig-

vis hva du kan eller hva du makter!  Det være seg våre en-

keltmedlemmer eller klubben samlet. Men vi må være

innstilte på at nye generasjoner stiller krav om fornying.

Jeg synes intervjuet i dagens nummer med Ellen Gade på

en fin måte synliggjør det. Et nittiårig medlem med 

meninger det fortsatt er vel verdt å lytte til. 

Men mange ting har endret seg i hennes soroptimisttid,

som at det først på R&L-møtet i 1964 ble fattet et formelt

vedtak om å bli dus! Jeg må si jeg hadde glemt at formen

var slik på den tiden. Men på samme måte som man i 1964

tok en slik beslutning, står det ganske klart for meg at vi

trenger å fornye våre budskap og arbeidsmåter hvis det

skal fenge unge yrkesaktive kvinner i dag. Og her ligger en

av våre nærmeste utfordringer.

Dagens nummer forteller om stor og spennende møte-

aktivitet. Selv har jeg allerede de første ukene fått med

meg møte med ekstensjonskomiteen, distriktsmøte i Sør

Vest og trippel-jubileum for Osloklubbene. Herlige møter

med engasjerte kvinner som lover godt! Første utvidete

unionsstyremøte står for tur i månedsskiftet og så er vi i

full gang! 

Med glad soroptimisthilsen fra unionsstyret,
Gerd
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INNHOLD

Det er haust.

Det set preg på ny start.

Velkomne til nytt Soroptimistår.

Velkomne til nytt Unionsstyre.

Velkomne til nye distriktskontaktar.

Velkomne til mange nye klubbstyre.

Velkomne til alle som har nye verv i klubb-

samanheng.

Mykje arbeid ligg framfor oss, men eg vonar

vi går igang med pågangsmot og glede.

La de inspirere av dei glade damene som

frontar forsida på novemberbladet.

Ellers er bladet prega av kongressen i Berlin

og nytt frå distriktar og klubbar.

Mykje aktivitet og kreativitet  legg klubbane

for dagen i det langstrakte landet vårt.

Vi i redaksjonen sett stor pris på innsendte

innlegg til bladet vårt, Soroptima, som kan

gje inspirasjon til klubbane våre, så held fram

med det! 

Ynskje til alle  om eit godt soroptimistår.

Karen Edvardsen

Norsk Soroptima kommer ut med 6 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...

04-07 Reportasje fra Berlin

08 Ny klubb i Bulgaria

09 Formødrenes stemmer

10 Gratulasjon 

11 Distriktsmøte  Nord 3

12-13 Vannambassadørene

14-17 Distriktsmøter

17 Diverse

18 Artikkel – Edvard Munch

19-20 Minneord

22-23 Nye medlemmer
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Dette er en fin anledning til å diskutere felles utfordringer. I Berlin

var to tema valgt:

- kommunikasjonen mellom SIE og unionene og innenfor hver

union

- bygging av felles identitet gjennom bruk av logo og for å syn-

liggjøre og markedsføre oss som organisasjon

Mange har utfordringer når det gjelder kommunikasjon. Det ble

etterlyst enklere og mer brukervennlig tilgang til informasjon fra

SIE, og dette arbeides det med.

Internt i unionene var det ulike utfordringer; alt fra Madagaskar

som hadde problemer med religiøse grupperinger som betraktet

IT som «djevelens verk», til typiske problemer med å få medlem-

mer til å lese både mail og bruke internett. Mange bruker unødig

mye tid og krefter på å sikre tilfredsstillende kommunikasjon. 

Norge ble holdt frem som en av de beste av SIE. Dette handler både

om at mange av oss bruker pc, og at vi har gode produkter for in-

formasjonsformidling. Jeg nevnte vår nye, flotte hjemmeside og

arbeidet med å videreutvikle den. Jeg fremhevet også Guvernør-

info som gir god informasjon om hva som skjer på SIE-nivå, i et en-

kelt format og elektronisk tilgjengelig. Denne ideen ble plukket

opp av mange, også som en fin oppgave for guvernørene. Jeg tip-

per at vi kommer til å se tilsvarende produkter i andre land etter-

hvert. 

Alle snakket varmt om felles identitet gjennom bevisst bruk av

logo. Men her blomstrer mange varianter. Føderasjoner har ulik

logo, unioner og enkeltklubber har satt sine såkalte personlige

preg, og det ser ikke ut til å være vilje til å rydde opp. Det var kjekt

å kunne melde at Norgesunionen har en detaljert mal for logo, far-

gebruk osv., og at alle klubbene kan få hjelp til å gjøre dette rett.

Jeg var stolt på unionens vegne over hva vi har fått til. Samtidig må

vi følge opp. Hjemmesidene må  holdes oppdaterte, og medlem-

mene våre må bli enda flinkere til å bruke nettbaserte løsninger.

Dette er fremtiden.    n

Unionspresidentene samlet i Berlin
I forkant av guvernørmøtet møtes unionspresidentene i Europaføderasjonen.    VED UNIONSPRESIDENT GERD HALMØ

INTERNASJONALT

Et historisk bilde- seks unionspresidenter og to generasjoner på SIE-kongress. Fra venstre Karin Guttormsen 2005-2007, Solveig Haug Urdal 2007-
2009, Edle Utaaker 2009-2011, Sigrid Ag 2011-2013, Gerd Halmø 2013-2015 og Kirsti Guttormsen.
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SI/E mentorprogram 2012/2013
SI/E sitt mentorprogram har blitt arrangert i 2010/2011 og i

2012/2013 med deltagere fra de samme landene. I 2012/2013 var

det 25 mentorpar, hvorav Sverige (8), Belgia (6), Tyskland (11) og

Luxembourg (2). Formålet med programmet er å støtte yngre

kvinnelige ledere, eller yngre kvinner som ønsker å bli ledere, i

deres personlige og profesjonelle utvikling.  Videre er det et mål å

fremme erfaringsutveksling mellom generasjoner av kvinner, å

styrke motivasjonen hos yngre kvinner med lederpotensial til å ta

sosialt ansvar og samfunnsansvar på tilsvarende måte som sorop-

timistene gjør, og til sist å fremme nettverksbygging mellom

kvinner. 

SI/E sitt mentorprogram er bygget over samme lest som det men-

torprogrammet SI Tyskland har gjennomført i flere runder siden

2003.  Samarbeidspartner er EAF, Europäischen Akademie für Fra-

uen in Politikk under Wirtschaft Berlin.  Det er koordinatorer (so-

roptimister) i de ulike land og EAF som velger ut adeptene.

Mentorene er soroptimister som har lederposisjoner i offentlig eller

privat sektor. Mentor (den som veileder) og adept (den som veile-

des) møtes eller har telefonkontakt minst en gang per måned

gjennom programperioden. Videre arrangeres nasjonale og inter-

nasjonale samlinger med workshops og erfaringsutveksling om

tema som mentorrelasjonen, kommunikasjon og lederskap.  Re-

presentanter fra EAF og fra soroptimistene har bidratt med det fag-

lige innholdet. 

Utover at hver adept har betalt 500 Euro for å delta, har de ulike

unionene bidratt økonomisk til programmet.  Unionens kostnad

per adept har vært ca. 2000 Euro. Unionene har ulike finansie-

ringskilder. I Sverige fikk man offentlig støtte fra Ungdomssty-

relsen, mens i Belgia er en andel av hvert enkelt medlems

kontingent øremerket internasjonale prosjekter, herunder men-

torprogrammet.

Planer fremover
SI/E sin rolle:

SI/E har hittil hatt en representant fra sitt styre som kontaktperson

(SI/E Vice President Gerda Huisman) mellom SI/E styret og men-

torprogrammet, men SI/E har ellers ikke hatt en videre aktiv rolle i

selve programmet. Styret i SI/E og SI/E president Ulla Madsen gir

sin støtte til at mentorprogrammet videreføres. Det diskuteres vi-

dere om SI/E vil kunne bidra økonomisk til programmet.

Økonomi og internasjonal dimensjon:
I evalueringen av programmet så langt er en innvending at kost-

nadene har vært høye. Flere internasjonale møter i løpet av pro-

gramperioden koster, men samtidig har tilbakemeldingene fra

deltagerne vært at den internasjonale dimensjonen er interessant

og bør beholdes.  På møtet i Berlin i juli, som var et uformelt møte

mellom SI/E og unionene, ble det derfor fremmet forslag om at

man i fortsettelsen burde ha nasjonale mentorprogrammer som

den enkelte unionen arrangerte og finansierte, men hvor det ar-

rangeres en internasjonal samling i løpet av programperioden som

bekostes av SI/E.  

Forslaget vil bli videre bearbeidet utover høsten 2013 når man

mottar evalueringsrapporten for programmet 2012/2013. De fire

unionene som nå deltar vil så utarbeide forslag til gjennomføring

av nasjonalt mentorprogram med program, budsjett og organise-

ring. Formentlig vil SI/E sitt mulige bidrag til et slikt program kunne

behandles på guvernørmøtet juli 2014. 

Det arbeides foreløpig da med en plan om oppstart av denne type

program fra oktober 2014 som avsluttes med en internasjonal sam-

ling cirka sommeren 2015. 

Andre unioner er også velkommen til å melde sin interesse som

deltagende union.  Det er flere unioner i Europa som p.t. kjører sine

nasjonale mentorprogrammer slik som Østerrike, Norge m.fl. Fin-

land var dessuten til stede i Stockholm i juni for å bli bedre kjent

med denne type program.  P.t. er det uvisst om flere unioner mel-

der seg på. 

Fra Norgesunionen vil vi holde oss orientert om fremdriften av pro-

grammet og har god kontakt med Sverige i den forbindelse. I Sve-

rige er man i startfasen og arbeider med en tanke om et nasjonalt

program hvor unionen bidrar økonomisk og hvor enkeltklubber

kan melde seg på programmet med mentorer og adepter. 

Norgesunionen fortsetter som kjent sitt mentorprogram (pilot-

prosjekt) frem til mai/juni 2014. Da vil det bli gjennomført en eva-

luering.  Norgesunionen ønsker underveis å samle erfaringer fra

andre mentorprogrammer soroptimistene arrangerer slik at man

kan vurdere ulike varianter dersom Norgesunionen skulle komme

til at man vil fortsette med et mentorprogram etter at pilotpro-

sjektet er avsluttet.   n

Mentorprogrammet i regi av 
SI/E - status og videre planer
I juni avsluttet SI/E andre runde av sitt mentorprogram med en internasjonal workshop i Sverige med del-
tagere fra Sverige, Luxembourg, Belgia og Tyskland.  Ved SI/E kongressen i Berlin i juli drøftet de samme
unionene videre planer for programmet. Norgesunionen var invitert som observatør ved begge anled-
ninger. 1. visepresident Kirsti Guttormsen møtte.    VED KIRSTI GUTTORMSEN, 1. VISEPRESIDENT

INTERNASJONALT
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På SIE kongressens siste dag ble fredsprisen delt ut for femte gang.

Årets vinner er den italienske juristen Silvana Arbia.

Silvana Arbia er født i 1952 og utdannet jurist. Inntil nylig var hun

øverste administrative leder ved den internasjonale straffedom-

stolen i Haag, som er opprettet for å straffeforfølge enkeltindivider

for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folke-

mord.

I perioden 1999 - 2008 var hun sjefsanklager ved FNs krigsforbry-

tertribunal for Rwanda og spilte en nøkkelrolle i arbeidet med å

gjøre folks historier hørt og dømme de ansvarlige for grusomheter

som folkemord, forbrytelser mot menneskeheten, og bruk av vold-

tekt som våpen i krig.

Hun var aktor i noen av de mest kjente sakene som: 

Butaresaken, hvor seks personer ble anklaget og dømt, deriblant

den tidligere kvinnelige ministeren for kvinne- og familiesaker som

er den første kvinne noensinne tiltalt for voldtekt som forbrytelse

mot menneskeheten, av en internasjonal domstol og Serombasa-

ken, hvor den første katolske presten ble tiltalt og dømt for folke-

mord og forbrytelser mot menneskeheten.

Påtroppende føderasjonspresident og lederen av fredsprisjuryen

Ulla Madsen sa i sin tale at Silvana Arbias arbeid har vært svært vik-

tig for gjenoppbyggingen av det rwandiske samfunnet. Hennes

mot og vilje til sannhet har vært en viktig og inspirerende faktor

for befolkningen i deres engasjement for en bedre fremtid.

SIE har vært sterkt engasjert i Rwanda siden 1993. Klubbene i Kigali,

med støtte fra klubben i San Marino, har arbeidet utrettelig med å

støtte enker i arbeidet med å skaffe seg og sine barn en bedre frem-

tid, gjennom utdannelse og skolering.  Vårt «Rwanda Peace Ma-

rathon» som finner sted i Kigali er et annet tiltak som har vært viktig

i arbeidet med å gi stolthet til landet og dets innbyggere.

Fredsprisvinner Silvana Arbia opplyste i sin takketale at prisen på

20.000 Euro skal gå til prosjekt-arbeid i Rwanda.

De fire første vinnerne av SIEs fredspris er Silvia Borren, tidligere

direktør for Oxfam, Carla del Ponte, tidligere sjefsanklager ved FNs

krigsforbrytertribunal for det tidligere Jugoslavia og for Rwanda,

Vera Bohle, rådgiver ved the Geneva International Center for Hu-

manitarian Demining og Valdete Idrizi, fredsaktivist fra Kosovo.n

SIEs fredspris for 2013 til Silvana Arbia
SIEs fredspris ble opprettet i 2005 og deles ut annet hvert år til en person eller organisasjon som fortje-
ner spesiell anerkjennelse for sitt arbeid for å fremme fred.  VED NETTANSVARLIG BRITT NORDGREEN

INTERNASJONALT

Fredprisvinner Silvana Arbia omgitt av juryens leder Ulla Madsen, SIE
past-president Kaathy Kaaf og to representanter fra Kibungoklubben
i Rwanda.

Juryens leder Ulla Madsen og fredsprisvinner Silvana Arbia.
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Norgesunionen mottar hvert år en rekke invitasjoner til chartringer

av nye klubber, til studiebesøk, til konferanser i regi av enkeltklub-

ber eller unioner og til større arrangement i regi av de fire fødera-

sjonene. Informasjon om dette sendes klubbene og legges ut på

hjemmesiden. Hvert fjerde år holder SI sin verdenskonferanse,

neste gang i juli 2015 i Istanbul, og hvert fjerde år arrangerer SIE

sin kongress, nå sist i juli i Berlin. I Berlin deltok 32 norske soropti-

mister fra i alt 16 klubber. En stor honnør til Kristiansand som del-

tok med hele seks medlemmer og til Narvik som deltok med fire. «Å

delta her er inspirerende og jeg blir berørt av stemningen og sam-

holdet. Jeg får også ideer til klubbprosjekter», sier Barbara Hasund

fra Kristiansand som deltok for første gang på SIE kongress. Fra Sve-

rige deltok 51 og fra Danmark 58 – begge unioner med færre med-

lemmer enn vår….

Unionsstyret oppfordrer dere alle til å delta på et internasjonalt so-

roptimistarrangement en gang – det gir mye både til en selv, til

klubben og til vår union.

Her er noen muligheter:
5-7 september 2014 Nordiske dager i Billund, Danmark

9-12 juli 2015 SI Convention i Istanbul, Tyrkia

Følg ellers med på vår hjemmeside under Aktuelt/Kalender:

www.soroptimistnorway.no  n

Gjør som Kristiansand - delta på internasjonale møter!
Som soroptimist har du muligheten til å engasjere deg på en rekke områder og til å delta på møter i inn-
og utland. Å treffe soroptimister fra andre klubber og andre land er alltid inspirerende og lærerikt og
man får en bedre forståelse av hvilken stor organisasjon man er medlem av.    VED NETTANSVARLIG BRITT NORDGREEN

Etter den 20. kongressen til Soroptimist International av Europa,

vil vi, soroptimister, ytterligere øke vår forpliktelse i forhold til te-

maet "Water and Food"

• Vi vil spre informasjon om vann og sunn ernæring i vårt hjem-

memiljø og lokalsamfunn.

• Vi vil fremme utdanning ettersom det ikke kan bli noen global

matsikkerhet uten en bedre forståelse for problemene og løs-

ningene.

• Vi vil minne politikere og andre aktører om at tilgang til vann og

mat er en menneskerett og oppfordrer kvinner og jenter til ak-

tivt å kreve dette.

• Vi vil ta bedre hensyn til langreist mat når vi handler og forsøke

å kjøpe lokalt.

• Vi vil lære våre barn allerede fra tidlig alder å spise sunn mat og

dermed fremme riktige matvaner.

• Vi vil være mere kilde- og helsebevisste kjøpere og forbrukere

av mat.

• Vi vil prøve å spise mindre kjøtt.

• Vi vil gjøre en større innsats for å kjøpe bare de mengder mat vi

virkelig trenger for dermed å kaste mindre.

• Vi vil støtte forskning og nytenkning i landbruket og ernæring.

• Kort sagt, vil vi vie oss, til ikke bare å spare vann, men også til å

spise bedre og sunnere, vise respekt for ressursene i naturen så

vel som å gjøre et bedre matvalg og spre disse viktige melding-

ene rundt om i verden.

Berlin, 14 juli 2013
Kathy Kaaf, president i Soroptimist International of Europe 2011-2013
Heide Ibach, leder av Kongresskomiteen

Slutterklæring fra Europakongressen

INTERNASJONALT



8 SOROPTIMA 6/13

I minst 3 år ville vi ha fokus på å være gode faddere og lære mer om

Bulgaria. 

Etter dette har klubben satt fokus på arbeidet med en ny klubb.

Hva det innebærer å være en fadderklubb er skissert i SI sine lover

og regler. Det er foruten en jevnlig kontakt for å hjelpe dem under

startprossessen, men også å være en økonomisk støttespiller de

første 3 årene. Vi hadde en del korrespondanse via vår engen

klubbs ”Rusegruppe”. To av vår medlemmer reiste til Sofia i 2012

for å være tilstede ved Bulgariaunionens 10 års jubileum og invi-

terte da med 2 fremtidige medlemmer av Ruse SI. Dette var et po-

pulært og lærerikt foretak for begge parter. 

For at vi alle i klubben skulle være engasjert med dette arbeidet

delte vi klubben inn i ulike arbeidsgrupper: En hovedgruppe som

holdt kontakten ved like, presentasjon av vår egen klubb, infor-

masjon om Bulgaria og Ruse, en ressursgruppe som kom med

ideer til å holde økonomien ved like, med mer. Våren 2013 arran-

gerte klubben en ”Bulgariaaften” med presentasjonen av våre

gruppearbeider, musikk, mat fra Bulgaria og bulgarske gjester . 

2. juni 2013 var den store dagen for chartring. Fra Kongsberg SI

reiste 8 deltagere, samt Galina Guran fra Holmestrandklubben. Ga-

lina har vært vår inspirator og gode hjelper både før ,under og etter

chartringen. Ruse er Galinas hjemby ,og hennes store ønske var at

hennes hjemby skulle få en SI klubb. 

Ruseklubben hadde arrangert et flott program for oss slik at reisen

ble mye mer enn selve charterfesten. Vi ble tatt hånd om på beste

måte under hele oppholdet: mottaking på hotellet, byvandring,

museumsbesøk, guidet tur til omliggende historiske steder, be-

spisning og sosialt samvær. Foruten fadderklubben og Ruseklub-

ben var det representanter fra Europaføderasjonen, Tyrkia,

Tyskland, Italia,Romania og Bulgaria for øvrig. Vi var over 90 styk-

ker tilstede ved chartringen søndag 2. juni. Det var en høytidelig

sammenkomst med taler, presentasjon av nye medlemmer, over-

rekkelse av charter ved den Tyske guvernøren: Hanne von Schu-

mann Werder. Aud Sperle representerte klubben fra Kongsberg

som gudmor . Etter selve chartringen var det bankett med nye taler

og gaveoverrekkelser. 

Det var en ny klubb med 22 nye medlemmer : unge, høyt utdannet

og engasjerte. Bedre kan det ikke bli. 

Språk vil bli vår store utfordring ,kun få av Ruseklubbens medlem-

mer snakker godt engelsk. Sammen med vår klubb har Ruseklub-

ben nå satt i gang med engelskkurs, og noen har allerede funnet

seg en ”mailvenn”. 

Vi ser fram til et fruktbart samarbeid videre, og prosjekt skal leg-

ges opp til høsten. 

På vegne av ”Rusefarerene” fra Kongsberg SI 
Oddveig Stevning

Chartring av ny SI klubb i Ruse Bulgaria 
På medlemsmøtet den 28. februar 2011 ble det gitt ja i Kongsberg SI til etablering av ny SI -klubb i Ruse
ved Donau, Bulgaria.   

INTERNASJONALT
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Flere av kvinnene var ikke med i den

organiserte kvinnekampen for kvin-

ners stemmerett den gangen for

hundre år siden, men fra sitt ståsted

var de likevel viktige i demokratise-

ringen av Norge. De var vanlige

kvinner som representerte et tverr-

snitt av kvinnene i Norge for hundre

år siden.

Formødrenes stemmer var den første boka som markerte hundre-

årsjubileet for kvinners stemmerett, da den kom tidligere i år. Den

er skapt av nysgjerrighet på livet til kvinner som levde den gangen

stemmeretten for kvinner kom. Den inneholder ti portrett av

kvinner som tok selvstendige valg for sine egne liv, og som var med

på å forme samfunnet rundt seg. Portrettene rammes inn av fag-

artikler om kvinnekår og stemmerett, og resultater fra den seneste

forskningen om kvinners deltakelse i valg og  hvordan de stemte.

Blant kvinnene som er portrettert i boka finner vi lærere, sømmer-

sker, en koldjomfru, en misjonær, en gårdbruker og en jordmor.

Flere av dem hadde lite, men de hadde en vilje til å komme seg

opp fra ofte stusselige kår, og flere av dem gjorde sin klassereise

enten ved utdannelse ,ved ekteskap eller begge deler. Og selv om

de ikke  tilhørte borgerskapets kvinner med deres politiske krav

om stemmerett var de fleste aktive i humanitære eller sosiale or-

ganisasjoner som Norske Kvinners Sanitetsforening. Noen var opp-

tatt av målsak og folkeopplysning, avholdssak og demokrati-

bygging nedenfra. De abonnerte på blader og tidsskrift.

Min egen mormor, Hjørdis Kvaløy var  en en av disse kvinnene. Hun

ble født 22. september 1893 på øya Leka sør for Brønnøysund. 12

barn ble født på det lille fiskebruket. Det første barnet, en gutt,

døde allerede det første året, en lillebror døde tragisk etter å ha

fått en kjele kokende vann over seg. Og mormors storesøster døde

i ung alder av tuberkulose. De var ni som vokste opp. Oldefar Gjert

drev fiske i over 60 år. Han kunne være borte flere måneder i året.

Det var oldemor Hanna som drev gården og hadde hovedansvaret

for den store ungeflokken. Barndomshjemmet til mormor var et

lite Nordlandshus, stue og kjøkken og en bratt trapp opp til loftet.

Der krydde det av unger, oldemor tok også til seg barn som hadde

det vanskelig.

Det var ikke mye penger i omløp, såpass lite at oldefar en gang gikk

konkurs. Men gården ble berget. Det har vært en gåte og et mys-

terium hvordan mormor fikk en utdannelse. Hun hadde en yngre

bror som ble regnet som svært begavet. Til han klarte oldefar å

skrape sammen midler til lærerskolen ved at tre naboer kausjo-

nerte for lån. Mormor fikk nok ikke samme mulighet.  Kilder fortel-

ler om henne at hun som barn leste alt hun kom over, blader og

bøker, at hun gjemte seg bort med bøkene og at hun dagdrømte.

Og hun kom seg ut.

Sannsynligvis klarte hun selv å spare opp penger til utdannelsen

og kom gjennom et nåløye da hun ble tatt opp som jordmorelev

ved Kristiania fødselsstiftelse. Jordmoryrket var den første profe-

sjonelle utdanningen for kvinner i Norge. Alt 1860 var hele Norge

dekket med distriktsjordmødre. Jordmoryrket ble en vei til utdan-

nelse for jenter fra bygdene og utkantene.  Det var stor søkning til

jordmorskolene og i en periode overskudd på jordmødre. Mormor

ble uteksaminert i 1915. Hun kom til Brønnøysund som distrikts-

jordmor i 1918. Grunnlønnen var ikke stor, jordmødrene ble i til-

legg  lønnet  per fødsel. Jeg har forestilt meg at det kom tilskudd

til kosten hjemmefra med dampbåten fra Leka.

Men i Brønnøysund begynte etterhvert et nytt liv. I 1922 giftet hun

seg med Ole Bjørken som da var kasserer i Torghattens Damp-

skibsselskap. Han avanserte til disponent, og med ekteskapet

fulgte ny sosial status, stort hus, representasjon og selskap. Mine

kilder, hennes nevø og nieser bodde tidvis hos mormor da de gikk

på skole og forteller om et raust hjem med gode lukter og en in-

kluderende tante som alltid  hadde tid til dem. Hun kalte seg hus-

frue. Men egen barndom og sosial samvittighet ble ikke borte med

det nye livet. Hjertebarnet var Sanitetsforeningen, der mormor var

leder i flere år, og sykestuen foreningen drev. Der var det også føde-

stue. Årsberetningen fra denne tiden vitner om en svært livskraftig

forening med mangfoldige aktiviteter.

Med krigen ble livet snudd på hodet. Tyskerne rekvirerte huset,

møbler måtte stables bort og mormor og morfar flytte inn i leid

leilighet. De flyttet ikke tilbake, og gjorde et nytt oppbrudd da de

i 1949 flyttet fra Brønnøysund og sørover til Aurskog. Her dør mor-

far etter et par år og mormor er alene med liten pensjon og på et

sted der hun ikke kan ha kjent så mange.

Men mormor hadde fått rede på at det skulle bygges aldershjem i

Aurskog. Hun kom med i byggekomiteen og da huset sto ferdig

var det med mormor som styrer. Her var hun i yrkesliv igjen i flere

år, sørget for at aldershjemmet fikk fødestue og at hennes niese

som var nyutdannet barnepleier kom dit. Og mormor engasjerte

seg politisk. Fra foreldrene hadde hun sitt grunnsyn i Venstre. Jeg

husker valgmøter med Halvdan Hegtun i mormors hjem da jeg var

ung. På sitt vis bidro hun til at han kom inn på Stortinget.

Jeg visste ikke altfor mye om mormor da jeg begynte med por-

trettet. På Leka hadde jeg aldri vært før jeg begynte arbeidet. Jeg

kjente henne mest som en streng, utilnærmelig, velkledd eldre

dame. Gjennom arbeidet med portrettet lærte jeg en ny mormor

å kjenne, med mange flere sider enn jeg hadde forestilt meg. Dette

er en erfaring jeg deler med de andre forfatterne av boka Formø-

drenes stemmer. Boka har gitt alle en ny innsikt, reiser til steder vi

ikke hadde vært, samtaler med nære og fjerne slektninger og ikke

minst stor respekt for de kvinnene vi har skrevet om.  n

Formødrenes stemmer
TEKST: ERIKA JAHR

ARTIKKEL
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En av mine hyggelige oppdrag i sluttfasen av presidentvervet, var

å besøke Ellen på hennes landsted i Ula.  Formålet med møtet var

å høste av hennes erfaring som soroptimist gjennom nesten sek-

sti år.  Hun har innehatt flere ulike verv i vår organisasjon, bl.a. vært

unionspresident, og utdanningsfondet er hennes hjertebarn.  På

sine mange soroptimistreiser i både inn- og utland har hun opp-

levd mye og har etablert sterke vennskapsbånd.  Spennet er stort

fra besøk i klubbene i Finnmark i småfly i 60-årene til kongressen i

Israel i 1976 med Golda Meir tilstede. En mektig dame, beskyttet av

seks menn, gjorde et sterkt inntrykk – og kongressen var bare 3

dager etter Entebbeaksjonen i Uganda hvor Idi Amin herjet.

I kombinasjon med jobboppdrag i Oslo i slutten av juni, forlenget

jeg reisen til Sandefjord der Ellen møtte meg på stasjonen en regn-

full ettermiddag.  En imponerende sjåfør med stø kurs mot sin ko-

selige leilighet der spisebordet ventet med store mengder bilder,

bøker og andre soroptimistsminner.  Timene gikk fort med inter-

essante historier og refleksjoner, kaffe og småkaker før turen gikk

videre til Ula.  

Etter smakfull sjømat inntatt med vakker havutsikt i rødlig kvelds-

lys, spurte jeg: «Ellen, hvilke råd vil du gi dagens yngre soroptimis-

ter?»  - «Det er viktig ikke å miste grunntanken i Soroptimismen.

Vær nysgjerrige på det som organisasjonen har å by på, og gi deg

selv tid».  Da hun selv ble soroptimist, fikk hun råd om å gi seg selv

fem år, om å gå på klubbmøtene og ta i mot med åpent sinn.  Med

deltakelse på 36 representantskapsmøter, og besøk i alle 43 klub-

bene i sin tid som unionspresident, har hun en stor erfaringsbase.

Hun er klinkende klar på at man ikke blir soroptimist av kun å delta

på ti klubbmøter i året.

«Det er svært viktig med rekruttering av yngre, ellers dør klubbene

ut».  Ellen ser på meg med klare, brune øyne før hun fortsetter:

«Klubbmøtene bør ha gode foredragsholdere, noe som er viktig

for at disse skal bli interessante.  Videre bør vi fokusere på vår kop-

ling til FN, så litt FN-info burde være et fast punkt på møtene.  Jeg

synes for øvrig at dagens representantskapsmøter er for lange og

dyre. De årene det ikke er presidentskifte, kan møtene gå over en

dag med påfølgende middag. Men det er viktig at to klubbrepre-

sentanter deltar da to personer både ser og hører bedre sammen.»   

Ellers beklager Ellen, opprinnelig Drammensjente, at fireårspla-

nene på SI-nivå er historie. Noen av prosjektene har gjort sterkt

inntrykk på henne; både Sierra Leone med Drammen i førersetet,

men også «Educate for Progress, Progress by Action» der både is-

raelske og tyrkiske klubber var sterkt engasjert.  Et annet prosjekt

som hun minnes godt er «Clear the Camps», initiert av Pater Pire i

samarbeid med soroptimistene, med tømming av alle flyktninge-

leire etter 2. verdenskrig. 

Den belgiske dominikanerpateren George Pire fikk Nobels freds-

pris i 1954, han ble berømt og mange ønsket å være hans venner.

Han refererte ofte til soroptimistene som sine venner fra før tilde-

lingen av prisen.  Ellen fortsetter: «man blir varm i sjelen av å delta

i SIs internasjonale arbeid, meget lærerikt, og man erfarer bredden

i SI og er takknemlig over å få være med».  

Norgesunionen ble etablert i 1939, den gang soroptimistene

«diset», men under representantskapsmøtet i Bodø i 1964, ble det 

besluttet å bli «dus».  

Takk til Ellen for et givende døgn med gode samtaler og viktige bi-

drag til vårt jubileumsår.  n

Vår kjære Ellen Gade feirer 90 år
- En av våre «Grand Old Ladies» reflekterer rundt soroptimisten i en tid med fokus på rekruttering av
yngre medlemmer.   AV SIGRID AG

GRATULERER
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Det møtte 47 interesserte og motiverte soroptimister fra hele Midt-Norge til årets Distriktsmøte i

Trondheim. Arrangementet gikk av stabelen nest siste helg i september, i strålende høstvær. 

Vi starta som vanlig med en sosial sammenkomst fredagskvelden på To Tårn rett ved Nidarosdomen.

Der hygget vi oss med tapas, sanger og quiz, samt sosialt samvær.

Selve møtet hadde vi på lørdagen. Lystenning og appell ble utført i fellesskap av klubbens presiden-

ter. Hovedinnlederen var avtroppende pilegrimsdirektør Berit Lånke. Hun holdt et spennende inn-

legg om «St. Olavsveiene som Europeisk Kulturvei». Deretter fulgte en orientering om Trondheim Syd

sitt hovedprosjekt det siste året. Keren i Eritrea er Trondheim bys vennskapsby, og gjennom denne

kontakten er vi kommet inn i prosjektet. Tradisjon tro hadde også alle presidentene og distriktskon-

takten sine minutter for å oppsummere året som er gått, samt fokusere på det de synes er viktig og

bra å ta med seg videre! Utlodning og salg av småting til inntekt for Keren.

Distriktsmøtet ble avslutta med felles lunsj, før alle dro hver til sitt, fulle av engasjement for å ta fatt

på et nytt Soroptimistår!  n

Distriktsmøte i Midt-Norge
Arrangert av Trondheim Syd Soroptimistklubb.

Alle klubbene var representert samt Unionspresident Sigrid Ag. Det

ble en flott helg. Lørdag formiddag startet vi med lystenning, mu-

sikkinnslag v/ en lokal trekkspiller fra Pasvikdalen, Johan Beddari

og ordføreren i Sør-Varanger kommune, Cecilie Hansen. Hun holdt

en flott tale og trakk frem kvinnene og deres inntreden i politikk og

samfunnsliv. Spesielt i Finnmark og i særdeleshet i vår kommune,

er det svært mange kvinner i toppstillinger. 

Ellers  var temaet Stemmerettsjubileet og vold mot kvinner. Vi

hadde vært så heldige og fått fantastiske forelesere. Gunnhild

Ramm Reistad og Liv Glasser fra Kvinnesaksforeningen i Norge ga

oss en utførlig, interessant og morsom innføring i kvinnenes kamp

for stemmeretten for 100 år siden. Leder for Krisesekretariatet i

Norge Tove Smaadahl maktet å gi oss en rystende, men nøktern

beskrivelse av den utbredte volden som mange kvinner til daglig

blir utsatt for. Hun presenterte et alvorlig og tragisk tema på en slik

måte at vi fikk gåsehud, og enda tok hun” ikke med det værste”,

som hun sa. Tove kunne kunsten å formidle. Mange stilte spørsmål

til foredragsholderne, og det ble god aktivitet blant Soroptimist-

søstrene.

Om kvelden var det Jubileumsmiddag med kortreist mat i vakre

omgivelser i Pasvikdalen. Vi gjorde ekstra stas på våre 2 charter-

medlemmer, Haldis Hamre og Paula Kloster (Gjøvik).

Mange benyttet anledningen til å spasere rundt i den fantastiske

arktiske hagen som omgir Bioforsksenteret. De har også  lagd et

flott Bjørnesenter inni i huset, der får du se utstoppede bjørner og

masse informasjon om bjørnens liv. Vi var jo i et av kjerneområ-

dene for nettopp bjørn. Ellers er det flott utstilling om dalens flora,

fauna og mineraler.

Søndagen ble det soroptimistsaker, og Sigrid Ag ga oss flotte inn-

spill og inspirasjon til videre arbeid i vår strålende organisasjon.

Møtedeltakerne betalte ikke påmeldingsgebyr, men ble oppfor-

dret til å ta masse lodd, og det gjorde de. Pengene går til utdan-

ningsfondet, og det kom inn kr. 4420,-  n

Kirkenesklubben 40 år og Distriktsmøte Nord 3
Helgen 6.–8. september 2013 feiret vi klubbens 40 årsjubileum og samtidig holdt vi Distriktsmøte for
Nord 3 på Bioforsksenteret i Pasvikdalen.   AV KARIN B. DANIELSEN, REFERENT

KLUBBNYTT

Pilegrimsmerkestein utenfor Nida-
rosdomen.
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Kjære alle positivt innstilte og bidragsytende soroptimister, 

Dette er virkelig siste nytt fra denne vannambassadøren.
Min tid som ambassadør er nå over, og det kan være på sin
plass med en liten oppsummering. 

Det har vært stor velvilje fra svært mange klubber og noen
enkeltpersoner.  Det har jevnt og trutt kommet inn bidrag til
«Go for Water»-kontoen. I alt har 38 klubber bidratt, og noen
har bidratt flere ganger. Bidragene har vært fra det mer be-
skjedne til det svært imponerende. 

I begynnelsen var det litt famling m.h.t. hva vannambassa-
dørens oppgave var, men etter litt tid utkrystalliserte det seg
et fellesprosjekt i Moldova. Resultatet av prosjektet «Water is
Life» (bruk av vannrensingsfilteret LifeStrawFamily) har bi-
dratt til at anslagsvis 4200 mennesker har hatt mulighet  til
rent drikkevann – og har det fortsatt.  Og hva det har å si for
helsen vet vi alle. 

Som det fremgikk av faktaark som lå i mappene under årets
R&L- møte i Harstad, var det såpass belastende for vår kon-
taktperson i Moldova å få sendingen inn i landet, at vi ikke

Siste nytt fra Vannambassadøren
AV LILL BJØRVIK, VANNAMBASSADØR, STAVERN 30/9/2013

INTERNASJONALT
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ønsket å gjenta det.  Det ble drøftet på et utvidet unions-
styremøte hvilken retning vi nå skulle gå i, og det ble be-
sluttet at soroptimistene skulle bidra til rensing av brønner.
Det er registrert 136.000 brønner og 7.000 kilder på lands-
bygda i Moldova. Det er her landsbybefolkningen henter sitt
drikkevann.  Under årets tur til Moldova ble idéen drøftet
med de 4 «gamle» klubbene og responsen var udelt positiv.
Den femte og nyeste klubben har vært så heldig at deres
landsby har fått et enormt vannprosjekt i regi av EU.

Vi har mottatt søknader fra Causeni og Edinet. Causeni har

et prosjekt som de kaller «Start the day with a nice cup of
clear water». Alt i alt har de planer om å rense og utbedre
20 brønner i landsbyene rundt Causeni. Foreløpig er det 9
brønner som er ferdige. De har nå søkt om støtte til 5 brøn-
ner.   I landsbyen Zaim er det to brønner i hovedgaten som
er aktuelle. Disse brønnene brukes av fastboende og av
andre som er på tur. De har også et prosjekt i Saiti som om-
fatter 3 brønner, men hvor vi konsentrerer oss om én. 

Det kan variere sterkt hva det koster å rense og utbedre en
brønn alt etter hvordan grunnforholdene er. I gjennomsnitt
er totalomkostningen på ca 3000 €. Vårt bidrag vil ligge
rundt 1500 €. I tillegg til støtte fra soroptimistene mottar
klubben bidrag fra kommunen, og de søker også andre
NGOer om midler.

I Edinet er prosjektene i øyeblikket en brønn for 9 bolig-
blokker i Edinet. Her henter 270 familier sitt vann. I tillegg
ønsker de å male og sikre et vanntårn som forsyner en insti-
tusjon for psykiatriske pasienter med vann. 

Hverdagslivet i Moldova er mer slitsomt enn her. Det har
man ingen problemer med å forstå når man besøker Euro-
pas fattigste land. I tillegg til økonomiske utfordringer har
landet også en kultur som ikke gir kvinner samme rettighe-
ter som menn. Det finnes nok familier som har det som vi er
vant til, men det er heller ikke uvanlig at mannen i huset
klapper til sin kone. Ingen synes det er rart. Den informa-
sjonen har jeg fra Kim Ekhaugen i NORLAM.  (NORLAM er et
unikt norsk prosjekt hvor norske jurister bistår moldovske
jurister i å modernisere rettsvesenet).

Alle klubbene i Moldova er nye sammenlignet med våre
klubber, og det er direkte imponerende hva hardtarbeidene
kvinner har fått til på kort tid. 

Jeg har forstått på det nye unionsstyret i Stavanger at de øn-
sker å fortsette satsningen på vann. Det synes jeg er svært
hyggelig å høre. 

Til slutt, nok en gang, hjertelig takk til alle klubber for godt
samarbeid.  n

INTERNASJONALT
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30 feststemte damer møttes hjemme hos Regina Steinberger.  Etter

lystenning og velkomstdrink ble vi servert deilig viltgryte og vel-

smakende salater som Regina, sammen med fire av våre medlem-

mer på forhånd hadde tilberedt.  Styret stilte tradisjonen tro med

hjemmebakte kaker til kaffen.

Dagens 5 minutt var referat fra R&L møtet i Harstad v/Hilde Gryt-

ting og Synnøve Fagerhaug.

Kvelden ble avsluttet med trekning av fine gevinster.  Det kom inn

hele kr 2 500,- til vår gavekonto.

Med ønske om god sommer «vandret vi hjem i sommernatten».

Vi har i medlemsåret 2012/2013 tatt opp hele 7 nye medlemmer.  6

av disse er med på bildet (Annette Gaustad var ikke til stede når

bildet ble tatt).  n

Et lite referat fra vårt sommermøte:
Ålesund soroptimistklubb avviklet sitt sommermøte tirsdag 4. juni.   

KLUBBNYTT

Fra venstre: Elin Vedeld Nygård, Hilde Skjong Sylte, Kari Blindheim,
Berit Misund Dahl, Karen-Marie Schjelderup og Shirley Sotiri.
Foran:  Synnøve Fagerhaug (president)

Bergensklubbens president Ragnhild Aak Skajaa ledet møtet. Fyl-

kesordfører Tom Christer Nilsen innledet med en presentasjon av

utfordringer som Norge og Hordaland står overfor når det gjelder

befolkningsutvikling, utdanning, samferdsel og miljø. Fylkestann-

lege Arne Åsan orienterte om tannhelsetjenesten i Hordaland. 

Lokalhistoriker Jo Gjerstad fortalte om Årstadvollen, det historisk

interessante området der odontologibygget ligger. Like ved lå

kongsgården Alrekstad som var residens for Harald Hårfagre og

Håkon den gode, og herfra styrte Olav Kyrre landet fram til han

grunnla byen Bjørgvin. Byens eldste gateløp gikk mellom Alrek-

stad (Årstad) og Bjørgvin (Bergen).

Soroptimistene Siren Hammer Østvold og Gunhild Vesterhus

Strand ga en spennende omvisning i det flotte bygget som er ar-

beidsplassen deres. Møtet ble avsluttet med nytt fra guvernør Siren

Hammer Østvold, distriktskontakt Inger Sinding Hølvold og klub-

bene i Hordaland.  n

Distriktsmøte i Vest
Lørdag 21. september var klubbene i distrikt Vest (Os, Voss, Bergen Syd og Bergen) samlet til 
distriktsmøte med 40 deltakere i det nye odontologibygget i Bergen.    AV TONE LØNNING
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Det var til sammen 43 tilstede på distriktsmøtet, inkludert fore-

dragsholder Erik Gjestvang med kone.

Av våre medlemmer var 21 tilstede, fire hadde meldt avbud. I til-

legg var klubbene i Tønsberg. Sandefjord og Larvik representert,

dessverre kom det ingen fra Holmestrand og Horten.

Vår president Anne Kristin Førstøyl, som ledet distriktsmøtet,

startet med å ønske alle velkommen. Ønsket spesielt elev ved mu-

sikkskolen velkommen.  Hun spilte fire musikkstykker på fløyte og

høstet stor applaus.

Anne Kristin presenterte seg så for formsamlingen og ba komiteen

for distriktsmøtet reise seg og berømmet komiteen for godt arbeid.

Liv Fjelldalen foretok så lystenning og leste appellen.

Kveldens foredragsholder Erik Gjestvang ble så presentert og ordet

ble overlatt til ham.

Erik Gjestvang tok oss med på en reise bakover i tid.  Han startet

med diktet ”Camilla Collet” av lyriker og universitetslektor Åse-

Marie Nesse.  Diktet er  inspirert av Vigelands statue av Camilla Col-

let.  Statuen står bak slottet.  Det er i år 200 år siden Camilla Collett

ble født og vi ble tatt med i en reise gjennom hennes liv, forfatter-

skap og hennes store betydning for kvinnekamp og likestilling.

Hun ble enke i 1851 og satt igjen med fire små barn.  Hennes øko-

nomi ble svært dårlig; hun måtte selge huset og klarte ikke å for-

sørge sine fire barn.  To barn vokste opp hos andre. Hun ble

æresmedlem i Norsk Kvinnesaksforening.

Det er også ”Fire store” kvinner.  Vi fikk i tillegg til Camilla Collet

høre om:

• Fredrikke Marie Kvam, f. 1843.  Hun var med å starte Norske kvin-

ners sanitetsforening og satt som leder fra starten og frem til

1933.  Hun drev med utstrakt lobbyvirksomhet for de saker hun

kjempet for og ble kalt ”korridorenes dronning”.

• Gina Krog, f. 1847 var en radikal og kompromissløs kjemper for

kvinners rettigheter.  Hennes strategi var bevisstgjøring, organi-

sering og handling. Hun var med og startet opp fire kvinne-

organisasjoner: Norsk kvinnesaksforening, Kvinnestemme-retts-

foreningen, Landskvinnestemmerettsforeningen og Norske

kvinners nasjonalråd.  Hun var også en av de første kvinnene

som deltok i offentlig debatt. 

• Fernanda Nissen, f. 1862 i Kragerø.  Hun var middelklassekvinnen

som ble sosialist og politiker.  Hun engasjerte seg sterkt i arbei-

derkvinnenes sak.

Erik Gjestvang trollbandt forsamlingen med sin kunnskap og for-

tellerevne. Selv om vi har kommet langt i vårt samfunn er det frem-

deles mangler i forhold til full likestilling.  Så det er fortsatt en jobb

å gjøre her. Han tok og opp utfordringene og berikelsene vi møter

som flerkulturelt samfunn.

Han avsluttet med diktet ”Nuet” av Herman Wildenvey som slutter

med:

”Og alt tilbake og alt frem er skuet
fra denne evighetens tinde, nuet”

Anne Kristin takket Erik Gjestvang for et engasjerende og interes-

sant foredrag.

Det var nå på tide med bespisning og vi koste oss med nydelig

blomkålsuppe med bacon og brød. Det ble også solgt lodder på

fine gevinster som distriktsmøtekomiteen hadde sørget for.

Tove Glittenberg orienterte så litt om lokalprosjektet vårt og gode

erfaringer med samarbeidet med NAV.  Overskudd av kveldens

loddsalg går til prosjektet.

Vi gikk så over til informasjon fra klubbene:

Guvernør Kristin Rüder orienterte fra guvernørmøtet i Berlin.  Hen-

viste til guvernørinfo som nå har kommet med septembernummer

og inneholder all informasjon om guvernørmøtet i Berlin. 

Deretter fulgte informasjon fra de fire klubbene som var tilstede.

Informasjonen dreide seg i hovedsak om prosjektarbeid; både 

lokalprosjekter og internasjonale prosjekter som støttes på ulike

måter.

De ulike klubbene har møtedager på ulike mandager i måneden

og det ble oppfordret til å møte på hverandres møter.  I tillegg ble

det foreslått at vi utvekslet program, tipset hverandre om for-

dragsholdere og potensielle medlemmer.

For øvrig ligger informasjon om klubbene på de respektive hjem-

mesider.

Kvelden ble  avsluttet med diktet ”En fuglevise” av Henrik Ibsen

som Ester Kirkevold leste for oss.

Liv Fjelldalen foretok lysslukking og Anne Kristin takket for frem-

møtet og ønsket vel hjem.  n

Skien Porsgrunn Soroptimistklubb
Protokoll fra distriktsmøte den 23.09.13  på Bryggeparken hotell.   AV HELEN BRæKKEN, REF.

DISTRIKT SYD 2



Flotte mannekenger viste klær fra butikker i Sandnes Sentrum. Det

var klubbens egne medlemmer om stilte sporty opp som manne-

kenger. Noen har også fått med seg døtre + en sønn, slik at vi fikk

vist klær for alle, både unge voksne, voksne og godt voksne! Vi har

også «basar» den kvelden. Mange fine gevinster og stor kjø-

perglede hjelper godt på inntektssiden.

Hovedmålet med arrangementet er å skaffe penger til våre pro-

sjekter. En stor del av inntekten går til Bypresten i Sandnes sitt ar-

beid blant rusavhengige kvinner. Pengene skal gå til noe som kan

lyse opp i en tung hverdag. Vi får tilbakemeldinger fra Bypresten

vår, så vi vet at pengene kommer godt

med i arbeidet. 

Vi har også brukt litt av inntekten til å

kjøpe planter til Sansehagen ved Åse

Boas. Der har vi i noen år forsøkt å holde

hagen i noenlunde orden. De to siste åra

med god hjelp fra noen staute gutter fra

Rotary. Luking og planting i bed, be-

skjæring av trær og busker, høytrykks-

spyling av hageganger er noe av det vi

har gjort i Sansehagen. Vi støtter også

Norgesunionens prosjekt mot mennes-

kehandel, spesielt i Moldova der unge fra

16 – 18 år får tilbud om skolegang på

internatskole som blir drevet av midlene

vi i Norge samler inn.  n

Sandnes Soroptimistklubb har arrangert
sin årlige mannekengoppvisning!
Sandnes Soroptimistklubb har også i år arrangert sin tradisjonelle mannekengoppvisning. Som tidligere
år var det fullt hus og god stemning på Sandnes Brygge da konferansier Åse Tesdal ønsket velkommen.
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KLUBBNYTT

Her kommer en hilsen fra Sigdals-
klubben. Helen Jamne var den hel-
dige vinner i Utdanningsfondets 
lotteri 2013. Hun fikk overrakt 
gevinsten på vårt sommermøte av
våre to R/L representanter. 

Hvilken overraskelse!!  n

Vinner av Utdanningsfondets lotteri 2013
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President Åsne Stolpe kunne ønske velkommen til 65 kvinner.

Første post på programmet var en kavalkade over hvert tiår siden

kvinnene fikk allmenn stemmerett i 1913. Vi møtte to tjenere i et

velstandshus, vaskehjelpen og stuepiken, som gikk ut for å feire

den nyvunne retten. "Nå skal også vi være med og bestemme".

Brita Hanssen hadde skrevet og innstudert kavalkaden, og "skue-

spillerne" var alle klubbmedlemmer. Charleston-damen hadde kas-

tet korsettet, og kom dansende inn.  Mellomkrigstida med streiker

og arbeidsledighet var heller ikke glemt. Og Marlene Dietrich gjen-

opplevde sin periode. Motstand mot nazismen og Norge i krig

stilte krav til kvinnene, som nok stilte i bakre rekke, og sjelden fikk

medaljer, men hadde nok å streve med i varemangelens tid.

Men freden kom med Norge i rødt, hvitt og blått, og baby-boo-

men. Og selvsagt "The New Look", og den "lille pike i lave sko" var

med. 1948 var menneskerettighetserklæringens år, og kvinnene

fikk flere rettigheter. Kvinnene stormet fram på mange områder. I

1961 fikk vi vår første kvinnelige prest, og antallet kvinner i høyere

utdannelse økte stadig. Mennene skulle få konkurranse, og mange

forstod også at mer av hjemmetjenesten måtte tas over av dem.

Kvinnene fikk sparke fotball, løpe maraton, gå langrenn, kort sagt

få adgang til flere tidligere maskuline arenaer. Kvinnekvotering var

mer omstridt, men kom på dagsordenen. Den første kvinnelige

statsministeren kom i 1981, og nesten halve regjeringen bestod av

kvinner i 1986. Selvsagt ble vi presentert for karrierekvinnen med

stresskoffert! 

At familielivet stod for fall, med økende antall skilsmisser, var 

tydelig, ettersom flere kvinner var i stand til å forsørge seg selv.  Øn-

sket om at 2000 skulle innlede et tusenår med fred og toleranse,

ble brått slukket den 11.9.2001 og 22.7.2011. Likevel endte kaval-

kaden i optimismens tegn. Vi har oppnådd mye allerede, og arbei-

der videre for rettferdig balanse.

Brita Hanssen leste sin sammenbindende tekst, alt på rim, slik bare

hun kan det, tidsriktig musikk ledsaget innslagene, og aktørene

var i kostymer tilpasset tidsrommet. Applausen var overveldende.

Etter en tapas-lunsj redegjorde Kirsten Berg Stephansen fra Ro-

merike for prosjektene klubben arbeider med. De støtter opp om

krisesentret på Lillestrøm, og har særlig fokus på innvandrer-

kvinner. Det er tiltak som ikke behøver å koste så mye, viktig er at

vi byr på oss selv. Samtalen etterpå viste at det var stor interesse for

disse tiltakene. Kirsten Berg Stephansen er også engasjert i FN-

sambandet, og anbefalte at klubbene ba om informasjon fra denne

viktige organisasjonen.

Inger Finnanger fortalte fra Hamar-klubben. De støtter bl.a. arbei-

det for barn og unge i Moldova. Inger Torkehagen Skumsrud tak-

ket på vegne av deltagerne for et godt møte, og ønsket

velkommen til Gjøvik neste år.

Det var også presidentskifte i vår klubb. Liv Nøkleby tar over etter

Åsne Stolpe for en ny to-årsperiode.  n

Kongsvinger Soroptimistklubb
Kongsvinger Soroptimistklubb arrangerte distriktsmøte 21. september på kvinnemuseet Rolighed. Møtet
samlet medlemmer fra soroptimistklubber i Gjøvik, Hamar, Lillehammer, Odal, Ringsaker, Trysil og Kong-
svinger. Klubben Lillestrøm-Romerike var også representert. Medlemmer av andre kvinneorganisasjo-
ner var invitert til den første delen av møtet.     REFERENT: ANNA UGGERUD

KLUBBNYTT
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Det er mange små

perler Stokkan har

trukket fram fra et

rikholdig materiale

av brev og dag-

boksnotater. De

utgjør en uvur-

derlig skatt som

tante Karen Bjøl-

stad, og etter

hvert også Ed-

vard Munchs

søster Inger,

møysommelig

tok vare på og flyttet med

seg fra det ene husværet til det neste. Torill Stokkans arbeid med

kildene er imponerende. Organiseringen av alt materialet er godt

og gjennomtenkt. Kapitteloverskriftene og undertitlene, som er si-

tater fra brev og dagboksnotater, er velvalgte og gir lyst til å lese vi-

dere. Og alle illustrasjonene er interessante og gir et annet og nytt

perspektiv på kunstneren Edvard Munchs bakgrunn og oppvekst.

”Tante tok levende del i våre tegneforsøk, og det var sannsynligvis

hun som mest bidro til at jeg ble maler, iallfall så tidlig”, skrev Ed-

vard Munch selv. Tante Karen oppmuntret og la til rette for nevø-

ens tegne- og maletalent og -interesse helt fra starten. Istedenfor

å bli sint da han tegnet med kullstift utover kjøkkengulvet da han

som syvåring hadde opplevd et følge av blinde mennesker som

gjorde sterkt inntrykk på han, ropte tanten på resten av familien

for at de skulle komme og beundre Edvards verk.

Tante Karen var kunstner selv, og i flere år før nevøen slo gjennom

som kunstner støttet hun han økonomisk. Hun lagde bark- og mo-

sebilder, blant annet av stavkirker, som hun solgte som suvenirer.

Uansett hva som hendte, støttet tante Karen trofast sin etter hvert

verdensberømte nevø – helt fra han som femåring mistet moren

sin i tuberkulose og til han ble nesten sytti år. Tante Karen var 91 år

da hun døde i 1931.

Det er på tide at tante Karen får sin rettmessige plass i Edvard

Munchs liv, offisielt i ettertiden. Hun var en trofast og oppofrende

pleiemor, inspirator, modell og økonomiske bidragsyter i mange

år. Hun skrev utallige brev til Edvard, mens han bodde forskjellige

steder i Norge og mens han oppholdt seg i utlandet.

Første opplag av boka ”Tante Karen Kvinnen bak Edvard Munch”

er litt skjemmet av trykkfeil. En annen ting jeg ville ønske meg i

neste opplag er en mørkere skrifttype og en tydeligere forskjell på

Torill Stokkans tekster og de siterte brevene og dagboksnotatene,

selv om de er holdt i original rettskriving og dermed ikke vanske-

lig å skille fra de nyskrevne tekstene. Når det er sagt, stiller jeg meg

i rekken av begeistrete lesere. Denne boka utfyller Atle Næss sin

solide Munch-biografi og Rolf Stenersens personlige tilnærming

til kunstneren. Forsidebildet på boka er en hel liten fortelling i seg

selv. Det var nok symptomatisk for den fattige kunstneren og nokså

tilfeldig at dette vakre portrettbildet (ganger tre) av tante Karen

ble gjenoppdaget – på baksiden av et annet maleri! Kunstneren

hadde ikke alltid råd til nye lerreter og malte oppå gamle male-

rier…

Det er mye interessant å lese om Edvard, tante Karen og de men-

neskene som sto kunstneren nærmest i hans viktigste oppvekstår.

Inntrykket av en tung og trist barndom har blitt sterkt nyansert

med denne boka. Torill Stokkan skriver: ”Leser man dagbøkene til

Karens pleiebarn – så fremstilles dagene som ganske lyse. Det var

familieselskaper, turer i skog og mark, det var ”Ut paa skøiter”, og

”å huske på isflak”, turer til Maridalen, Fredrikstad og Løten, besøk

av Bedstefader, juleselskaper, juleball i Fredrikstad, en Papa som

leste fra sagaen eller underholdt med spøkelseshistorier, hygge-

lige kvelder under parafinlampen og markering av dager hvor de

mintes de døde med ”æggedosis” og annet.” Inger  Munch sa i et

intervju i Arbeiderbladet i 1951 ”Det har vært sagt at min bror levet

opp i en trist barndom og ungdom, men det er altså ikke 

tilfeldet.”   n

Nytt perspektiv på Edvard Munchs
barndom
Torill Stokkan i Fredrikstad soroptimistklubb har skrevet boka ”Tante Karen – Kvinnen bak Edvard Munch”.
Det er en interessant og morsom bok om Edvard Munchs hengivne og oppofrende tante Karen – fra
Fredrikstad. Boka er en glede å lese. For meg er kvinneperspektivet ekstra interessant, men boka kan for
eksempel  godt brukes som en første innføring i Norges største malers barndom og oppvekst for elever
i barne- og ungdomsskolen.   AV MARIT ØGAR AASBRENN, LæRER OG FAGBOKFORFATTER, FREDRIKSTAD SOROPTIMISTKLUBB

ARTIKKEL
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MINNEORD

Kari Aardal Mjelde, f. 2.10.43, sovnet stille
inn 26. juni og ble begravet fra en fullsatt
Arna Kirke i Bergen 5. juli. Hun var enga-
sjert til det siste og tok imot familie, kol-
leger og venner på Sunnivaklinikken. Kari
ble født på Bratland i Fana og hun inter-
esserte seg for alt som fulgte med et liv
på gård og i pakt med naturen. Kari tok
realskole og realartium som privatist på
bare 3 år! Med svært gode karakterer ble
det realfagstudier før hun tok kjemiinge-

niørutdannelse ved Bergen Tekniske Skole. Kari møtte sin mann
Sveinung i ung alder og de giftet seg i 1968. Kari etterlater seg
Sveinung og barna Karianne og Hallvard med svigerbarn og 4
barnebarn.  
Jeg er så heldig at jeg har hatt Kari som kollega og venn i over
førti år og hun var en de første «fadderbarna» mine i Bergen So-
roptimistklubb!
Jeg møtte Kari i februar 1970 da jeg kom til min første arbeids-
dag som ernæringsfysiolog i TORO, Rieber & Søn. Kari tok imot
med et strålende smil i et åpent og vennlig ansikt. Det var be-
gynnelsen på et langt vennskap og felles yrkesliv. Da jeg be-
gynte, var Kari allerede en svært respektert produktutvikler og
hun hadde et spesielt godt forhold til alle på TORO og jobbet
tett med ulike avdelinger og TORO fabrikken når det gjaldt pro-
duktutvikling og produksjon av buljonger og kraftgrunnlag.
Kari var en svært dyktig produktutvikler og hun har veldig mye
av æren for de gode smakene som er utviklet i buljonger, kraft-
grunnlag, supper og sauser.   
Kari var 100 % lojal og ærlig i sitt arbeid og en fantastisk kol-
lega. Kari hadde også verdifull kunnskap om matkultur og tra-
disjoner og kunne alt fra slakting og innhøsting til konservering
og tilberedning. Sammen med Sveinung var hun bærer av en
kulturarv med mattradisjoner som veldig få besitter i dag. Kari
hadde svært høye etiske krav til seg selv og andre og var et ene-
stående eksempel på det vi forbinder med en sann Soroptimist. 
Det var derfor naturlig for meg å anbefale henne som medlem
i Bergen Soroptimistklubb. Hun ble tatt opp i 1991 med meg
som stolt fadder!
Kari var en svært engasjert soroptimist og ivaretok de verv og
oppgaver hun fikk på en utrolig flott måte. Hun var inklude-
rende, alltid positivt innstilt og hadde et fantastisk godt humør.
Hun likte seg best når hun hadde mye å gjøre med arrange-
menter, gjerne med tilberedning og servering av mat. Da hørte
vi hennes glade, karakteristiske latter og så at hun koste seg.
Kari var styremedlem i to perioder i Soroptimistklubben og
bidro til en svært god kontinuitet i de to styrene. Kari var løs-
ningsorientert, representerte den sunne fornuft og var varm og
jordnær i sin fremtreden. Hun var et medlem alle følte seg vel
sammen med og som alle ble glad i. Hun deltok tidlig aktivt i
flere store prosjekter, bl. a. et arkiveringsprosjekt for overleve-
ring av materiale fra klubben til Bergen By arkiv. Som styre-
medlem fikk hun mye ansvar og Kari var bl a aktiv med å skaffe
nye møtelokaler og møtte opp tidlig for å forberede møtene,
spesielt serveringen. 
Første store arrangement klubben hadde mens Kari var styre-
medlem, var Distriktsmøtet i 2009. Kari gjorde alle avtaler med

omvisning og arrangement på Janus fabrikken og dette ble en
veldig flott opplevelse for våre klubbmedlemmer og gjestende
klubber. Da Bergen Soroptimistklubb arrangerte Nordiske
Dager i 2010, var Kari sponsoransvarlig og skaffet det største
enkeltbidrag i klubbens 75årige historie. Kari spilte også en sen-
tral rolle i arrangementskomiteen da Bergen Soroptimistklubb
arrangerte Norgesunionens Representantskaps - og Landsmøte
her i 2011. Hun var da ansvarlig for et flott arrangement i Fana
Kulturhus på Nesttun, syd for Bergen sentrum..
Kari skaffet både mat og gaver til deltagerne og denne gang
var også Sveinung og Hallvard med å jobbe og servere fiske-
suppe! Gavene fra Hallvards firma og sponsingen av fiskesuppe
fra TORO gjorde at vi fikk frigjort midler til hjelpeprosjekter. Kari
siste ansvarsområde i klubben var rekruttering, et verv hun
hadde til hun ble syk og måtte overlate det til andre. Kari deltok
på møter lokalt, nasjonalt og internasjonalt og var svært stolt
over å tilhøre Soroptimist International. Det siste arrangemen-
tet Kari var med på, var klubbens 75 års jubileumsmiddag i slut-
ten av april. Hun var i veldig godt humør, så veldig flott ut og
gledet seg over det flotte arrangementet. Vedlagte bilde av Kari
er fra denne middagen. 
Kari hadde god kontakt med mange soroptimister helt til det
siste og var alltid en god samtalepartner. Kari ble plutselig mye
dårligere, men selv da jeg besøkte henne uken før hun døde,
gikk hun sammen med meg ut og vi beundret alle de vakre
blomstene utenfor sykehuset. Kari kunne navnet på dem
alle..… 
Da Kari gikk bort, sendte vår president Ragnhild Aak Skajaa ut
en melding til alle medlemmene i Bergen Soroptimistklubb og
reaksjonene lot ikke vente på seg. Alle beskrev Kari som et
varmt, oppriktig menneske, med sterkt engasjement som de
var blitt svært glade i og som ville bli savnet.     
Appellen for Soroptimist International vil jeg gjerne ta med her: 
LA OSS VæRE OPPRIKTIGE I VENNSKAP OG VISE EVNE TIL FRED
OG FORSTÅELSE
LA OSS VæRE VILLIGE TIL Å HJELPE OG TJENE
LA OSS ALLTID SETTE OSS HØYE MÅL OG UTFØRE VÅRT ARBEID
MED VERDIGHET OG UNDER ANSVAR
Hvorfor vil jeg ta med appellen? Jo, fordi den beskriver Kari og
hennes enestående personlighet og gjorde henne til en fan-
tastisk representant for Soroptimist International:
Kari var oppriktig i vennskap og hun viste alltid evne til fred og
forståelse.
Kari var alltid villig til å hjelpe og tjene.
Kari satte seg høye mål og utførte alltid sitt arbeid med verdig-
het og under ansvar.
Vi i Bergen Soroptimistklubb har mistet en kjær soroptimist-
søster som vi vil savne veldig, og jeg har i tillegg mistet en nær
venn og kollega som gikk bort altfor tidlig. Jeg sender mine
varme tanker til mannen Sveinung, barna Karianne og Hallvard
med familier. 
Jeg lyser fred over Kari Aardal Mjeldes minne!

På vegne av Bergen Soroptimistklubb
Åsta Otteren Ellingsen, 
tidligere president og medlem siden 1986 

Minneord ved 
Kari Aardal Mjeldes bogang 
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MINNEORD / BOKHJØRNET

Da jeg hørte innledningen i boka,
tenkte jeg at dette gidder jeg søren ikke
høre på. En slik halvgammel grinebiter
av en kverulant, skal man lete lenge
etter. Etter å ha lyttet til Trond Brænne
og Kim Haugen glimrende innlesing i
ti timer og 27 min, må jeg bekjenne:
Jeg har blitt inderlig glad i en mann
ved navn Ove.

Du kjenner sikkert typen; en person som bråker, kverulerer
og lager stor ståhei for den minste ting. En som hver morgen
tar en inspeksjonsrunde i borettslaget for å sjekke at alle føl-
ger ordensreglene. Vår Ove er en slik person, en prinsippfast
59 år gammel enkemann som akkurat har fått beskjed om at
han er overflødig på jobben. Da har ikke Ove så mye å leve
for, tror han. Heldigvis er det slik at livet gir noen uventete
vendinger.  Det kommer en person inn i hans liv som ser han
– ser mennesket bak den hissige og kverulerende masken.

Boka er hjertevarm, humoristisk og tankevekkende. Per-
songalleriet er rikt – vi møter ”det blonde meheet” (det er

hun som bærer på den lille hunden Ove kaller bare beks-
omstøvelen), ”jålebukken Anders” og ”en koloss av en mann”.
Et frodig språk, flotte beskrivelser og sammenlignelser. Ove
har en stor kjærlighet i livet. Vel, egentlig har han to, når jeg
tenker på hans troskap til bilmerket Saab, men den største
kjærligheten er hans kone Sonja: ”Og latteren hennes, den
som for resten av hans liv kom til å få det til å føles som om
noe løp rundt barbeint inne i brystet på ham.”

"Du! Det er du som har tenkt å kjøpe deg en fransk bil. Du
burde ikke bekymre deg så mye over andre, du har proble-
mer som det er". Er et annet sitat fra boka - sagt etter at ho-
vedpersonen akkurat har møtt en "homseperson" som
vennen prøver å beskytte. Vennen får svar på tiltale...

Jeg tror vi alle har Ove i oss - i alle fall kjenner vi en mann
som Ove. Boka av Fredrik Backman anbefales på det var-
meste. Faktisk vil jeg si at alle bør lese den – for: ”Vi tror at det
alltid vil være tid nok til å gjøre ting ovenfor alle mennesker.
Tid nok til å si ting til dem. Og så skjer det noe, og da står vi
plutselig der og tenker på ord som "hvis bare".”

Bokhjørnet  AV SISSEL

En mann ved navn Ove  
av Fredrik Backman

Natten til 10. mai sovnet vårt æresmed-
lem og klubbstifter Synnøve Bulien inn
på Solhaug aldershjem i Arendal i en
alder av 94 år.

Etter sin lærerutdannelse i Stabekk og i
Tønsberg og mange års arbeid på Sørum
kom Synnøve til Levermyr ungdoms-
skole i Grimstad. Vinteren 1971 ble hun
den første presidenten i vår klubb. Hun

ble betegnet som en beskjeden, aldri dominerende, men alli-
kevel en klar leder.

Synnøves interesser var litteratur, musikk, kirkeliv og håndar-
beid. Hun leste ofte sine yndlingsdikt i 5 minuttene i klubbmø-
tene eller fortalte om sine reiser til soroptimistmøtene i Norge
eller i ernere strøk. Langt oppe i 80 årene kunne Synnøve uten

videre hjelpe til med å sette opp et vev for en vevinteressert ny-
begynner. 

Dessverre ble hun nesten blind de siste årene av sitt liv, men
hun holdt seg i alle år meget godt orientert via radio og samta-
ler, og hun viste stor takknemlighet for den omsorg som hun
opplevde som institusjonspasient. Hun var et positivt menneske
som måtte være alle pleiers drøm! Hun hadde sans for humor,
og hun hadde ofte en kvikk og slående replikk.

En stor takk til et allsidig ressursmenneske og en dannet per-
sonlighet som vi fikk oppleve som vår klubbvenninne i mange
år. Vi lyser fred over hennes minne.

Tordis O. Thorsen og Paula Gjennestad
Arendal- Grimstad Soroptimistklubb

Minneord om Synnøve Bulien
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«Innflytterdagen» har vært ar-

rangert i Molde siden 2005, og

har som formål å skape trivsel og

å gjøre byen kjent som et godt

sted å flytte til. Næringsliv, orga-

nisasjoner, lag og foreninger har

stands i sentrum denne lørda-

gen i september hvert år. 

Molde Soroptimistklubb har del-

tatt i flere år, og var også aktivt

til stede på innflytterdagen 7.

september. Vi snakket med

mange, delte ut brosjyrer og

solgte kort! Temaet menneske-

handel sto i fokus, noe som også

går fram fra bildene.   n

Innflytterdag i Molde
AV ÅGOT ALNES ORVIK, MOLDE SOROPTIMISTKLUBB
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NYE MEDLEMMER

Kirkenes            Ann Kristin Røsok Arnljot     08.01.13.

Jæren                Silje Eriksen Bølla.                  11.01.13.

Ålesund            Karen Marie Schjelderup.     05.02.13.

Ålesund            Elin Vedeld  Nygård.              05.02.13.

Sandefjord       Mette Wiik.                             07.01.13.

Askim                Ellen Anstensrud.                  10.02.13.

Kristiansand Ø.  Wenche Bragdø.                  11.02.13.

Kristiansand Ø.  Sissel B.Sagafoss.                 11.02.13.

Kristiansand Ø. Jorunn Hantveit.                   11.02.13.

Kristiansund    Ellen Kanck Sæterøy.             01.02.13.

Sandnes           Sigrid Helvik.                           11.03.13.

Oslo Nordstrand. Mintje A.S.Schjønsby.      12.03.13.

Arendal Grimstad   Marlene Hagstrøm.       13.03.13.

Oslo Nordstrand.    Anne Aarseth.                19.03.13.

Horten.              Else Bjørg Andersen.           18.03.13.

Ålesund.            Shirley Sotiri.                         02.04.13.

Kristiansand Ø.  Hege M.Mandt.                   11.03.13.

Trysil.               Mona Kristine Tangen.          04.04.13.

Trysil.               Marie-Louise G.Linstad.         04.04.13.

Trysil.               Anita Vildskog  Notkevich.     14.04.13.

Tønsberg.        Annette Lone Pedersen.           18.04.13.

Horten.            Karin Brøndbo.                        22.04.13.

Trondheim S.  Linda Chingani.                        05.03.13.

Trondheim S.  Seraphina Habarurema.         05.03.13.

Lillehammer.          Torbjørg Knai.                 19.03.13.

Lillehammer.         Anne Mette Karby.         19.03.13.

Lister .                      Merete Pedersen.          11.03.13.

Lister                        Ljiljana Loncar.                18.01.13.

Bergen.             Henriette Sinding Aasen.     04.06.13.

Oslo 2 .              Hanne Øverlier.                     11.06.13.

Oslo 2.               Elisabeth Fevang.                  08.05.13.

Sandnessjøen.   Mona Torill Arntzen.           01.07.13.

Sandnessjøen.  Hilde Mari Salamonsen.    01.07.13.

Mo i Rana.         Olaug Nylund.                       09.01.13.

Flekkefjord.       Gunn Tove Svindland.         10.06.13.

Flekkefjord.       Anita Årrestad Thomas.      10.06.13.

Flekkefjord.       Anna Charlotte Kjepso.       10.06.13.

Flekkefjord.       Lillian Eie Pettersen.            10.06.13.

Fredrikstad.      Ida Margrethe Fredriksen.  21.06.13.

Haugesund -omegn. Tsega Tesfamichael.   06.05.13.

Haugesund-omegn. Kristin  Elin Eikill.          08.04.13.

Kristiansand. S Anna Tveiten Ludemann.    03.06.13.

Kirkenes.         Hill Haga.                                  12.02.13.

Vadsø.             Kristin Eide.                              03.01.13.

Mandal.          Eirin Renskou.                          11.06.13.

Haugesund-omegn. Bjørg   T.Vikshåland.   04.03.13.

Rygge.            Kari Rossnes.                          10.06.13.

Sortland.       Tove Strand Johansen.           08.06.13.

Hammerfest.   Arnhild Bjerkan.                    12.06.13.

Larvik.           Kari Reime.                                10.06.13.

Sandnes.        Torunn Wigdis Oftedal.         09.09.13.

Sandnes.        Sigrid Louise Ø.Hyldmo.        09.09.13.

Svolvær.         Siri Sund.                                 16.09.13.

Kirkenes.       Margrethe Jørgensen.           07.09.13. 

Vi ønsker nye 
medlemmer velkommen!

Fra venstre: Inger von der Lippe, Torunn Oftedal - nytt medlem, Gunvor Bakke, Berit Jaatun, Sigrid Hyldmo - nytt medlem og Astrid Hyseby Mørk.
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Som tradisjonen tro, hos vårt mang-

eårige medlem Betten Geheb. Nesten

alle medlemmene var tilstede. Det

ble dekket langbord ved Bettens hus

og vi fikk servert en 'himmelsk' fiske-

suppe av festkomiteen, med vår

gourmet-kokk Natty Huitfeldt i spis-

sen.

Klubben tok opp et nytt medlem,

Anna Lùdemann,som er tannpleier.

På bildet er er hun flankert av sine

faddere, Ingeborg og Bàrbel samt

president Kjellaug Eik.

Etter bespisningen flyttet alle seg ned

på Bettens brygge, tente peisen og

hadde noen gode Soroptimistdisku-

sjoner i ekte Sørlands-idyll.  Betten

har i alle år stilt hus, hage og brygge

til disposisjon for klubbens sommer-

møter. 

En flott sommeravslutning! Klubben

er stolt av sitt nye medlem!  n

Kristiansand Soroptimistklubb
Mandag 3. juni arrangerte Kristiansand Soroptimistklubb sitt sommermøte.    AV LIV E.MONGSTAD

KLUBBNYTT

På høstens første møte hadde vi gleden

av å ta opp et nytt medlem i Svolvær

klubben. 

På bildet ser vi fra venstre "ekstra fadder"

Gerd Jorunn Kristoffersen, nytt medlem

kundesjef Siri Sund og klubbens presi-

dent Lillian Pedersen.   n

Nytt medlem i
Svolvær klubben



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

10.12. Den internasjonale Soroptimistdage

10.12. Mennerettighetsdagen –

10.12. Nobels fredspris utdeles

Norske
soroptimisters 
utdanningsfond
bankgiro

2050.29.08511

OppslagstavlaPÅ’AN IGJEN

Selv om du føler oppgittheten
Selv om seieren går forbi deg
Selv om en feil sårer deg
Selv om svik såre deg
Selv om en illusjon dør
Selv om smerten brenner i din øyner
Selv om dine anstrengelser  blir oversett
Selv om utakknemelighet er belønningen
Selv om uforstand får deg til å slutte å le
Selv om allting synes likegyldig
PÅ’AN  IGJEN

Ukjent opphav

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 


