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SISSEL 
Hobæk er klubbens

første  program-
ansvarlige etter at den
nye ordningen er trådt i
kraft. Koordinatorene er
historie og Sissel er nå
linken mellom klubben

og unionen.

Se side 23 

joRuNN
Moe er vår distrikt-
kontakt og aktiv
soroptimist. Hun

kom og fortalte om
sitt arbeid og deltok   

på Moldova-
møtet vårt.

Se side
36 

KATHY 
Kaaf, vår nye
Europapresident!
Les hva hun 
skriver på side 3
og i sitt gjeste-
skribent-
innlegg
på side 11 

MARIA
ble tatt opp som medlem i
klubben på sommermøtet
vårt. Les om sommermøtet
på sidene 4 og 5

God jul 
ønskes alle Sorords

lesere!

INA-MARIA
er nytt medlem i
Larvikklubben! I oktober ble
klubben beriket med tre nye
medlemmer! Se bilder på side
35

på sidene 50-51
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vinter, et godt grunnlag å jobbe ut til-
taksplaner på de ulike områder 

Det skal bli spennende å være med på
å utvikle våre prosjekter. Hvordan skal vi
hjelpe jenter og kvinner til et bedre liv?
Vil det å chartre en ny klubb i Moldova
bli ett av våre nye innsatsområder?
Jeg opplever at det er viktig å få med
nye medlemmer, men de som allerede
har mange år i klubben og livet, har også
svært mye å bidra med.
«Vi har ikke for mange gamle medlemmer,
men for få unge», ble det så klokt sagt på
distriktsmøtet i november.
Og det ser nå ut til at vi får flere unge
mennesker med som soroptimister
Bare det siste halvåret har klubben fått 5
nye medlemmer. Dere er alle hjertelig
velkomne til Larvikklubben, og jeg håper
dere vil oppleve å bli inkludert i vårt
gode fellesskap.

Jeg ønsker dere alle en fredfylt og god
jul. Jeg ser fram til et nytt år med mange
spennende oppgaver og møter i klubb-
en vår.

Torunn H. Haarberg, president
Larvik 

Soroptimistklubb
President  

Torunn H. Haarberg
Sekretær 

Gerd Hellenes
Kasserer 

Gro Stalsberg

Klubbens adresse:
Olavs gate 20
3256 Larvik 

.

Soroptimist International, er en NGO
(non governmental organisation) for
kvinner, 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, venn-
skap, fremme av menneskerettighetene,
bedring av kvinners stilling i alle samfunn,
respekt og forståelse for andres arbeid.

Soroptimistene jobber målrettet mot
handel av kvinner ( trafficking ), nedrust-
ning og avskaffelse av klasevåpen og med
utdanning for jenter i utviklingsland som
hovedtema.

FAKTA

Kontakt
info

Kjære medsøstre

Så var det min tur til å overta
presidentvervet.

Jeg gleder meg til å ta fatt på to år som
president i soroptimismens ånd og i et
kvinnefellskap som jeg er stolt å være en
del av. Jeg er ydmyk ovenfor den tillit
som er vist meg.

Klubben har mange aktive og kreative
medlemmer.  Mange vil mye, og utfordr-
ingen blir å sette det inn i en helhet og
ha kapasitet og struktur til å ta vare på
alle de gode intensjoner og oppdrag.
Alle skal inkluderes og få utfordringer og
oppgaver, som hver enkelt har forutset-
ninger og interesse av å gjennomføre.

Vi skal på nyåret lage en Handlingsplan
for Larvik soroptimistklubb på fire inn-
satsområder; rekruttering, prosjektar-
beid, synlighet og god intern doku-
mentasjon. Vi har, etter peismøtene sist

Gledelig jul til 

dere alle fra oss 

i redaksjonen!
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Europa-føderasjonen (SI/E) har net-
topp innsatt ny president. Hun
heter Kathy Kaaf og er fra Bonn i
Tyskland. Hun har skrevet et brev
som hilsen til alle soroptimister. Her
er brevet, litt fritt oversatt. Les det,
for det inneholder viktige ord.

Genève, 1. oktober, 2011

Kjære soroptimistvenner.

Med glede og ære skriver jeg dette
brevet til dere på min første dag som
SI/E-president. Fremtiden er det som

ennå ikke har hendt, så la oss forme den
sammen.

Dagen i dag, 1. oktober, er spesiell, da
det er stiftelsesdatoen for vår organisas-
jon. Det skjedde i Oakland, California, for
90 år siden, og vår visjon er fortsatt den
samme som den gang. Hovedmålet for
vår service-organisasjon er like sterkt – å
arbeide for menneskerettigheter for alle.
Vi arbeider for å gi kvinner og barn ver-
den over bedre kår. Vi er kvinners glob-
ale stemme. La oss bli de best informerte
kvinner i verden og vise mot til å rette
oppmerksomheten mot vanskelige
temaer som våpeneksport, etiske
investeringer, rettferdig handel,
børsspekulasjoner med råvarer, beslag

av jord, menneskehandel, kjønnslemles-
telse, landminer og klasebomber. Vi må
også gjøre vårt beste for at FNs millenni-
umsmål skal nås.

Da alle verv i vår organisasjon er frivil-
lige og ulønnede, er vi avhengige av den
støtten og det arbeidet våre hoved-
kvarterer (SI i London og SI/E i Genève)
utfører. Det koster en del penger, men
kontorene er helt nødvendige for å
opprettholde organisasjonen og gi
vekst. Jeg er i den heldige situasjonen at
jeg er 65 år og pensjonist, og kan således
fullt ut bruke tiden på soroptimistsaken.
Min forgjenger, Eliane Lagasse, fortsatte
som barnelege gjennom sin president-
tid, og jeg beundrer henne for alt hun
avstedkom for Europaføderasjonen ved
siden av arbeidet sitt. Neste president,
Ulla Madsen, vil også fortsette i sin jobb,
som banksjef, når hun begynner sin
presidentperiode i 2013. Soroptimister
med store verv må prioritere hardt for å
balansere sitt dagligliv, familie og yrke.
Derfor er kontinuiteten som våre hoved-
kvarterer representerer, viktig for å sikre
fortsatt suksess for organisasjonen vår.

Da jeg ble innsatt som president 
i Worms i Tyskland nylig, fremholdt jeg at
soroptimistenes kjerne er klubbene.
Uten klubbmedlemmene vil det ikke
være noe SI-nettverk. Oversiktlighet og
god kommunikasjon på alle nivåer er
nødvendig for å gi hver og en av dere
soroptimister følelsen av at din stemme
er viktig. Jeg oppfordrer dere til å se
framover, mist ikke vårt mål av syne og
bruk deres energi på å oppnå positive
resultater. Jeg forsikrer dere at jeg vil
gjøre mitt ytterste for å leve opp til deres
forventninger.

Hilsen
Kathy Kaaf
SI/E-president 2011 – 2013

EN HILSEN FRA DEN NYE EUROPAPRESIDENTEN

BBoonneess ffoorr lliiffee�•• wwwwww..bboonneessffoorrlliiffee..ccoomm..

Dynamiske bevegelser gir økt fleksibilitet,
stabilitet og styrke. Gledesfylt trening gir
deg bevissthet om din egen holdning og
mulighet til  en mer funksjonell hverdag. 
Programmet styrker skjelettet og  bedrer
balansen. 

Starter opp igjen i uke 36/ starten av september 2011

Påmelding/informasjon: 
Anne-Grete Hopen, 
95 20 79 93
Kristin Ruder, 
33 32 90 09

Wellness Trough 
Movement
Intelligence



4

Nr. 32 - DESEMBER  2011

Maureen er daglig leder i pro-shoppen
og i sine 5-minutter informerte hun oss
om sine oppgaver i jobben og om Larvik
Golfklubb generelt. At hun, som ivrig
golfer selv, har kunnskaper og gløder for
anlegget, er ingen overraskelse. Det var
nok mange av oss som kunne tenke seg
å prøve golfens gleder etter hennes
informasjoner denne kvelden. Og vi vet
jo at flere allerede har vært aktive på den
grønne matta.  

Denne kvelden regnet det ”cats &
dogs”, så det ble ikke noe av omvisning-
en på selve banen, men vi benket oss
inne i restauranten, og dette ble ramm-
en om både stor glede og litt vemod.

Årets sommermøte var det Maureen
som hadde full kontroll over.  Og svært
vellykket ble hele arrangementet. Stedet
var restaurant Solsiden, Larvik Golfbane.

SOMMERMØTET PÅ GOLFBANEN

SOMMERMØTET JUNI 2011

Denne kvelden var det flere av med-
lemmene som var på reise og sykdom
hadde fått noen til å bli hjemme, men vi
som kom fikk se film fra Moldova og
arbeidet soroptimistene driver av fore-
byggende arbeid mot trafficking.  
Et svært viktig arbeid som ble startet av
Tønsberg og Holmestrand soroptimist-
klubber med Liv Handeland i spissen.  

Gjennom årene har arbeidet blitt
hevet til unionsplan og det er nå den
norske unionen som står som er ansvar-
lig for arbeidet som utføres med en
gruppe bestående av Liv Handeland, Brit
Fusdal, begge fra Tønsberg,  og Galina
Guran fra Holmestrand.

Larvikklubben på sommermøte: Foran f.v.: Else Karlsson, Liv Høibø, Liss Marthinus, Sissel Hobæk, Margaret Støle Karlsen. 
Bakre rad f.v.: Hanne Clason, Anne-Brit Hellerud, Maria Hellerud Jakobsen, Mona Sveistrup, Kari Linnestad, Jorunn Sjønnesen, Grethe Jensen, Tone
Lund Nilsen, Anne-Gro Gutterød,  Jane Sandli,Torunn Haarberg, Emmie Volmert Sørensen, Hilde Eskedal, Sølvi Snedal Tufte, Ina-Maria Snedal Tufte,
Maureen Sinclair og Lill Bjørvik

Noen veldig konsentrerte, mens andre er på full fart inn i matfatet: Mona, Hilde, Torunn og Emmie
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Vi i Larvikklubben støtter helhjertet
opp om arbeidet gjennom våre jazz-
konserter, blant annet. Filmen ga oss et
lite innblikk i forholdene i Moldova og
var en rapport fra en tur i landet i 2010
der blant annet den internasjonale pre-
sidenten, Hanne Jensbo, deltok i for-
bindelse med sitt engasjement;
Desembertieren.

Så litt tilbake til det som ble skrevet
tidligere i dette stykket: stor glede og litt
vemod.  Denne kvelden fikk klubben et

nytt medlem! Maria Brekke Jakobsen, 30
år og ingeniør i Norconsult (Energiråd-
giver) og ikke minst, datter av klubbens
gullsmed, Anne-Brit! Hennes faddere er
Lill og Kirsti, men Kirsti var dessverre for-
hindret i å bli med på møtet, så Maureen
stilte som representant for styret under
velkomstseremonien.  Vi ønsker alle
Maria hjertelig velkommen i klubben!

Det som var den litt vemodige seansen
var avskjed med trofast medlem Sidsel
Moberg. Hun trer ut av klubben fordi

hun har funnet tiden moden til å flytte
fra Stavern til Son. Nå har hun fått seg
moderne leilighet i kjente omgivelser
nær familie og sommerhytta.  

Sissel Hobæk takket henne med en
liten velformulert tale og blomster ble
overrakt henne av Maureen.  Sidsel
Moberg har vært medlem i klubben
siden 1991 og har blant annet vært
medlem i styret for Norske
Soroptimisters utdanningsfond for
kvinner i sør i fire år! 

SOMMERMØTET PÅ GOLFBANEN

Nytt medlem i Larvikklubben:
Fadder Lill Bjørvik, vårt nye medlem
Maria Brekke Jakobsen og 
representant fra styret, Maureen Sinclair

Bare blide fjes å se: Maria Brekke Jakobsen, Sissel Hobæk, Sidsel Moberg og Anne-Brit Brekke            Maureen overrekker Sidsel Moberg blomster
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HYGGELIG FARVEL MED SIDSEL M!

Sommersamling hos Lill. Fra venstre: Marion Andersen, Sidsel Moberg, Mona Sveistrup, Lill Bjørvik, Kirsti A. Renaud, Liv Høibø og Sissel Hobæk

Junimøtet var det siste Sidsel Moberg
deltok på, og da ble hun ønsket lykke til
med ny bolig og sitt ”nye” liv av oss alle. 
En uke senere var hun tilbake i Stavern
for å overdra huset sitt til nye eiere, og
det snappet Lill opp. Hun lot handling
følge tanke, og inviterte Sidsel til en
hyggelig sammenkomst samme kveld.
Rask invitasjon gikk til de som var i
Rwanda sammen med Sidsel, til de som
bor i Stavern og omegn og noen andre
som fikk høre om dette. Det var jo umu-
lig å nå alle. Men vi var så mange som ti
damer hjemme hos Lill den kvelden.

Lill hadde fått sin mann, Oddvar, 
til å lage to store paier, og Hanne bakte
kake, så bevertningen var storartet.

Skravlingen gikk muntert rundt
bordet hele kvelden, helt til

Sidsel, som første-
mann, måtte bryte

opp for å nå 23-ferja
fra Horten. Hun hadde
ikke lyst, for det var slik

slutter i klubben på denne måten. 
Vi hygget oss alle sammen.

Sissel Hobæk

en hyggelig kveld, sa hun. 

Takk til Lill for et sjenerøst initiativ.
Det er ikke ofte vi sier adjø til en som

Sidsel Moberg har vært klubbmedlem siden 1991, her med klubbmedlem  Kirsti A. Renaud 
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Pengene fra TVaksjonen NRK går til
Norsk Folkehjelps arbeid med å fjerne
miner og klasebomber i syv land. Det
handler om å gi millioner av mennesker
trygghet. 

1 BOSNIA-HERCEGOVINA
•4,6 millioner innbyggere
•1.442.000.000 kvadratmeter gjenstår å
rydde
Borgerkrigen som varte fra 1992 til 1995
kostet 100.000 mennesker livet og rundt
2,5 millioner mennesker ble drevet på 
flukt. Minene og den ueksploderte
ammunisjonen som ligger igjen etter
krigen begrenser fortsatt livet og fri-
heten til en million mennesker. Midler fra
TV-aksjonen er en del av løsningen og
10 millioner kroner årlig kan sette 10 nye
minehunder og 40 nye mineryddere i
arbeid. Retur av internt fordrevne til sine
hjem og retur av landbruksområder til
produktiv bruk er en grunnleggende
forutsetning for varig fred i Bosnia og
Hercegovina. 

2 LIBANON
•4,1 millioner innbyggere

•30.000.000 kvadratmeter land må ryd-
des
Som et resultat av en historie med borg-

erkrig og okkupasjoner har Libanon et
betydelig problem med miner og
eksplosiver. Så sent som i 2006 slapp
Israel mer enn fire millioner klase-
bomber over Sør-Libanon, halvparten
ble liggende igjen. Med midler fra TV-
aksjonen kan Norsk Folkehjelp ansette
40 nye mineryddere som vil frigjøre 1
million kvadratmeter land i året. Dermed
kan befolkningen vende raskere tilbake
til sine hjem. 

3 LAOS
•7 millioner innbyggere
•Over 80 millioner klasebomber ligger
igjen etter Vietnamkrigen
Til tross for at Laos offisielt var nøytralt
og ikke deltok som part i Vietnamkrigen,
slapp USA mellom 1964 og 1973 mer
enn 200 millioner bomber over Laos.
Over 30 % av bombene ligger fremdeles
strødd over hele landet, noe som
begrenser tilgang til rismarker og annen
dyrkbar jord og utvikling av infrastruk-
tur. Barn er spesielt utsatt fordi bombene
kan forveksles med leker. Den mangel-
fulle registreringen viser mer enn 50.000
ofre etter eksplosivulykker. Midlene fra
TV-aksjonen vil blant annet gi en skikke-
lig kartlegging av problemet, slik at ryd-
ding kan foregå så effektivt som mulig.
Resultatet vil da være trygge landsbyer

Nr. 32 - DESEMBER  2011

TV-AKSJONEN 2011 
MINERYDDING OG KLASEVÅPEN
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hvor folk kan leve uten daglig frykt for
seg og sin familie. 

4 VIETNAM
•90 millioner mennesker
•Området som må ryddes er så stort at
man ikke kjenner det totale omfanget.
Under Vietnamkrigen slapp
amerikanske styrker ufattelige mengder
med klasebomber i 55 av landets 64
provinser. Nesten en tredjedel detonerte
aldri, og disse fortsetter å ta liv og lem-
leste uskyldige mennesker. Barn er
ekstra sårbare for klasebomber på grunn
av lek. Med midler fra TV-aksjonen kan
man fjerne alle klasebomber og annen
ueksplodert ammunisjon på omlag 100
fotballbaner. 

5 SØR-SUDAN
•Over 8 millioner innbyggere
•Over 75.000.000 kvadratmeter gjenstår
å rydde
Den 21 år lange borgerkrigen mellom
nord og sør har skapt et betydelig prob-
lem med landminer og eksplosiver i det
sentrale og sørlige Sudan. Miner og
eksplosiver har fordrevet folk fra sitt eget
land og mer enn 300.000 mennesker kan
ikke flytte tilbake til sine hjemtrakter
grunnet minefaren. 15 millioner kroner
årlig kan frigjøre 10 millioner trygge
kvadratmeter og dermed kan TV-aksjo-
nen bidra til å rydde bosetningsområder
og jordbruksareal for å sikre en trygg
retur og bosetning av flyktninger. 

6 GUINEA BISSAU
•1,5 millioner innbyggere
•500.000 kvadratmeter land gjenstår å
rydde
Guinea Bissau er et av verdens fattigste
land og over halvparten av befolkningen
er bønder, fiskere eller skogsarbeidere.
Selv om Guinea Bissau er et lite land, og
problemets omfang regnes som mindre
i internasjonal målestokk, er kon-
sekvensene av å leve med frykten likevel
dramatisk for befolkningen. Med midler
fra TV-aksjonen kan Guinea Bissau
gjøres minefritt i løpet av kun 18 måned-
er, og dermed får det fattige landet 
tryggheten tilbake. 

7 TADSJIKISTAN
•7,6 millioner innbyggere
•20.000.000 kvadratmeter
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Landminer og ueksplodert ammunisjon
er utbredt i Tadsjikistan etter flere borg-
erkriger da landet ble uavhengig etter
Sovjetunionens oppløsning i 1991. Bare
de 10 siste årene er det registrert mer
enn 800 mine- og eksplosivrelaterte
ulykker, hvor en av tre ulykker rammer
barn. Med midler fra TV-aksjonen kan
Norsk Folkehjelp sikre at landet blir
minefritt innen 2020, noe som vil gi økt
mulighet for vekst i landet. 

8 MINEHUNDESENTERET I SARAJEVO
Minehunder er et av de viktigste red-
skapene i Norsk Folkehjelp sin verk-
tøykasse, og en minehund finner i snitt
minene 20 ganger raskere enn en min-
erydder klarer alene. Norsk Folkehjelp
driver et avl- og treningssenter for mine-
hunder i Sarajevo i Bosnia-Hercegovina.
Senteret er anerkjent som det beste
minehundsenteret i verden og har i dag
27 ansatte som sørger for at det i gjen-
nomsnitt trenes 75 hunder årlig. 10 mil-
lioner kroner årlig kan utdanne 70 nye
minehunder. 

ANDRE LAND
Over 70 land i verden har et mine- eller
klasebombeproblem. I 2011 rydder
Norsk Folkehjelp miner og eksplosiver i
15 av disse landene. Foruten de som er
nevnt her, er vi tilstede i Angola, Etiopia,
Irak, Jordan, Kambodsja, Kroatia, Serbia,
og Thailand. Flere land står på dagsor-
den, for eksempel Mauritania og Kongo

MINERYDDING OG KLASEVÅPEN

DRC. Norsk Folkehjelp har stor tro på at
med de siste utviklingene innen mine-
rydding, og med tilstrekkelig og kon-
sekvent finansiell støtte, så kan
mineproblemet løses globalt. 

Les mer om Norsk Folkehjelps mine-
ryddingsarbeid på www.folkehjelp.no

Her et glimt fra Soroptima januar 2009
da Gro og Margaret dro til Oslo for å være
tilstede på en workshop i forbindelse med
Oslo- konferansen om landminer.
Vi er sammen med 
bla. direktør i 
Landmine Action,
Kate Moor fra
SI Nantwich, 
Wales
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Kjære Soroptimister i Larvik!

Takk for hyggelig spørsmål å få – fra
utflyttet Arendalitt – Emmy Volmert
Sørensen.

Jeg er en glødende 55-årig soroptimist
i Arendal og gleder meg til hver
møtekveld og tenker at jeg er heldig
som får være i klubben resten av mitt liv.
Hva Soroptimist International står for er
sentralt i mitt klubbengasjement.
Soroptimistene har mange flotte pros-
jekter, og ulikt fra år til år går TV-aksjo-
nens og soroptimistenes prosjekter
hånd i hånd.

I Arendalsklubben har vi i tillegg vårt
eget vannprosjekt ”Every little drop
counts”. Målet er å samle rent vann fra
takene, bygge og samle dette i 
vanntanker til 10 skoler i Tanzania. Nå er
vi i gang med 5. skolen.

Jobbrelatert er jeg fylkesaksjonleder i
Agder for TV-aksjonen NRK.
Alle kan ikke dra ut i verden og være
hjelpearbeidere. Men alle kan være med
å støtte økonomien til de organisas-

jonene som vi vet på en trygg måte er
med og bidrar til å forbedre situasjoner.
Hvert års mottaker av TV-aksjonen er
det. For å referere litt til høstens
uttalelser i medier sier både kronprins
Haakon og utenriksminister Jonas Gahr
Støre at TV-aksjonen er årets viktigste
aksjon. Og verdens største innsam-
lingsaksjon er det. Og det er det - av
mange grunner.

NRK gjør det som er nødvendig for å
sende opp et nødlys på nattehimmelen
for å få oppmerksomhet. Vår felles opp-
gave i den innpakning og tradisjon TV-
aksjon er - er
å oppret-
tholde og
v i d e r e f ø r e
f enomene t
og verdiene i
TV-aksjonen
videre. For
TV-aksjonen
er for alle og
eies av alle.
Uavhengig av
hva vi ellers
støtter opp

Nr. 32 - DESEMBER  2011

AKSJONSLEDER OG SOROPTIMIST 

om lokalt, nasjonalt og internasjonalt
står vi samlet i denne.
Det er et bredt engasjement. Det er en
alvorlig situasjon der ut som vi hvert år
forteller.

Så – om du ikke allerede er med - BLI
MED til neste år!
Det er en ting som er sikkert i TV-aksjo-
nen - pengene kommer helt frem.
TV-aksjonen NRK 2012 er tildelt
Amnesty

Beste hilsen Anita Mørland
Arendal soroptimistklubb

ARENDALSOROPTIMIST
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MARION OG EVAS ITALIENSKE MATREISE 

Vingårdsferie i Toscana
Ja, vi har vært på ferie igjen -  denne
gangen til ”Peteglia”, en vakker vingård
ved en knøttliten landsby Montenero i
Toscana. Vi reiste også denne gangen
med Jomfrureiser og var en liten gruppe
på kun 7 personer. Det var fremdeles dei-
lig sommervarme, selv i slutten av
september.

Vi bodde på gården og hadde utflukter
derfra. Fikk oppleve flere vingårder, til og
med et vinslott og fikk lære mye om vin
og smake på vin  -  mye vin. Vinområdet
som vi bodde i heter Montecocco og er
nabo til det mer kjente området
Brunello. Vi var nok ikke vinkjennere
noen av oss, men selv etter å ha smakt på
forskjellige årganger av Brunello-viner,
kom vi til at ”vår” vin fra Peteglia var best,
spesielt reservavin fra 2005 og 2006.

En formiddag fikk vi opplæring i itali-
ensk matkunst av vår kjære Claudia (mor
til eieren av vingården). Hun laget fan-
tastisk mat til oss hele uken. Vi ble satt til

å lage pasta, og det virkelig fra basis.
Med en stor haug mel midt på bordet og
så egg og olje. Med hendene arbeidet vi
oss fram til en riktig konsistens på deig-
en, så var det å kjøre det gjennom mas-
kinen til tynne, tynne plater. Vi svettet
oss gjennom prosessen og jammen ble
det ferdige resultatet spiselig.

Hilsen Eva H. Kjus  og Marion Andersen

Bruschetta med solfylte
tomater og basilikum.
Bruschetta i Italia knytter de opp til de sol-
modne tomater fra sommersesongen. 

Dette er godt som et eget måltidmed salat eller en bakt potet.
Ingredienser:
Hvitt brød, tomater (smakfulle),hvitløksfedd, basilikum, salt,olivenolje (extra vergine).

Slik gjør du : Skjær brødet i skiverog rist dem i ovnen. Kutt tomater ibiter og ha dem i en bolle. Bland olivenolje, basilikum og ethakket hvirløksfedd i tomatene. 
Legg blandingen på ristet brød ogpynt med basilikumblader.

Buon Appetito!

Marion i sving på kjøkkenet

Eva utforsker omegn

MATSPALTEN
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Selveste Europa-presidenten
har tatt seg tid til å skrive eget
brev til Sorord. Det er fan-
tastisk. Det tyder på at hun er
interessert i hva som rører seg
nede på grasrota i organisas-
jonen og gjerne vil ha kon-
takt. I brevet her forteller hun
en del om seg selv.

Hvorfor jeg ble 
soroptimist

Mitt første møte med Soroptimist
International falt sammen med min
første jobb som journalist for Bonn-
avisen General-Anzeiger. Det var i 1983,
og jeg hadde akkurat byttet yrke. Etter
12 år som lærer i engelsk og fransk ved
en privatskole, var jeg nå frilansjournal-
ist. 

Ved en feiring på et aldershjem ble det
overrakt en sjekk fra Bonn Soroptimist
International Club. Jeg hadde aldri hørt
om organisasjonen, men så straks for
meg en flott opprinnelse til navnet: ”til
tross for sorger, vær optimistisk”. Etter

GjESTE
SKRIBENTEN
Kathy Kaaf
PRESIDENT 
SOROPTIMISTINTERNATIONAL
EUROPA SI/E
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møtet spurte jeg naturligvis en soropti-
mist om hva navnet egentlig betyr. Hun
inviterte meg til klubben for å bli kjent
med dem. Men med helt ny jobb hadde
jeg det simpelthen for travelt til å avsette
hver første tirsdagskveld pr. måned. Men
jeg merket meg organisasjonen og øns-
ket å skrive en artikkel om den før jul. Jeg
ble invitert til klubbens julemøte – og
ble imponert. Hyggelig velkomst
hjemme hos et av medlemmene, 40
damer som alle var kunnskapsrike og
aktive, programmet som blant annet
bød på pianospill av en Køln-soropti-
mist, Tini Wirtz, som tolket et stykke av
komponisten Jacqueline Fonteyn fra
Belgia, og som også var til stede. Det var
Kvinnelige Komponisters år, og klubben
markerte det med denne flotte huskon-
serten. 

Klubbens eldste medlem, den velk-
jente Annelise Glaser, ba meg sitte ved
siden av henne. For en ære! Min kon-
klusjon etter denne kvelden var at
soroptimistene hadde en flott organisas-
jon. Da de ønsket en journalist som
medlem, fortsatte de å invitere meg til
møtene. Men min situasjon var uendret.
Jeg kunne ikke ta fri på tirsdagskvelder.
Men sommeren 1984 ble jeg med på et
uformelt sommermøte i hagen til en av
soroptimistene, møtte damene nok en
gang, og det var tydelig at de ønsket
meg som medlem. President Silke Zens,

som kjente meg gjennom felles bek-
jente, tilbød meg medlemskap. Jeg var
positiv til det, men like før jeg skulle gi
endelig svar, fikk jeg betenkeligheter.
Jeg hadde aldri tilhørt noen organisert
forening før. Så jeg spurte min mann, og
han overbeviste meg.  Jeg kan ennå høre
ham si: ”Det er en flott klubb”. Så jeg ble
soroptimist, og han ble en ”soroptimis-
ter” og sjarmerte damene med sine
komplimenter, laget spesielt for hver
enkelt av dem.

Så nå var jeg soroptimist, stolt 
og glad, men kunne fremdeles ikke finne
tid til å gå på klubbmøter. Jeg dro nem-
lig til Paris for et engasjement i avisen
”Le Figaro”. Og utrolig nok deltok jeg
regelmessig på klubbmøtene hos sorop-
timistklubben Paris-Fondateur og fikk
gode venner blant dem.
Tilbake i Bonn skrev jeg min første
artikkel for ”General-Anzeiger” om min
klubbs 35- årsjubileum. Tittelen på
artikkelen var: ”Hun som ikke har venner,
lever kun halvveis.” 

Mine klubbvenninner inspirerte meg
til en soroptimistkarriere: som delegat,
medlem av ekstensjonskomite, visepres-
ident for den tyske union, unionspresi-
dent, representant i Europarådet i
Strasbourg i åtte år, klubbpresident,
påtroppende president i Europa-
føderasjonen (SI/E), og nå president der.

I min presidentperiode vil jeg fortsette
arbeidet med å skaffe rent vann, men
også utvide det til å omfatte mat. Vann
og mat er, fordi klimaet endrer seg, et av
de viktigste spørsmål i verden i dag. I
utviklingsland er det beregnet at en mil-
liard mennesker sulter, altså legger seg
sultne hver kveld. På den annen side
lider et økende antall unge mennesker i
de industrialiserte land av fedme og
medfølgende konsekvenser, f. eks. dia-
betes A og høyt blodtrykk. Mange har
også vanskelig for å gå og stå. Derfor er
deres fremtid usikker. Fedme finnes ikke
bare i rike land, men også i fattigere
områder fordi man spiser feil mat. Men
også i rike land finner vi mye feil-
ernæring, særlig i den eldre befolknin-
gen. Den økonomisk-politiske siden av
problemet globalt er den skandaløse
spekulasjonen med råvarepriser, der fat-
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tige land får lav pris.
Jeg ønsker at klubbene selv må
bestemme hvordan de skal arbeide med
”vann og mat”-problemet. Det er et
fascinerende emne med oppsik-
tsvekkende nye vitenskapelige resul-
tater vi alle kan lære av, og dette vil være
tema på soroptimistenes Europa-
kongress i Berlin. Vann- og mat-temaet
kan konsentreres i ett prosjekt som
egner seg både for utviklingsland og
industriland: skolehager! FAO (The UN
Food and Agriculture Organisation) har
utarbeidet en manual for opparbeidelse
av skolehager under mottoet: Til fremme
av livslang spisevane. Informasjon finnes
også på nettet, www.schoolgardens.net.
Jeg vil gjerne starte en utveksling av
prosjektideer, og dere finner infor-
masjon om dette på vår nettside
(www.soroptimisteurope.org) under
Programme og deretter Project
Matching.

Kjære norske soroptimister, i fjor
hadde jeg stor glede av Nordiske Dager i
Bergen. Det var min første tur til Norge,
så jeg startet i Oslo og så
Vigelandsparken, Munch-museet og
Operaen. For en flott arkitektur! Hvis
bare Norge ikke var så dyrt! Etter helgen
i Bergen fortsatte jeg ferien med en
norsk venninne fra Bonn, veterinær
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Torgunn Gjedem-Holst, i hennes hus i
Bjerkreim, et flott sted å nyte norsk gjest-
frihet og vakkert landskap. 

Jeg håper dere vil støtte meg gjennom
min presidentperiode og i arbeidet med
vann og mat, og ønsker dere velkom-
men til den 20. Europakongressen i
Berlin med tittelen: Visions of Paradise –
Soroptimists go for Water and Food.

Best wishes
Kathy Kaaf
SI/E President

Her deler Kathy Kaaf til høyre, ut
soroptimistenes Fredspris til Silvia 
Borren ( Heidrun Konrad til venstre).  og
nederst sitter vår egen guvernør Margaret
og daværende unionspresident Edle
Utaaker sammen med Kathyr Kaaf i
Palermo på Sicilia.

MØTE 
I MOLDOVA-
KOMITEEN

På det utvidede unionsstyremøtet i
Harstad ble det bestemt at Moldova-
komitéen skulle utvides med et tre
"assosierte medlemmer": 3. visepresi-
dent (Kirsti Holmboe fra Harstad) som
skal være bindeleddet til
Unionsstyret, Lilla sløyfer v/Karin
Guttormsen fra Arendal-Grimstad og
LifeStraw-prosjektet i Moldova ved
meg. 

Allerede en drøy uke etter Harstad
hadde vi et møte i Tønsberg hos Liv

Handeland. Møtet var både hyggelig - og
nyttig. Det var flere ting på agendaen:
Hvordan få til en revitalisering av Lilla
sløyfer, hvordan ta hensyn til den nye
Europafederasjonpresidentens motto:
Go for Water and Food og
Norgesunionens rolle som "mature
union", dvs støtte, for Moldova. 

Unionspresident Sigrid (Ag) var svært
opptatt av at vi skulle få til en tilknytning
til mataspektet. Galina, som kjenner for-
holdene i Moldova godt, mente vi kunne
drøye dette litt - og heller forhøre oss
med soroptimistene i Moldova når våren
kommer. Det vi må huske på er at
Moldova er et jordbruksland. I prinsippet
har alle en jordlapp. "Riktig kosthold" er
heller ikke det enkleste å ta tak i siden
folk er mer opptatt av å få tak i mat - enn

akkurat å vurdere om det er så sunt
eller ikke. Et svært nyttig innspill. 

Lill Bjørvik
Vannambassadør

Lill Bjørvik, Larvik,
Karin Guttormsen,
Arendal/
Grimstad og 
3 visepresident 
Kirsti Holmboe fra
Harstad
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En heller er en naturlig formet hule
eller overheng i fjellet som kan gi
beskyttelse for vær og vind. .
Helt opp i vår tid har hellere blitt brukt
av folk, blant annet som oppholdssted
og lagringsplass.  Folk har trukket inn i
hellere for å finne ly. Mange - både før og
nå - er fascinert av at huler og hellere
ligger innunder fjellet, og at de er gjemt
bort fra det åpne landskapet. Ulik bruk
og myter rundt huler og hellere opp
gjennom historien sier noe om hvilken
tiltrekningskraft de har på oss mennesk-
er.

Sandtrahelleren er et slikt sted,
beliggende ca 35 moh,med åpning mot
sydøst. Med et flott platå utenfor var, og
er det en ideell plass å søke ly. De første
vi med sikkerhet vet har søkt ly og bosatt
seg der kom til stedet for ca 5000 år
siden, i yngre steinalder. Da hadde land-
et steget så mye at helleren lå lett til-

gjengelig for mennesker, med sjøen rett
utenfor og 50 m2 tørt areal under fjellet,
en utmerket boplass. De som slo seg ned
her brukte sannsynligvis stedet som
fangstboplass. I sjøen fantes hval, sel, fisk
og skalldyr. På og ved vannet sjøfugl og
vadere. 

Første gang jeg besøkte stedet ble
den brukt som oppbevaringsplass for
hesjestaur og utrangert landbruksred-
skap. Tidlig på 1990-tallet sto helleren i
ferd med å bli ødelagt i forbindelse med
boligbygging. Viktige arkeologiske spor
var blitt oversett av arkeologene, men
iherdig lokal innsats fikk reddet stedet i
siste øyeblikk.  Det resulterte videre i en
arkeologisk utgravning som viste at
stedet hadde vært brukt som fangstbo-
plass i yngre steinalder.  I det tynne jord-
laget foran helleren fant vi spor etter
stolpehull som viste at man hadde satt
opp en vegg foran åpningen for å skape

ly. Veggen har trolig vært dekket med
skinn.  Inne og utenfor helleren ble det
funnet skår av keramikk, pilspisser av
skifer og flint, skrapere og flintavslag fra
redskapsproduksjon. Spesielt var det å
grave fram keramikkskår fortsatt dekket
av sot og fastbrent mat på innsiden. I
dag fremstår nok helleren  som et
ganske anonymt naturfenomen  og er
mindre kjent som boplass fra steinalder-
en. Det er satt opp en enkel informa-
sjonstavle oppe ved selve helleren.  

Og hvordan finner du den?
Lettest er det å se den når du kjører
Rv.303 fra Sandefjord. Etter at du har
passert avkjøringen til Ula kommer du til
en lang rett oppoverbakke, og der, rett
før veien svinger, ser du den på venstre
side, litt oppe i fjellet. 

tilbakeblikk
v/Gro Stalsberg, rådgiver/samlingsansvarlig
Larvik Museene

Et naturfenomen og  kulturminne –

Sandtrahelleren
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En forespørsel fra unionsstyret i
Bergen var foranledningen til at jeg fikk
anledning til å representerer unionen på
Kongsbergklubbens 60-års-jubileum 18.
juni 2011.

Ved avreisen fra Larvik skinte sola,
men da jeg ankom Kongsberg silte regn-
et ned. Jeg ble godt mottatt hos
Oddveig Stevning og hennes familie, der
jeg var så heldig å overnatte.  Oddveig
og jeg kjenner hverandre fra før etter
flere år som koordinator på unionsplan,
Oddveig som koordinator for økonom-
isk og sosial utvikling og jeg for miljø.
Det er i slike tilfeller nettverk 

bygges. Selve jubileet ble feiret på en
verdig og trivelig måte. Elever fra den
lokale musikkskolen imponerte med
sine kunnskaper på messinginstrument-
er og sjarmerte oss i senk. Dyktige og
blide musikkelever.  Kveldens ordstyrer (
toastmaster ) loset oss vel i havn via et
måltid som virkelig fikk superlativene til
å yngle rundt bordet. Fem kjekke mann-
folk (gift med soroptimister) serverte oss
upåklagelig og fikk stemingen opp enda
noen hakk! :-) Imens alt dette foregikk,
ble historiske bilder fra klubbens liv
servert oss på skjerm. 

JUBILEUM I KONGSBERGKLUBBEN

Flere talere var i ilden og jeg fikk
anledning til å hilse fra unionen med en
pengegave til arbeidet klubben starter i 
Ruse, Bulgaria, hjembyen til Galina
Guran fra Holmestrandklubben. 

Kaffe og hjemmebakte kaker avsluttet
kvelden og samværet med noe over 30
soroptimister på Lågendalsmuseet.
En verdig feiring av en sprek 60-åring
som har store og spennende oppgaver
foran seg. 

Margaret Støle Karlsen, guvernør

DIGTERENS GENOPSTANDELSE

Når en digter blir forelsket
i sit eget digts facade'
i de sorte linjers leg
på papirets hvide flade,
i dets legemlige kunstværk
med dets kling og klang og flitter ...
... så dør der en digter
...og opstår en konditor

VI VERDENSCENTRE
Filosofisk gruk

At jeg er universets midte,
er ingen hazarderet dom.
Jeg slutter mig rent logisk til det.
For resten er jo udenom.

LILLEKAT

Lille kat,
lille kat,
lille kat på vejen!
Hvis er du?
Hvis er du?
- Jeg er sgu min egen.
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Det regnet og det blåste og det blåste
og det regnet. Det var ikke noe sen-
sommermøte vi startet sesongen med
på Agnes, det var et realt høstmøte. Men
det lyser velkomment fra vinduene når
været er sånn. Den ene etter den andre
kom inn i varmen og ristet regntøy og
paraplyer. Når man så har benket seg
tørt og godt, så blir det en egen lun
stemning.

Det virket som om alle syntes det var
greit at hverdagen begynte igjen. Jeg
tror vi var nesten fulltallige. Tove ønsket
velkommen etter den mest regnfulle
sommeren på 111 år og introduserte

Emmie Volmert Sørensen og Maureen
Sinclair får blomster. Begge fylte 60 år i år!
Utrolig!

BEDRIFTSBESØK: SJØPARKEN LARVIK

Cecilie Sanden, markedsansvarlig i
Sjøparken Agnes.
Foto: ØP 

KLUBBMØTE PÅ AGNES/SJØPARKEN
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Cecilie Sanden, markedsansvarlig i
Sjøparken Agnes. 

Sjøparken har et ganske spesielt kon-
sept, også i nasjonal sammenheng, tror
jeg. Man har en langsiktig strategi som
går ut på å kombinere næring, bolig,
barnehage og fagutdannelse i samme
sjønære område; med en egen bukt og
et par kunstige øyer som boområder
etterhvert. Det finnes allerede en del
kunsthåndverkere på stedet, vanlig
næringsvirksomhet og barnehage.
Boligbygging starter i løpet av året, fikk
jeg inntrykk av. 

Så gikk alarmen! Det burde selvfølgelig
vært tomt i lokalet, og det var det defini-
tivt ikke. Cecilie Sanden løp som en
strikkball rundt for å stenge alarmsignal-
ene. Da alarmen gikk for andre gang noe
senere ble atmosfæren ganske løsslupp-
en. Det skaper absolutt litt "æksjen" med
en smule uforutsett alarm kan man si. Og
i denne løse og lette stemning gikk det
greit med Agnesinformasjon, bursdags-
markering og litt smådiskusjon rundt
våre aktiviteter forøvrig. En fin kveld!

Lill Bjørvik

INFORMASJON

Torsdag 3. november dro Torunn, Lill
og Marion til Jorunn Moe i Tønsberg
som hadde invitert til distriktskontakt-
møte, et møte som er blitt en tradi-
sjon. Rundt bordet var vi fjorten per-
soner fra hele distrikt Syd II.

Hver klubb fortalte om sine prosjekt-
er, aktiviteter og planer. Mye initiativ
og oppfinnsomhet for å rekruttere
nye medlemmer, men også for å skape
innhold og samhørighet i klubben for
å beholde både de nye og de gamle
medlemmene. 
Bl.a. kan nevnes
- Ellen Gade fra Sandefjord inviterer de
nye medlemmene hjem til seg og fortell-
er historien om soroptimistene. Mener
det er viktig at de nye får historien med
seg som et godt grunnlag.

- Sandefjord har laget en meget fin 
brosjyre med informasjon om klubben,  
om alle medlemmene og om prosjekt-
ene.

- En av klubbene har startet en bok-
klubb.  

DISTRIKTSKONTAKT-
MØTE I TØNSBERG

- Tønsberg har samtaler med innvandr-
erkvinner for å bedre deres norskkunn-
skaper.

Skien/Porsgrunn bør nevnes spesi-
elt. De hadde for bare noen få år siden
kun 12 medlemmer. Nå har de 21, og
to mulige nye. De skal bl.a. ha juletur
til København, og av 21 medlemmer
så har 17 meldt seg på denne turen.
De har for øvrig en oppmøteprosent
på 91. Det er bare å applaudere.

Jorunn refererte fra Unionens
distriktskontaktmøte.   Hun ivret også
for at så mange som mulig reiser til i
Luleå juni 2012.                                                                                                    

Lill fortalte fra sin siste tur til
Moldova.
Jorunn serverte en smakfull suppe
(med et vanskelig navn som jeg ikke
husker) herlig, sterkt krydret med
curry og ingefær. I tillegg fikk vi kake
og kaffe.
Et meget vellykket og koselig møte
som viser hvor viktig det er at vi, i til-
legg til e-postkontakt, også møtes på
det personlige planet.

Marion Andersen

Vi gratulerer Kari som
fylte 70 og Anne-Gro som
rundet 50-årsmerket!

I bakerste rekke:  Nr. 3 og 4 fra venstre: Lill og Marion og som  nr. 7 står 
president Torunn



Det store prosjektet SIerra har,
pr. oktober 2011, fått inn 

GBP 1.000.000,-
MÅLET ER NÅDD!

Dette resultatet er veldig, veldig bra,  
her har soroptimistene verden over 
virkelig gjort en innsats. 

Vi har samarbeidet med organisasjon-
en Hope and Homes for Children, en
organisasjon som også jobber i Moldova
og mange andre steder i verden.
Hovedkontoret er i Wiltshire i England.
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DIN LEVERANDØR PÅ DIGITALE KONTORLØSNINGER
Elveveien 52, Larvik • 33 18 41 11 • 482 59 360
jec@sharpvestfold.no • Sharpvestfold.no

Via epost, nettsidene og
Soroptima har Lill fremmet
LifeStraw Family og vårt felles
arbeid for å få sendt 100
enheter til Moldova. Og vi
sakser fra nettsidene, juni
2011:

Vannambassadøren jubler!

Kraftaket for vårt vannprosjekt i Moldova
har fått et uventet bidrag.
Bergen soroptimistklubb som var vert-
skap for årets Representantskaps- og
landsmøte i Bergen i mai, kom for noen
dager siden med en gladmelding til
unionsstyret. Grand Hotell Terminus
har etter at det ble klaget på bankett-
maten refundert kr. 58.000,- til klubben.
Klubben har allerede fått et lite overskudd
fra arrangementet som skal gå til et av
klubbens egne prosjekter, så disse pengene
ønsket de skulle gå til LifeStraw Family
prosjektet i Moldova som ennå manglet
litt på å bli satt igang. Unionsstyret har i
møte 7. juni sluttet seg til dette.

Vannambassadør Lill Bjørviks bønn er
blitt hørt! Det står nå kr  163.000,- på
konto 2801.21.62369

I samarbeid med soroptimist-

klubben i Causeni i Moldova og

vår samarbeidsparter i Chisinau,

CRIC ( Child Right Information

Center ) har vi gjennomført et

vellykket prøveprosjekt med

LifeStrawFamily.
Moldova er Europas fattigste

land, og det er bare 25% av befolk-

ningen på landsbygda som har 

tilgang til rent vann. 90-95% av

landsbygdbefolkningen henter

sitt vann fra brønner. Det å få et

renseapparat i huset betyr mye for

helsen.

Vi har penger på konto til å

kjøpe 500 LifeStrawFamily, men vi

mangler penger til frakt og til tol-

lavgifter m.m. Vårt mål er å 

skaffe 30.000 blanke kroner

innen utgangen av juni. Og det

kan du og klubben din hjelpe til

med!     Hvis hver soroptimist i

Norge kjøper 3 små gavekort fra

Hammer-festklubben ( fine små-

gaver til den som har alt, og fint å

overrekke til foredragsholdere i

klubben m.m. ) så kommer vi i mål.
Bestill et gavekort fra

Hammerfestklubben v/Peggy

Tonkin pe-tonk@online.no 

eller Ellinor Holmgren 
ellinorh@fikas.no.

Gavekorten finnes i 2 utgaver.

For å dekke postforsendelse må vi

dessverre selge dem litt over påly-

dende, dvs for kr 30,- og 
kr 110.-.Send en bestilling til Hammerfest

og betal inn på konto
2801.21.62369

Send gjerne en samlet 
klubb-bestilling!

Følg med, følg med, og se 

hvordan vi nærmer oss målet:

www.soroptimistnorway.no/

Prosjekter

DDeenn kklluubbbbeenn ssoomm kkjjøøppeerr fflleesstt

ggaavveekkoorrtt ffåårr kkjjeemmppeekklleemm 
oogg ddiipplloomm!!

Larvik og Hammerfest,
22. mars 2011Kampanjehilsen fra Vannambassadøren,

Lill Bjørvik og de entusiask 

samarbeidende klubbene i Hammerfest og Larvik

La oss ta et krafttak for å bringe vårt
fellesprosjekt RENT VANN
TIL MOLDOVA� vel i havn.

VANNAMBASSADØR
LILL FIKK FULL KLAFF
FOR KRAFTAKET!

Har du lyst til å vite mer 
om organisasjonen, klikker du deg 
inn på  www.hopeandhomes.org

Det tikker fortsatt inn penger fra alle
føderasjonene verden over, så ikke bare
er målet nådd, men det kan bli enda mer
penger til prosjekt SIerra!

En stor takk går til SIerra-
ambassadør, Gerd Stenberg 
fra Drammensklubben! Under hennes
ledelse har norske soroptimister bidratt
stort til dette prosjektet, hele 

GBP 42 000 !
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De tre kvinnene får prisen for
«deres ikke-voldelige kamp for
kvinners sikkerhet og deres
rett til full deltakelse i freds-
byggende arbeid».

«JERNKVINNEN»
Ellen Johnson-Sirleaf er en av Afrikas
mest respekterte statsledere og har
skapt fred og fremgang i landet som var
herjet av en av Afrikas mest brutale
borgerkriger.

Da hun i november i 2005 vant presi-
dentvalget i Liberia, ble hun Afrikas
første folkevalgte kvinnelige president.

Tilnavnet «Jernkvinnen» har den 72 år
gamle kvinnen fått på grunn av jernvil-
jen hun har vist gjennom flere tiårs poli-
tisk arbeid, der hun både har havnet i

regjeringen som finansminister og i
fengsel på grunn av opposisjon mot reg-
jeringen.
Ellen Johnson-Sirleaf er utdannet
økonom på Harvard-universitetet i USA.

Hun representerer det liberiske
Enhetspartiet og var visefinansminister
fra 1972 til 1973 og finansminister fra
1979 til 1980. Hennes opposisjon mot
regimet til Samuel Doe etter militærkup-
pet i 1980 førte til at hun dro i eksil i
november samme år.

I 1985 kom hun tilbake til Liberia for å
stille som visepresidentkandidat for for-
løperen til det som nå er kjent som
Enhetspartiet, men havnet i husarrest og
ble etter hvert dømt til ti års fengsel for å
ha fornærmet flere høytstående
medlemmer i Doe-regimet. I 1986 dro
hun igjen i eksil.

Sirleaf støttet i begynnelsen Charles
Taylor i opprøret mot Doe-regimet i
1989, men trakk senere støtten.

PRESIDENT
I 1997 dro hun igjen tilbake til landet for
å stille som presidentkandidat mot net-
topp Charles Taylor, men tapte klart i et
omstridt valg og forlot på nytt Liberia
inntil hun kom tilbake og vant valget i
2005.

Ellen Johnson-Sirleaf stiller på nytt
som presidentkandidat i det kommende
valget i Liberia, som skal avholdes førstk-
ommende tirsdag.

BIDRO TIL TAYLORS FALL
Fredsaktivist Leymah Roberta Gbowee
organiserte fredsbevegelsen som bidro
til president Charles Taylors fall og av-
slutningen på den brutale borgerkrigen
– før Johnson-Sirleaf kom til makten.

Nr. 32 - DESEMBER  2011FREDSPRISEN 2011

TRE KVINNER DELER ÅRETS FREDSPRIS!

Nobels fredspris for 2011 ble tildelt Liberias president Ellen Johnson-Sirleaf (i midten), den liberiske fredsaktivisten
Leymah Roberta Gbowee (til venstre) og menneskerettsaktivist og journalist Tawakkol Karman fra Jemen.
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I 2002 var Gbowee sosialarbeider og
organiserte fredsbevegelsen «Liberias
kvinners fellesaksjon for fred». Den
inkluderte kristne og muslimske kvinner,
som ba for fred sammen i en ikkevold-
elig protestaksjon i Liberias hovedstad.

Under Leymah Gbowees ledelse klarte
kvinnene å tvinge frem møte med
Charles Taylor der han lovet at han skulle
delta på fredssamtaler.

PRESSEFRIHET OG 
DEMONSTRASJONER

Menneskerettsaktivisten og journalisten
Tawakkol Karman (32) er grunnlegger
og styreleder i organisasjonen
«Kvinnelige journalister uten lenker».

Målet har vært å fremme ytringsfrihet
og demokratiske rettigheter.
Hun har blant annet jobbet for pressefri-
het i hjemlandet Jemen, og har også
spilt en viktig rolle i opprøret mot
Jemens president Ali Abdullah Saleh.
Karman sto sentralt i demonstrasjonene
ved universitetet i Sanaa i vinter. Hun ble
arrestert under demonstrasjonene og
mottok i ettertid også flere drapstrusler.

– Vi ba det jemenittiske folk om å starte
en revolusjon mot sine korrupte ledere,
sa Karman til CNN i januar i år.

– Stor glede i Jemen
Karman sier i sin første kommentar som
fredsprisvinner at det er stor glede i
Jemen over fredspristildelingen.

– Alle jemenitter gleder seg over fred-
sprisen. Dette er en seier for demon-
strantene, sier hun.

– En utrolig sterk ung kvinne
Thorbjørn Jagland sa at det ikke har vært
noen klare ledere i den arabiske revo-
lusjonen, men pekte på Karman som en
person som i lang tid har stått frem som
en av de fremste i kampen.

– Tawakkol Karman er en utrolig sterk
ung kvinne med tre barn, som lenge før
revolusjonen sto opp og kjempet for
kvinners rettigheter, sa Jagland.

– Hun har ikke bare blogget, men jobbet
lenge før bloggingen startet og TV-kam-

eraene ble rettet den veien.
Det har vært viktig for
Nobelkomiteen å tenke
langsiktig.

– UTEN KVINNER KAN VI
IKKE OPPNÅ FULLT
DEMOKRATI

Da Nobelkomiteens leder
Thorbjørn Jagland 
kunngjorde tildelingen av årets
fredspris i år, sa han at han er
veldig glad for at det er tre

kvinnelige vinnere – «selv om vi ikke har
noen kjønnskvotering», la han til.

– Kvinner i dag lider mest i konflikter og
kriger, blant annet gjennom voldtekt. Uten
å få kvinner med i fredsprosessen, kan
man ikke oppnå fullt demokrati, sa
Jagland.

– Dette er et veldig klart signal om at så
lenge den undertrykkelse av kvinner i
blant annet de arabiske land fortsetter, vil
man ikke oppnå fullt demokrati.

Jagland tror tildelingen vil bli godt mot-
tatt.

– Jeg tror denne prisen blir anerkjent i hele
verden fordi vi løfter frem et så viktig tema.

Kvinnefredsprisen 2011
Gbowee, Johnson-Sirleaf og Karman. -
Vi er jublende glade for at prisen nå
anerkjenner det viktige arbeide som
gjøres av kvinner for å skape fred. Den
fremhever samtidig viktigheten av å
tydeliggjøre, implementere og styrke
FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 1325, sa
Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS.

Prisen til Ellen Johnson-Sirleaf,
Leymah Gbowee og Tawakkol Karman
er velfortjent. Den speiler det viktige
arbeidet Johnson-Sirleaf og Gwobee har
gjort på ulike måter i forhold til å skape
fred i Liberia etter mange år med krig og
konflikt og hvordan de har kjempet mot
den utstrakte bruken av vold mot kvin-
ner som et mønster i krig og konfliktsitu-
asjoner. Arbeidet deres har hatt store
ringvirkninger på hele det afrikanske
kontinentet og er høyt anerkjent inter-
nasjonalt. Karman har jobbet aktivt i
Jemen siden 2005 og arbeidet hennes
viser hvor viktig kvinner har vært  for
demokratiprosesser i denne regionen i
mange år, sier Lindstad.

FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 1325
om Kvinner, fred og sikkerhet ble vedtatt
i 2000, men da den i fjor hadde 10 års
jubileum ble det klart at vi hadde langt
igjen før intensjonen var innarbeidet i
ulike sammenhenger der hvor ulike land
er inne i fredsforhandlinger og oppbyg-
ging etter konflikt. FN hadde i løpet av
disse ti årene ikke inkludert noen kvin-
ner i sine delegasjoner til fredsforhan-
dlinger. Det må gjøres en større jobb for
å rekruttere kvinner i dette arbeidet.
Fredsprisen gir 1325 større synlighet og
styrker den inn mot det arbeidet som
gjøres av FN, enkelte medlemsland og
kvinnebevegelsen verden over, avslutter
Gro Lindstad.

DISSE KVINNENE HAR FÅTT
Nobels Fredspris før 2011:
Bertha von Suttner (1905), Jane Addams
(1931), Emily Greene Balch (1946),
Mairead Corrigan (1977), Betty Williams
(1977), Mor Teresa (1979), Alva Myrdal
(1982), Aung San Suu Kyi (1991),
Rigoberta Munchú Tum (1992), Jody
Williams (1997), Shirin Ebadi (2003),
Wangari Maathai (2004).
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I Norge er Fridtjof Nansen kanskje
best kjent som polarhelten fra isødet.
Men i siste del av livet arbeidet han for
mennesker i nød – noe han fikk Nobels
fredspris for i 1922. - Nansen var en
engasjert sjel; han hadde en sterk form
for rettferdighetssans og skrev tidlig om
kolonivesenet, forteller historiker ved
Norsk Polarinstitutt, Harald Dag Jølle. 
Etter første verdenskrig og frem til han
døde i 1930, viet Nansen mye av sin tid

til mennesker i nød. Folke–forbundet,
som var forløperen til FN, spurte Nansen
om å utrede problemet med alle krigs-
fangene etter krigen. Men Nansen utred-
et ikke, han begynte å sende fangene
hjem. I perioden frem til 1922 ble om lag
450 000 krigsfanger fra 26 land utvekslet

og sendt hjem. Parallelt med dette enga-
sjerte Nansen seg stadig tyngre i annet
humanitært arbeid. I det nyetablerte
Sovjet-Russland herjet hungersnøden,
og hundretusenvis av mennesker var på
flukt. Ifølge historikeren Carl Emil Vogt
fikk om lag en million russere hjelp
gjennom det hjelpearbeidet Nansen
satte i gang i Sovjet-Russland. I 1922 fikk
han Nobels fredspris for sin humanitære
innsats. 

Husket for 
Men hvilken Nansen vi husker, om det er
polfareren, skiløperen eller den human-
itære innsatsen hans - kommer an på
hvem man spør, hevder Jølle.

Internajonalt blir han nok i stor grad
knyttet til Folkeforbundet og arbeidet
han ledet for å hjelpe sultrammede i
Russland, samt innsatsen for særlig
greske, tyrkiske og armenske flyktninger.
Men spør du Kari og Ola Nordmann
tenker man fort polart når navnet
Nansen nevnes. Han var engasjert på
mange ulike felt. 

Fridtjof 
Wedel-Jarlsberg Nansen

EN STOR
HUMANIST 

Fridtjof Nansen smaker på maten ved bespisningen av foreldreløse gutter i en sommerleir i 1925. Leiren ble drevet av Near East
Relief ved Arpa-tsjaj-elven utenfor Aleksandropol. Foto: Nasjonalbiblioteket.
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- Hva tror du han selv ønsket å bli husket
for? 
- Arbeidet som vitenskapsmann. Han var
forsker hele sitt liv og regnet nok seg
selv som en av grunnleggerne av
moderne havforskning og klimaforsk-
ning. Han gikk med ambisjoner om å
gjøre det virkelig store, å publisere den
virkelig store avhandlingen, men kon-
flikten i hans engasjement var at han
aldri fikk tid til det egentlige, som han
omtalte det. 

I Nansens ånd 
Hvor stor betydning Nansen har hatt
som humanist i en historisk sammen-
heng, er vanskelig å si. Men gjennom sitt
rike virke satte Nansen dype spor etter
seg både i Norge og i mange andre land. 
- Hans betydning diskuteres, men
Nansen brukte utvilsomt mye tid og
krefter på de svakest stilte. I en norsk
setting er kanskje rollen han fikk i etter

NANSENPASSET

Nansenpasset 

Nansenpass var et
internasjosnalt 
anerkjent iden-
titetsbevis utstedt
av Folkeforbundet
til statsløse flyktninger.
Nansenpasset ble innført i 1922 etter 
initiativ av Fridtjof Nansen og var i 1942
godkjent av 52 land. Nansenpasset var det
første godkjente reisedokumentet for 
statsløse flyktninger. 

Fra 1931 ble Nansenpassene utstedt av
Det internasjonale Nansenkontoret i
Genève i Sveits. Totalt 450 000 pass ble
utstedt og på bakgrunn av innsatsen for
statsløse flyktninger ble Nansen tildelt
Nobels Fredspris i 1938. 

Nansenpasset kom til i forbindelse med
flyktningestrømmen etter første 
verdenskrig og ut av Russland i forbindelse
med den russiske revolusjonen.
Nansenpass blir ikke lenger utstedt, men
FN utsteder i dag reisedokumenter for
statsløse flyktninger. 

Kilde: Wikipedia 

FAKTA

Begrepet “I Nansens ånd” er noe vi
ofte bruker for å karakterisere Norge
som en humanitær nasjon. 

Fridtjof Nansen døde den 13. mai
1930, og han ble – symbolsk nok –
bisatt 17. mai, på Norges grunnlovs-
dag. 

TEKST: SONJA EVANG
Klippet fra Frimerkeposten 2/2011

Ryesgt. 28 3263 Larvik

Kvinner er verdens mest
ubrukte ressurs

Gro Lindstad og Michelle Bachelet: 
- Vi må sørge for at kvinner blir en aktiv del av alle
fredsforhandlinger. Kvinner er offer i krig og kon-
flikt også, men de er først og fremst «survivors» -
overlevende, og med både ressurser og muligheter
til å være endringsfaktorer i sine samfunn. Det har
årets tre vinnere av Nobels fredspris vist. Dette er
en hyllest til vinnerne og alle kvinner, gamle og
unge som fortsetter å gjøre sitt viktige arbeid på
grasrota for å bygge opp kvinner og øke kvinners
samfunnsdeltakelse.

Les mer på www.fokuskvinner.no

FAKTA

KLÆR TIL BARN 2-14 ÅR
Sko, leker og tilbehør!

Verftsgt. 4 • STAVERN • superkid.no 
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DISTRIKTSMØTET 
ble denne gang avholdt i Tønsberg, på
Hotell Klubben, 12. september 2011. 
Møtet ble ledet av president Laila
Bruskeland som ønsket velkommen og
introduserte kveldens kulturinnslag;
Madelen Hovland fra den lokale musikk-
skolen.  
Vi ble traktert med wraps og frukt og
bort i mot 40 soroptimister fra
Holmestrand, Horten, Tønsberg,
Sandefjord og Skien/Porsgrunn fikk høre
foredrag av Torunn L. Tryggestad, 
FN-resolusjon 1325 om kvinner, fred og
sikkerhet: Fra ord til handling !

Tryggestad har vært tilknyttet
International Peace Research Institute,
PRIO, siden 2006. Hun har tidligere jobb-
et ved UD og NUPI. Tryggestad har mast-
er i statsvitenskap, Universitetet i Oslo.
Hun stresset igjen det vi vet mye om;

DISTRIKTSMØTET VAR I TØNSBERG

nemlig at kvinner må komme mer med i
fora der beslutninger tas. 
Hun snakket også mye om kjønnsper-
spektivet - hvor viktig det er at vi forstår
kulturen i det landet vi skal virke. Bla.
fortalte hun om da Norge sendte ned et
feltsykehus til jordskjelvsrammede i
Pakistan og der alle legene var hvite
menn. Flertallet skadede var kvinner,
men de kom ikke til sykehuset fordi de
ikke, i følge sin tro ( og kanskje mannes
bestemmelse ) ikke må vise seg uten
klær for andre enn sin ektemann.
Dermed kom ikke kvinnene under
behandling.

Du kan lese mer om FN-resolusjon 1325
på nettsidene til FN-sambandet., bl.a.
At resolusjonen heter 1325 kommer rett
og slett av at den er nr. 1325 i rekken av
saker ....

Distriktets klubber var representert bortsett fra Larvik, som hadde klubbmøtet sitt samme kveld.

DISTRIKTSMØTE I SYD II • 2011

De forskjellige klubbene ble så gitt
ordet og representantene fortalte hva
klubbene har av prosjekter og hva de er
opptatt av. 

Og dermed gikk tiden.
Distriktets to guvernører fikk dermed
ikke tid til å komme med sine informa-
sjoner denne gang, men kommer sikkert
sterkere tilbake!

Larvikklubben var ikke representert på
møtet dessverre, (undertegnede repre-
senterte unionen) fordi dette falt på
klubbens første møte denne høsten.
I tillegg var det valgdag, så det var nok
ikke den gunstigste dagen å ha et
distriktsmøte.

Margaret Støle Karlsen

Marianne Hetland,
Flekkefjordklubben:

Å få lov til å være soroptimist
er en glede. La oss alle jobbe

for  at mange fler skal få
samme gleden!

!

,,Sjekk våre nettsider
www.soroptimistnorway.no
Klubboversikten finner du 
øverst til venstre på siden.
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Programansvarlig
Fra og med 1. oktober er dette et nytt
verv i soroptimistorganisasjonen, fra
toppen og ned til klubbene. Det betyr at
koordinatorvervene er borte. Isteden
skal undertegnede og Kirsti Renaud være
ansvarlige. 

De seks programfokusområdene 
er de samme: 
• Utdanning og kultur
• Miljø
• Økonomisk og sosial utvikling
• Helse
• Menneskerettigheter og kvinners 
stilling

• International Goodwill and   
Understanding (IGU)

PROGRAMANSVARLIG

NY FUNKSJON FOR PROGRAMOMRÅDENE

Sissel Hobæk informerer om 
organisasjonen vår og her er turen

kommet til vår nye  unionspresident 
Sigrid Ag, Harstadklubben

Kirsti og jeg skal altså fremme disse
emnene, samarbeide med Unionens pro-
gramansvarlig, påse at klubbens arbeid
er rettet mot noen av disse områdene,
holde oss orientert om fokusområdene
internasjonalt og rapportere til klubben.
Videre skal vi sende inn rapporter til SI
om arbeidet vårt og sørge for kontakt
med vennskapsklubber. 

Dette er i grove
trekk det vi får
ut av arbeids-
beskrivelsen vi
har fått. Dette
er nytt for alle,
også for pro-
gramansvarlige
på unionsnivå,

så det blir vel slik at veien blir til mens vi
går. Koordinatorvervene har jo ikke
fungert særlig bra, så dette er nok en
riktigere vei å gå.

Sissel Hobæk
Programansvarlig Larvik soroptimistklubb

PS.
DE SOM ER ANSVARLIGE PÅ UNIONSPLAN ER:
Programansvarlig Unn Baadstrand Skare, Strand 
programdirector@soroptimistnorway.no 

Assisterende programansvarlig
Randi Carlstedt, Tønsberg 
assistantprogramdirector@
soroptimistnorway.noKirsti A. Renaud

Ass.Programansvarlig

Historien om sjøstjernen
En klok gammel kvinne pleide å gå ned
til stranden hver dag. Hun hadde  for vane
å gå langs stranden 
En dag hun gikk langs stranden, så hun
en menneskelig figur bevege seg som en
danser. Hun smilte for seg selv og tenke at
det var hyggelig at noen ville danse for
denne flotte dagen, og hun begynte å gå
raskere for å ta igjen personen som dans-

et .Da hun kom nærmere, så hun at det
var en ung kvinne, og den unge kvinnen
ikke danset, men i stedet gikk ned til fjæra,
plukke opp noe, og veldig omtenksomt
kaster den ut I sjøen. 

Hun ropte, "God morgen, hva gjør du?"
Den unge kvinnen stoppet, så opp og
svarte, "Kaster sjøstjerner ut i havet." 
"Jeg antar jeg bør spørre om hvorfor du
kaster sjøstjerne i havet? "
" Solen er oppe og tidevannet går ut. Og

hvis jeg ikke kaster dem uti så dør de. "
" Men unge dame, vet du ikke at stranden
er kilometerlang og sjøstjerner er det over
alt på den? Du kan umulig gjøre en for-
skjell!" 
Den unge kvinnen lyttet høflig, bøyde seg,
plukket opp en annen sjøstjerne og kastet
den i sjøen, forbi brytende bølger og sa:
"Det gjør en forskjell for denne 
sjøstjernen. "
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HVORFOR SOROPTIMIST?
Gro har igjen jobbet med en pub-
likasjon. Hun har ikke skrevet så mye
selv, men noe er det blitt i tillegg til
mye redaksjonsarbeid. 

”Dette er en bok basert på et 3-årig
prosjekt vi har hatt sammen med
Danmark og Sverige og som avslutt-
es i disse dager,” forteller hun.
”Boken kommer rett før jul, men da
dette er kulturelt EU-prosjekt skal
den ikke selges, men gis bort. Har
vært lærerikt og gøy, men nå er det
godt vi er ferdig,”sier Gro og er du
heldig finner du boken i et museum
nær deg ....

I tillegg har Gro, sammen med kol-
lega Aina Aske, skrevet Langestrand-
vandringer. Gro har skrevet artikler i
Tjøllingminner, og nok en artikkel i
årets julebok: Larvik Julebok 2011.
Gro er altså travel på jobb og som
skribent! 

B Y E N S  I N N OVAT I V E  F R I S Ø R  •  TO R G E T  •  L A R V I K  •  T L F. 3 3 1 8 2 0 2 5
Mandag-fredag 09.00-18.00 • Lørdag 09-15.00

Ønsker du veiledning om 
frisyre og image, hårpleie 
eller fargedesign 
– vår spisskompetanse i alle
fagets disipliner står til 
din disposisjon.

I begynnelsen begynte jeg å jobbe
med de tingene jeg selv savnet som nytt
medlem – informasjon om soroptimis-
men, informasjon om medlemmene –
koble sammen ansikter med navn, osv.
Etter bare to-tre år ble jeg styremedlem
og sekretær. Dette vil gjerne anbefale til
alle nye medlemmer – ta et verv i
klubben fordi dette er den raskeste
måten å bli kjent med organisasjonen,
klubben og medlemmene.

Fra januar 2004 ble jeg involvert i
arbeidet med Moldova. Det begynte helt
tilfeldig, men det har vart i mange år!
Samme år var det nødvendig med en
reise dit for å forberede et større pros-
jekt. Ingen daværende medlemmer i
Moldova-komiteen i klubben hadde
anledning til å reise, og etter at jeg sa ja,
reiste jeg til Moldova for første gang.
Siden den gangen har det vært en eller
to reiser hvert år. Hvorfor fortsetter jeg år
etter år? De aller fleste som har vært
med oss til Moldova har fortsatt å engas-
jere seg veldig aktivt i dette prosjektet.
Når du reiser dit og møter folket, landet,
blir kjent med menneskene, da ønsker
du å bidra for å hjelpe. Og det viktigste er
at vi ser at det hjelper! Jeg har brukt
mange feriedager og mye fritid på dette,
men aldri blitt lei eller tenkt på noe
annet. Og hvis du ikke tror meg – bli med
neste gang vi skal reise til Moldova og
opplev engasjement i ekte soroptimist
ånd!

FOTO: VIDAR ASKELAND

HVORFOR SOROPTIMIST?

Västerhavets
kulturarv 

Galina Guran, Holmestrand
Soroptimistklubb
Første gang jeg hørte om soroptimis-
tene var i 2001. Det lå en konvolutt i
postkassa med brosjyre og følgebrev.
Første tanke var at dette var noe
reklame, men jeg så to kjente navn som
hadde underskrevet brevet og begynte
å lese. Jeg hadde aldri hørt om denne
organisasjonen og brosjyren var
(dessverre) ikke veldig opplysende. Men
jeg ble nysgjerrig og deltok på de neste
møtene. Noen måneder senere var jeg
soroptimist! 

Jeg syntes vi hadde mange interes-
sante temaer på møtene som varierte i
innhold, spesielt likte jeg yrkesforedra-
gene – man blir kjent mye bedre med
folk etter en slik foredrag. Det sosiale
samværet bidro også til at jeg gledet     
meg til hvert møte.
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Plantet trær
Maathai, som ble 71 år gammel, døde på
sykehus i Nairobi, hvor hun ble 
behandlet for kreft.

Maathai ble i 2004 tildelt Nobels freds-
pris for sin innsats for bærekraftig 
utvikling, demokrati og fred. Hun var den
første afrikanske kvinnen som ble tildelt
prisen.

På 1970-tallet grunnla hun Grønt
belte-bevegelsen, som har plantet milli-
oner av trær i Afrika. Det er dette arbeid-
et hun er mest kjent for, og som resul-
terte i at hun ble hedret med Nobels
fredspris.

Med familien
- Wangari Maathais arbeid er grunnlegg-
ende fredsskapende, skrev Dagbladet på
lederplass da Maathai mottok prisen. 

FREDSPRISVINNER MED GRØNT FORTEGN

Vannambassadør Lill Bjørvik, Mona Sveistrup og Hilde Eskedal 

Time Magazine har også hyllet henne
som en av verdens ni viktigste miljøper-
sonligheter.

Maathai har vært ifølge NTB folkevalgt i
nasjonalforsamlingen i Kenya, og hun
var statssekretær i den kenyanske regjer-
ingen fra 2003 til 2005.

- Fortjent
Wangari Maathai er blitt kritisert for
uttalelser om HIV/Aids, og i Kenya for å
prioritere miljøet for høyt - foran andre,
viktige politiske saker.

- Maathai står fremste i rekken i kamp-
en for å fremme en økologisk forsvarlig,
sosial, økonomisk og kulturell utvikling i
Kenya og i Afrika, skrev Nobelkomiteen i
sin tildeling.

Bellona-leder Frederic Hauge var en av
mange som hyllet valget av Maathai.

- Hun har gjort en stor jobb for mil-
jøvernet og er en verdig vinner, sa
Bellona-lederen til Dagbladet etter
offentliggjøringen av Maathais navn.

Fredsprisvinneren i 2004,
Wangari Maathai, ble 71 år

SPREDTE GLEDE: Wangari Maathai vant Nobels fredspris i 2004. Her avbildet da hun var på Norgesturné med besøk på student-
festivalen ISFiT i Trondheim i 2005. Foto: Bernt Gran

- Fred er ikke bare fravær av konflikter. En
virkelig fred er en dynamisk prosess.
Nobelkomiteen har en rekke ganger gitt
sin pris til mennesker som arbeider for
en slik aktiv fred. Maathai er en av dem.

Hun døde med sine kjære ved sin side,
opplyser Karanja Njoroge, leder i Grønt
belte-bevegelsen, miljøorganisasjonen
som Maathai grunnla på 1970-tallet.

Stort tap
- Hennes bortgang er brå og et svært
stort tap for alle som kjente henne, som
mor, slektning, medarbeider, kollega, for-
bilde og helt, eller som beundret hennes
besluttsomhet i arbeidet for å gjøre
verden til et fredeligere, sunnere og
bedre sted for oss alle, sier Karanje
Njorege i en pressemelding gjengitt hos
NTB.
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Jorunn & Margaret

Sølvi Anne-Brit

Maria

musikken som skal spilles! Jorunn
signerte kontrakt med kirken og så var
de største brikkene på plass. Dette
skjedde før sommeren, og dermed tok
feriedagene over. 

Etter sommeren satte vi i gang!
Vi tok kontakt med flere forretninger i
Larvik, pluss én fra Ålesund (!) og vi
endte opp med positive svar fra 19
stykker som tilsammen ga oss logoplass
for kr 11 000,- i konsertprogrammet.
Dermed var alle våre utgifter med kor,
orkester og kirke dekket før den store
konsertkvelden! Meget bra arbeid og
velvillige annonsører! Stor takk til alle!

Lokalavisen sa seg villig til å legge
arrangementet under sin vignett som et
kulturarrangement for sine lesere.  Det
ble god markedsføring i tillegg til plakat-
er som medlemmer i klubben hang opp
på mange møteplasser.  I tillegg benyt-
tet vi oss av Facebook og epost til for-
midling av informasjon om konserten. 

At vi har gjort en utmerket  jobb, kan
du se de neste sidene! 
Konserten ble en fin opplevelse!

Margaret Støle Karlsen

med prosjektet:  Jazzkonsert i Larvik
kirke til inntekt for soroptimistenes
arbeid mot handel av kvinner i Moldova
og til  soroptimistenes eget utdannings-
fond for kvinner i sør. 

Først tok vi kontakt med kor og
orkester, fikk hyret dem og så tok Jorunn
kontakt med menighetsrådet. Etter litt
fram og tilbake ble vi enige om en dato:
søndag2.oktober. Hun ga dem også en
musikkliste; de skal nemlig godkjenne

”Brette, brette”, sa kjærringa! 
Det er nemlig det som foregår på disse
bildene av konsertgruppas medlemmer.
Vi brettet konsertprogram, 250 stk.!
Bildene er tatt en torsdagskveld i Marias
nyinnkjøpte hus på Vestre Halsen. Et hus
hun og mannen Kent har begynt en stor
opp-pussingsjobb på, og er kommet
godt i gang med. 

Vi i gruppa; Sølvi, Anne-Brit, Jorunn
og undertegnede, har jobbet i lengre tid

KONSERTGRUPPA HAR GJORT JOBBEN!
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LARVIKKLUBBENS KIRKEKONSERT 2011

Vi er snart for veteraner å
regne! Nå har vi gjennomført
vår femte kirkekonsert, også
denne gang med bravur! Våre
medspillere er dyktige og
Larviksfolk går mann av huse
for å la seg begeistre!

Høstkvelden var fylt av
regn, vått løv og

vind, men like-
vel ble

kirke- 

rommet fylt av
musikkglade larvikinger som
lot seg begeistre og rive med i
swingende rytmer og glad for-
midling! 

Kirketjener Paal Berg var som
alltid hyggelig tilstede og tente
levende lys som var med på å
gjøre kirkerommet ekstra trivelig.

Folk kom inn med regndråper i
håret og forventning i blikket. 
Og de ble ikke skuffet!

Bratsberg Amt Jazzorkester og
koret Canto Libre leverte sakene!
Stemningen var meget god og de
aller fleste lot seg rive med i rytm-
ene fra mange kjente melodier.

At det ligger mye arbeid bak 
en slik konsert, er sikkert.

Lydmannen fra Skien var
på plass i kirken
allerede kl. 14.00
for å rigge kabl-

er, mikrofoner og høyttalere. 
Kl. 14.00 kom så orkester og kor
og varmet opp instrumenter og
stemmer før konserten. 

De av våre medlemmer som
hadde fått utdelt oppgaver
denne kvelden, var på plass 
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Faksimile
av annonsen
vi hadde i lok-

alavisen!

Fornøyde soroptimister etter konserten: Gro, Anne-Brit, Liv og Lill
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KONSERT

kl. 18.00.  Det var bra, for allerede
da begynte de første gjestene
våre å komme.  De som er kon-
sertgjengere i kirken vet å
komme tidlig for å sikre seg plass
og ikke minst en bløt pute å sitte
på! :-)

Gro, kassereren vår, var på plass
i våpenhuset sammen med Anne-
Gro. Sammen fikk de en hektisk
time med å ta i mot alle som
ønsket seg en trivelig jazzkveld.  

Jorunn delte som vanlig ut kon-
sertprogram, Maria og Ingvill var
gode brannvakter og sjekket at
alle rømmingsveiene var ok før
konserten. Tove, avtroppende
president, var på plass som
blomsteroverrekker og Anne-Brit
hadde jobben som blid og hjelp-
som plassanviser. Bannerene våre
var på plass, brosjyrer og annet
infomateriell også.  Våre konsert-
program hadde mer informasjon i
seg og de ble spredd til nær 300
mennesker denne kvelden!  Også
våre annonsører ble godt pro-
motert med sine logoplasser.  Det
man kaller en vinn-vinn-situasjon!

Kasserer Gro øverst til
venstre, stråler over et
godt fremmøte. 
Jorunn og Tove smiler
fra øre til øre og er svært
godt fornøyde!

Til høyre: Faksimile av
omtalen vi fikk i lokal-
avisen før konserten 

Nedenfor: Utsnitt av
forsamlingen

FOTO: Lone Lohne, ØP
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Mølen i Brunlanes er en del av ende-
morenene fra istiden og er et utrolig flott
turområde med stier hvor det er enkelt å
finne frem, og man kan velge så lang
rute man selv ønsker og orker. Du treng-
er ikke hele tiden å gå på rullestener, da
stiene er lette å finne. Det å nærme seg
vannet og følge bølgene som slår opp
på ” stenstranden ” er i seg seg selv en
opplevelse med de buldrelydene det gir
fra seg. Virkelig fascinerende, særlig når
det er en del vind.

Margaret og jeg dro i vei en formiddag
og nøt virkelig turen, og vi avsluttet med
en hyggelig stund på det populære bak-
eriet i Nevlunghavn. Det kan virkelig
anbefales.

I denne tiden hvor jeg går sykmeldt,
jobber jeg mye med å komme i form og
ikke minst få tilbake muskler og styrke
som forsvant helt etter så mange uker i
sykesengen,  samt deler av tiden på sofa-
en og utrolig mye medisiner med alle
sorter piller i perioder osv.  Merkelig å bli
så svekket. Nå er jeg på vei til topps
igjen! Det er jobben min for tiden;
trimme og gå turer ! Jeg har jo lønn hver
dag, så her må det jobbes. Det sa jeg
også til sykepleierne når jeg lå på syke-
huset. Dere har deres jobb og jeg min.
Min jobb  bestod i av å følge nøye med,
være blid og positiv og ikke minst optim-
ist. Tror det kan ha hjulpet meg fremover
i tillegg til dyktige leger, sykepleiere som
passet på meg som en smed og gjorde
en utrolig god jobb og ikke minst gode
venner og familie som har fulgt meg opp
gjennom hele perioden, det er gull verdt ! 

Mølen med sine 230 gravrøyser er raet
av de mest storslagne i Norge. Området
har en særegen natur, botanikk og geo-
logi. Her finnes graver fra eldre jernalder
til bronsealderen. De har i tillegg fått en
fin utstilling av forskjellige bergarter, så
her er mye å lære ! Virkelig interessant og
artig. Blant rullestenene på Mølen kan du

finne minst 100 ulike bergartstyper, også
vår egen Larvikitt. Husk at  stenene er
fredet, så man har ikke lov til å ta med
seg en eneste en, selv om det kan være
fristende.

Her ble høvdinger og tjenere begravet
under små og store steinrøyser. Den
imponerende samlingen og den flotte
belligenheten ut mot havet gjør oldtids-
landskapet til et nasjonalklenodium,
nordens første Unesco europeiske
Geopark og et av Larviks mest populære
utfluktsmål !

En del av et av verdens største natur-
monument fra siste istid.
Nedsmeltingen og tilbaketrekkingen av
den store isbreen, som dekket
Skandinavia ved slutten av siste istid,
foregikk ujevnt. I perioder med liten ned-
smelting ble breen liggende stille på
samme sted. Breen fraktet kontinuerlig
med seg sand og stein ut til iskanten
hvor det ble dannet grusrygger der bre-
fronten ble liggende stille en tid. Mellom
år 12.650 til 12.350 før nåtid, dvs i 300 år,
lå brefronten på samme sted. Da ble det
langs iskanten dannet en gigantisk grus-
rygg som går rundt hele Skandinavia. I
Sørøst-Norge kaller vi denne ryggen for
”Raet”, og Mølen er en bit av denne digre
ryggen.

Vi anbefaler virkelig en tur dit 
på høsten og selvfølgelig 
ellers i året, uansett vær !

Kirsti A. Renaud

MØLEN - SUPERT TURLANDSKAP
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SVANEN9-18 (15)

VViittuussaappootteekk  --  eenn  ffrriisskkeerree  hhvveerrddaagg!!
Økt vekt på råd og veiledning om å holde deg frisk, eller

hvordan du kan få en friskere hverdag selv om du kanskje
har en sykdom. Vi gir råd om forebyggende tiltak 

- vær proaktiv og ta ansvar for din egen helse.
Med andre ord - oppsøk apoteket før du må!

Du finner oss i Bryggerikvartalet! 

DDeennnnee  ppllaasssseenn  eerr  ssppoonnsseett  aavv
aannoonnyymm  aannnnoonnssøørr..

BBeelløøppeett  eerr  ggiitttt  ssoomm  ssttøøttttee
ttiill  aarrbbeeiiddeett  

LLaarrvviikk  SSoorrooppttiimmiissttkklluubbbb
ggjjøørr  ffoorr  åå  ggii  kkvviinnnneerr  ii

uu--llaanndd  hhjjeellpp  ttiill  uuttddaannnniinngg..

Larviksveien 55 - Stavern
tlf. 33 11 73 77

OOllaavvssggaattee  55,,  33225566  LLaarrvviikk
ttllff..  3333  1188  5533  9900

Trelast - byggevarer - dører/vinduer - garderobe
maling/beis - jernvarer - låser/beslag 
beleggingsstein - heller - AEG-verktøy

T e r n e v e i e n  2  -  3 3  1 3  9 9  6 6

STAVERN

SENTRUM - 33 11 71 71

KONGEGATA 26 • LARVIK
33 14 00 10

S t ø t t  v å r e  a n n o n s ø r e r  -  d e  s t ø t t e r  o s s !

33 11 73 77 - 924 49 049

Trelast - byggevarer
dører/vinduer 

garderobe • maling/
beis • jernvarer
låser/beslag 

beleggingsstein 
heller • AEG-verktøy 

TERNEVEIEN 2 - STAVERN

Tlf. 03000
www.dnbnor.no
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VViittuussaappootteekk  --  eenn  ffrriisskkeerree  hhvveerrddaagg!!
Økt vekt på råd og veiledning om å holde deg frisk, eller

hvordan du kan få en friskere hverdag selv om du kanskje
har en sykdom. Vi gir råd om forebyggende tiltak 

- vær proaktiv og ta ansvar for din egen helse.
Med andre ord - oppsøk apoteket før du må!

Du finner oss i Bryggerikvartalet! Du finner oss i Amfi Larvik

Fotpleie
Emmie Vomert Sørensen

NANSET ELDRESENTER
Bjørnsonsvei 5 • 33 18 71 21
907 37 877 • 33 18 24 18

Emmie Volmert Sørensen

Tlf. 03000
www.dnb.no
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man., tirs. 10.00-16.00 • ons., tors. 10.00-23.00 
fre., lør. 10.00-02.30  • søn. 10.00-23.00

Veftsgt. 1, Stavern 

Det er ikke det at vi er
så mange eldre i
klubbene ...
- det er at vi er så 
få unge.

Marianne Kalleberg - Arendal
Distriktskontakt Syd I

galleri & kaffebar 
Tlf: 990 25 122  • caroline@gulegalleriet.no

Kvinner Sammen tar opp
internasjonale miljø- og utvikl-
ingsspørsmål i et kvinneper-
spektiv. Magasinet gis ut av
FOKUS fire ganger i året.
Prioriterte områder er kvinners 
situasjon og rolle i Sør, kvinne-
rettet bistand og internasjonal
solidaritet mellom kvinner.

Abonnement er gratis og 
kan bestilles fra 
fokus@fokuskvinner.no 

NYTTIGE LENKER 
Europaføderasjonen: 
www.soroptimisteurope.com 

Soroptimist International: www.sorop-
timistinternational.org 

Websites of Soroptimist International
and Federations (oversiktlig side fra SI,
Union of South Africa):
home.mweb.co.za/pf/pfalkson/sisa_lin
ks.htm 

Program Focus, programsidene:
www.soroptimistglobalvoice.com 

Project Exchange Pool - PEP:
www.soroptimist.at/pool.htm 

Five-0: www.project-five-o.org 

FN: www.un.org 

FOKUS: www.fokuskvinner.no 

Globale fond for kvinner: www.global-
fundforwomen.org 

Human Rights Watch: www.hrw.org 

UNICEF: www.unicef.no 

United Nations Development Fund for
Women: www.unifem.undp.org 

United Nations Environment Programme:
www.unep.org 

Women for Women International:
www.womenforwomen.org 

Neste år er representant-

skapsmøtet i DRAMMEN!
Nærmere blir det ikke på mange år!

Her må vi bli mange fra
Larvikklubben som møter frem!
Det er alltid en opplevelse å delta
på et representantskapsmøte.

Møtet finner sted: 

1.-3. juni 2012

,,
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Jelena Bonner hylles som en
sann forsvarer av fundament-
ale menneskerettigheter. Den
russiske aktivisten døde 18.
juni 2011 i Boston, 88 år 
gammel.

Bonner var kona til den kjente russiske
dissidenten og fredsprisvinneren Andrej
Sakharov og var selv en engasjert aktiv-
ist under sovjettiden.

I likhet med ektemannen var hun en
åpen kritiker av kommunistregimet i
Sovjetunionen. Hun begynte sitt arbeid
som aktivist på slutten av 1960-tallet og
giftet seg med fysikeren Andrej
Sakharov i 1972. Bonner tok på vegne av
sin mann imot Nobels fredspris i Oslo i
1975. Flere europeiske politikere trekker
fram Bonners utrettelige kamp for
menneskerettighetene. 

EU-kommisjonens president Jose
Manuel Barroso trekker fram «det motet
hun viste ved å stå opp for fundamentale
rettigheter som folk over hele verden
forlanger».

– Verden har mistet en av de fremste og
mest inspirerende forsvarere av menn-
eskerettighetene, sier EU-parlamentets
leder Jerzy Buzek

HOBBYEN MIN

Nå er det min tur til å skrive litt om
hobbyen min – nemlig golf!  Det er
egentlig litt rart at jeg som er født og
oppvokst i Skottland ikke begynte med
golf i hjemlandet mitt .  Golf var en del av
oppveksten min da faren min var en ivrig
golfer og jeg var med mange ganger
som ”caddy” – et pent ord for køllebærer
– på bedriftsgolf rundt omkring i landet.

Golf er ingen ung idrett.  Det er skrevet
om  forskjellige former for golf rundt om
i Europa så tidlig som i 1297, men det er
generelt akseptert at Skottland er golf-
ens hjemland.  Det er lett å bli ”hekta” på
golf – Kong James II  utstedt et vedtak i
1457 som forbød både golf og fotball –
soldatene var nemlig mer opptatt av golf
enn å øve på bueskyting!  Dronning
Mary var også en ivrig utøver av sporten.

Jeg startet selv med golf i en alder av
40+ og som så mange andre, angret jeg
at jeg hadde ventet så lenge.  De som
begynner med sporten i dag har en lett-
ere inngang – Grønt Kort eksisterer ikke
nå, men det er fortsatt krav om teoret-
iske og praktiske ferdigheter.  I Larvik
organiseres det helgekurs gjennom hele
sesongen for nybegynnere – bare spør
Mona!

Golf er noe man kan spille alene, men
det er mer moro å være flere.  Golf er
konkurranse - handikapsystemet i golf
gjør at gode spillere og mindre rutinerte
kan spiller mot hverandre.  Golf er trim –
ta på deg skrittteller – 12000 skritt er helt
vanlig på en golfrunde.  Golf er sosialt og
krysser aldersgrenser – det er noe som
bestefar og barnebarn kan ha glede av
sammen.  Golf er helsebringende – studi-
er viser at aktive golfere lever 5 år lenger
enn gjennomsnitt og de har det gøy!

Golfbaner finnes nesten over alt. 
Jeg har hatt mange flotte ferieturer i
mange land og det fine med golf er at
vær er ingen hindring.

Nå har hobbyen min blitt jobb. Jeg får
mindre tid til å spille golf selv,  men når
jeg ser den sprudlende gjengen med
seniorgolfere i Larvik – mange av dem
godt over 80 år – så gleder jeg meg til å
bli pensjonist.

Maureen Sinclair

minhobby

Handling sier mer 

enn ord.

Hanne Jensbo

SI-president 2009-2011
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skjebnefellesskap med jordeieren ute
ved kysten og de rike jordbruksområd-
ene. De mangler drikkevann. For når
familien i skogen hugger vekk trærne, så
forvitrer jorden, vannet forsvinner i
bakken i stedet for å bli til en stor elv
som når frem til matprodusenten.
Dessuten tørster dyr ihjel på sine store
vandringer etter vann.

Tyrkia kontrollerer vannkranen til
land som Syria og Irak gjennom vannet
fra elvene i de tyrkiske fjellene. Her kan
det ligge mye politisk sprengkraft, frykt-
er WWF.

Bangladesh har rikelig tilgang på
regnvann, som lager enorme over-
svømmelser. Likevel er det vannmangel
fordi vannet er så skittent at det ikke kan
drikkes på grunn av store utslipp fra
småindustri, og fordi kloakken går urens-
et tilbake i elven. 
–Kutter du vannledningen, kutter du
også pulsåren til et samfunn. Noen få
døgn uten vann, og du dør, sier Hansson.

Sakset fra Aftenspostens INNSIKT mai 2010
www.aftenposten.no/fakta/innsikt/
article3584904.ece

Maktmiddel
Vannforsyning, kloakksystem og elektri-
sitet er gjerne det første som bombes i
stykker eller saboteres, og dette rammer
først og fremst sivilbefolkningen i en
væpnet konflikt, minner Norges Røde
Kors om. Og hensikten er åpenbar. Enten
tvinge folk bort for å finne rent vann,
eller tørste dem inne – med skittent, syk-
domsfrembringende vann.

Dette er hovedårsaken til at diarére-
laterte sykdommer har økt med rundt 35
prosent de siste tre årene, viser tall fra
Det internasjonale forbundet (IFRC).
Særlig i Afrika sør for Sahara er det en
markant økning på diarérelaterte syk-
dommer og dødsfall siden 2006.

Trenger hjelp
Det finnes lyspunkter, ifølge FN. Der
anslås det at 1,6 milliarder flere menn-
esker har fått tilgang på rent vann siden
1990. Tusenårsmålet om doblet vanntil-
gang innen 2015 kan være innen rekke-
vidde, heter det.

Norge i verden
Norge er, ifølge Verdens Naturfond,

Europas mest vannrike land, men det
hjelper ikke vannfattige land i verden
om vi sparer på vannet her hjemme eller
eksporterer rent vann. Energien som
ville gå med til å frakte rent norsk drikke-
vann til Afrika, gjør et slikt tankeeksperi-
ment helt urealistisk, mener  Rasmus
Hansson, generalsekretær i Verdens
Naturfond (WWF).

Vannmangel og klimaendringene
henger tett sammen. Klimaendringene
påvirker vekstsesonger, regn- og tørke-
tid og århundrer med gammel erfaring
og kunnskap om natur- og værtegn
gjelder ikke lenger. Hansson venter seg
voldsomme konsekvenser for svært
mange, men frykter likevel at menneske-
heten vil tilpasse seg ødeleggelsene, i
stedet for å forsøke å stoppe dem.

Skrekkeksempler
Intensivt jordbruk i Kaukasus tapper elv-
ene for vann, som igjen får vannstanden
i det kaspiske hav til å synke dramatisk.
Vannet brukes opp underveis og når rett
og slett ikke havet. 
Familien inne i skogen langs opphavet til
Mara-elven i Masanmara i Kenya deler

VERDEN 
TØRSTER
880 millioner mennesker 
mangler rent drikkevann.
Uten vann går det raskt den gale veien med
både folk og dyr, og tilgangen handler om
både makt, ansvar og sikkerhetspolitikk.

FAKTA OM

VANN

• 880 millioner mennesker har ikke tilgang på   
rent vann.

• 2,7 milliarder mennesker lever uten tilfreds- 
stillende hygieniske sanitære forhold.

• Menneskekroppen består av 66% vann.
• 70 prosent av jordens overflate er dekket av 
sammenhengende hav.

PR
O
JEC

T SY
N
D
IC
ATE

KLIMA OG MILJØ MED VANN I FOKUS
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OPPTAK AV TRE NYE MEDLEMMER

Opptak av tre nye medlemmer: Ina-Marie, Anne Kristin og Jane.
Her med faddere, fra venstre: Ellen Katrine Snedal, Ina-Maria Snedal Tufte, Sølvi Snedal Tufte, Anne Kristin Jarlsbo, Margaret Støle
Karlsen, Jane Sandli og Sissel Hobæk. 

Tre lys, tre mappermed nødvendig inn-
hold og tre skinnende nåler klare til sere-
moni og opptak av tre nye medlemmer

Det er ikke hverdagskost for oss i
Larvik-klubben å få tre nye medlemmer
på ett og samme møte! Denne hygge-
lige begivenheten fant sted på
klubbmøtet vårt i oktober.

De tre som ville dele gleden med å
være soroptimist var Ina-Maria Snedal
Tufte, 28 år og kvalitetssjef hos SGS
Norge AS.
Anne Kristin Jarlsbo kom flyttende til

Larvik for to år siden og er forsikrings-
rådgiver i Gjensidige.  Jane Sandli,
kantinemedarbeider, har jobbet mange
steder og via sin mann har hun også hatt
utenlandsopphold. Nå er hun heldigvis
kommet tilbake til Larvik og jobber nå
på Presteløkka.

Sølvi Snedal Tufte må berømmes for å
ha brakt alle tre inn i klubben vår!
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Ikke bare tok vi opp tre nye med-
lemmer på oktobermøtet, men vi hadde
også besøk av Galina Guran fra
Holmestrand og Liv Margit Karto fra
Sandefjord,.

Galina informerte oss om veien fram
til å kunne chartre en ny klubb i
Moldova. Larvikklubben ønsker seg et
samlende prosjekt og vi har nå hatt flere

diskusjoner om hva vi skal bruke kreft-
ene og engasjementet vårt på.  Galina
konkluderte med at det ikke var kost-
bart, ikke uoverkommelig og ville gi oss
gode opplevelser samtidig som det ville
sveise oss sammen.                                         

Det var budskapet fra Liv Margit 
Karto fra Sandefjord også. Hennes klubb
har gjort nettopp dette, de har chartret

en klubb og samarbeidet med den i flere
år nå. Engasjementet har vokst, det har
egen klubb gjort også, og klubben i
Sandefjord og Edinet i Modova har blitt
mer enn et prosjekt; det har grodd fram
vennskap og respekt, nær kontakt og
gjensidig forståelse. 

Kan vi få til det samme?

Vår ”hjemmetappede” falt i smak både hos Galina fra Holmestrand og Liv Margit fra Sandefjordklubben!

MOLDOA

MOLDOVAKJENNERE PÅ BESØK

Galina Guran fra Holmestrandklubben har lang fartstid som 
en av tre i Moldovakomiteen for Norgesunionen. 

Liv Margit Karto representerte Sandefjordklubben 
og informerte  om hvordan de  jobbet før, under og etter
chartring av ny klubb i Moldova

Nr. 32 - DESEMBER  2011
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Kjære  soroptimistvenner!

Etter 27 år i Stavern, befinner jeg meg
nå i Son – et miniatyr-Stavern – om man
ikke beveger seg opp og rundt de
mange tett bebyggete kollene omkring
det lille kyst-tettstedet.
Son ligger så vidt i Akershus – i Vestby
kommune. Det betyr at jeg har kommet
en god del nærmere barn og barnebarn
samt familiehytta, som ligger 6 minutter
unna med bil. En passelig god spasertur
er det jo da.

Med andre ord – jeg har fått det travelt.
Jeg hadde planlagt å benytte meg mer
av Oslos kulturtilbud, med bare 40 min-
utters togreise, men så langt har jeg ikke

kommet ennå. Derimot vil jeg ikke gå
over i en annen soroptimistklubb – Moss
eller Rygge kunne vært aktuelt .

Klubben i Larvik har vært, og vil
forhåpentlig fortsette å være, noe for seg
selv ( tror jeg da). Siden jeg aldri ble
noen glødende soroptimist med organ-
isasjonen som hovedinteresse, vil jeg
ikke ta sjansen på å melde meg inn i en
ny klubb.

Det viktigste for meg var medlem-
menes interesse for verden utenfor oss,
ønsket om å bidra , engasjementet for å
få lokale  forhold belyst ved å engasjere
lokale foredragsholdere. Dette sammen
med godt samhold og massevis av godt
humør, vil jeg huske Larvik soroptimist-

klubb for.  Jeg fikk hyggelig besøk av Lill
og Margaret i høst, og regner med at
flere vil stikke innom etter hvert (?)
Det nærmer seg visst jul, skal en tro 
handelsstanden.

Siden SORORD deles ut på julemøtet,
benytter jeg anledningen til å ønske
dere alle en riktig 
GOD JUL og alt 
godt i det nye 
året 2012.

Hilsen fra 
Sidsel

HJEMME-HOS-REPORTASJE :-)

HJEMME HOS  ..... SIDSEL M I SON!

Lill kom med gode råd om hvor den flotte arvekisten kunne stå og ryktet sier at den står der ennå! :-)
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Åpenbaring
Skrevet av C.J.Sansom

Er du glad i historie og samtidig
liker god krim er dette en bok som
kommer til å falle i smak. Jeg er
glad i begge deler og synes dette
var en god bok som jeg hadde litt
vanskelig for å legge fra meg.

Sansom  er engelsk. Han har doktor-
grad i historie samt at han er jurist og

praktiserte som advokat før han ble for-
fatter. Dette er vel ikke en tilfeldig bak-
grunn når en skriver bøker om en sakfør-
er som praktiserer i England på Henrik
8`s tid!

Han har skrevet fire bøker i serien om
sakfører Matthew Shardlake . I Åpenbar-
ing blir han involvert i en sak der en
tenåringsgutt, med tunge religiøse
tvangstanker, er blitt plassert på sinn-
sykehus. Foreldrene hans er redd han
skal bli brent på bålet som kjetter.
Samtidig blir en venn av Shardlake
myrdet og i jakten på gjerningsmannen
vever disse to sakene seg sammen. På
samme tid får vi et innblikk i Henrik 8.
jakt på nok en hustru. Denne gangen er
det Lady Catherine Parr han gjør kur til.

Shardlake er en rettskaffen og god
sakfører noe som ikke alltid var vanlig på
den tiden. Han blir blandet inn i makt-
kampen i England blant annet mellom
den protestantiske fraksjonen og
reformistene. Dette er farlig.

Jeg skal ikke røpe hvordan det hele
ender, men jeg kan anbefale boken og
for så vidt også de andre tre bøkene i
serien. Sansom har også skrevet boken
”Vinter i Madrid” som noen kanskje  har
lest.

Hos Vita får du alt du trenger til deg og
kroppen din. 
God kvalitet til gunstige priser og et
bredt produktutvalg gir deg 
alt du trenger på ett sted.
Gode produktkunnskaper om make-up og
personlig pleie generelt. 

Våre imøtekommende medarbeidere hjelper
deg gjerne med å finne frem til produktet
som passer akkurat deg. Gode råd og veiled-
ning er ikke dyre hos Vita. 

Besøk oss i AMFI - midt i sentrum!

SORORDS BOKOMTALE

Handlingsplanen fra Beijing (1995) om
vold mot kvinner:
1.  Iverksette en integrert tilnærming til  
forebyggende tiltak og tiltak for å 
eliminere vold mot kvinner.

2. Forske på årsaker og konsekvenser av  
vold mot kvinner og virkningen av 
forebyggende tiltak. 

3. Avskaffe handel med kvinner og hjelpe 
ofre for vold som følger av prostitusjon 
og sexhandel.

So
roptim ist

bo
kormen!

CJ Sansom. 
Foto: Andrew Hasson

Denne gang: Gerd Hellenes

www.saynotoviolence.org/
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glede og inspirasjon til å føre klubben
videre.

Sissel Hobæk hadde et betimelig og
inspirerende innlegg om organisasjonen
vår.  Hun dro linjene fra den spede start-
en for 90 år siden til dagens organisasjon

På klubbmøtet vårt i oktober ble
Hanne Tenvik vårt 5. nye medlem! Hanne
er adjunkt og 41 år.  Et varmt velkommen
til henne fra oss alle! Vi håper og tror at
hun, Maria, Ina-Marie, Anne Kristin  og
Jane vil trives hos oss!  Vi skal i allefall
gjøre vårt ytterste for at de skal finne

Slik informasjon er nyttig både for nye
og gamle medlemmer! 

Nær 80% av medlemmene var tilstede
denne kvelden som også var vårt
årsmøte.  Derfor hygget vi oss ekstra
med bløtkaketradisjonen tro!

OPPTAK AV NYTT MEDLEM

HANNE BLE VÅRT 5. NYE MEDLEM!

Hanne Tenvik er i
sentrum av
begivenhetene!
Til venstre 
hennes fadder,
Ellen Katrine
Snedal, i midten
Hanne Clason
også fadder og
president Torunn
Haarberg fester
klubbnålen

Mona og Maureen                                                                                          Lill, Tone og Liss                                                                 og president Torunn

Ingvill og Sølvi                                       Hilde og Sissel                            Anne-Brit og Ellen Katrine                        Else og Kirsti

Jorunn og Gro                                       Jane og Ina-Maria                                             Emmie og Liv                          Hanne og Marion



Mary Kaasa og hennes team hadde
gjort en svært god jobb med dette
møtet og distriktkontaktene fikk god
påfyll i sitt videre arbeid.

Margaret Støle Karlsen

ene i mellom. Distriktkontaktene 
kunne vise til at de aller fleste klubbene i
landet har stor aktivitet.  Tilgangen på
nye medlemmer varierte fra klubb til
klubb, men de fleste hadde satt eksten-
sjon høyt på dagsorden.  Guvernørene
fikk tid til litt informasjon om sin rolle
etterat kontaktene hadde avgitt sine
rapporter.

Det ble tid
til guidet
omvisning
på Haugar
og kvelden
ble avsluttet
hos Jorunn
Moe, distrikt-
kontakt for
SYDII.

Lørdagen fortsatte med informasjon
om Mentorprogrammet ved 2. visepresi-
dent Kirsti Guttormsen og info ved
Kristin Lyng, ekstensjonsansvarlig i Oslo
II. 
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Fredag 28. og lørdag 29. oktober
avholdt unionens ekstensjonsleder,
Mary Kaasa, Tønsbergklubben, distrikts-
kontaktmøte på Haugar i Tønsberg. Alle
landets 12 distriktskontakter var invitert
til møtet og 9 stykker hadde anledning
til å komme. Kontaktene kom fra
Lillehammer, Kristiansund, Bergen,
Røros, Mo i Rana, Drammen, Svolvær,
Hammerfest og Tønsberg. I tillegg kom
vår nye unionspresident, Sigrid Ag, fra
Harstad, jeg kom fra Larvik og Kristin og
Mary fra Tønsberg.  Landet var meget
godt representert på dette viktige
distriktkontaktsmøtet. 

Møtet startet med lunsj i den hygge-
lige kafeen på Haugar, vel verd et besøk
ellers også. Møtet staret med lystenning
og appell, som vi alltid gjør når vi samles.

Distriktskontaktene i nord har lange
avstander og skal de avholde distrikts-
møter skjer det gjerne over flere dager
og annen hvert år. Vi her i Vestfold er
heldige som har korte avstander klubb-

SOROPTIMISTMØTE PÅ HAUGAR

DISTRIKTKONTAKTSMØTE I TØNSBERG

Nytt medlem i unionens ekstensjonskomite, 
Kari Huvedstad, Arendal-Grimstad, introduserte seg selv

Guvernør Kristin Ruder informerer om
guvernørenes arbeidsoppgaver

Bente Aukan, Bergen
og unionspresident
Sigrid Ag, lytter til

Svolværs Siri Bjercke

President i Tønsberg-
klubben Laila Bruskeland
og unionspresident
Sigrid Ag.
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Helgen 21.-23. oktober ble tilbragt 
i området Mandal - Lyngdal.
Det var to begivenheter som var årsak til
det: Distriktsmøte i Syd 1, der Mandal
soroptimistklubb var vertskap, og Lister
soroptimistklubbs 10-års fest som fant
sted på lørdagskvelden.

Guvernørene Margaret og Kristin
(Ruder) reiste fredag ettermiddag ned-
over E-18 og ankom Lyngdal utpå kveld-
en etter en tur på ca 4 timer.  Vi overnatt-
et i Lyngdal og morgenen etter var vi på
plass i Mandal.

Møtet startet kl. 09.00 med registrer-
ing og frokost. Driftige Mandal-sorop-
timister hadde satt sammen et omfat-
tende og spennende program.  
Hovedattraksjonen var uten tvil Hanne
Jensbo, forrige president i Soroptimist
International.  Hun var invitert til møtet

for å fortelle om
sitt virke som
verdenspresi-
dent.  Det
gjorde hun
med vidd og
glede, varme og
sjarm. Hun har
vært aktiv
soroptimist fra
første dag og
har satt spor gjennom sitt virke.  At hun
er en engasjert og kunnskapsrik sorop-
timist fikk vi alle se gjennom hennes lev-
ende formidling av våre verdier, oppgav-
er og fremtid som organisasjon.

Hun er en sann norgesvenn og vi kan
jo håpe hun fortsetter sitt høye aktiv-
itetsnivå og kan besøke sine norske
soroptimistvenner når muligheten byr
seg.

Mandalsklubben hadde lagt opp til at
alle klubbene i distriktet fikk fortalt om
sine prosjekter og som gjester lot vi oss
imponere over aktiviteten i distriktet.

Med en smakfull lunsj, utlodning til inn-
tekt for Moldovaprosjektet, vrimling og
god informasjon ble det et vel gjennom-
ført distriktsmøte i Distrikt Syd I.

Margaret Støle Karlsen

DISTRIKTSMØTE I MANDAL

Britt Fusdal og Liv Handeland 
fra Moldovakomiteen, Margaret Støle Karlsen fra
Unionen og past internasjonal president, Hanne

Jensbo fra Danmark.

DISTRIKTSMØTE SYD 1 
- MANDAL



43

Lister Sisters feiret 10-årsbursdag i en
svært trivelig atmosfære! Med glade
medlemmer, tidligere internasjonal pres-
ident, Hanne Jensbo, gjester fra
vennskapsklubbene fra Danmark og
Finland og to guvernører som represen-
terte unionen ble det stor stemning og
hyggelig feiring av det unge bursdags-
barnet. 

Det var en stor ære å bli invitert og fes-
ten var svært inkluderende og hyggelig.
Med lystenning og appell, mange på
talelisten, kunstneriskt innslag,
gaveoverrekkelse, prolog, dikt  og verbal

honnør ble Listerklubben feiret inn i de
små timer.
Toatmaster Evy-Anni var den som
holdt styr på talelisten, introduserte
talerne og kom med små gullkorn fra
boken ”Framsnakking”. Det ble svært
godt mottatt. 

Nedenfor signeres vennskapskontrakt
mellom den danske klubben og 
Listerklubben. Fra venstre: Tidligere intern-
sajonal president Hanne Jensbo, president
Astrid Martiniussen Almås, den danske
representanten, guvernør Margaret og
sekretær Anne-Rita Meberg. 

Nr. 32 - DESEMBER  2011

BURSDAGSFEIRING I LISTERKLUBBEN!
LISTERS SISTERS FEIRET

Guvernør Margaret er akkurat ferdig
med sin del av talen, og guvernør Kristin
i ferd med å avslutte det hele med et
gruk. Fornøyd Listerpresident
i forgrunnen, Astrid Martiniussen Almås

Vi fikk oppleve en gjestfri helg i
Mandal og Lyngdal med distriktsmøte,
bursdagsfest og guidet tur til Lista fyr! 

Margaret Støle Karlsen 

En helg i Mandal
og Lyngdal,
21.-23. oktober 

Frokost. Kristin og jeg var så
heldige at vi fikk overnatte hos
visepresident Evy-Anni Evensen,
rådmann i Lyngdal kommune.

Foto: 
Kathrine Ubostad,
Listerklubben

Foto: 
Kathrine Ubostad, 
Listerklubben
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SJEKKER DU NETTSIDENE VÅRE?

Ellen er den som fysisk gjør forandr-
ingene, og det skjer kjapt og greit.  Vår
klubb har oppdaterte nettsider, det kan
faktisk ikke sies om alle landets klubb-
sider.

Så stor takk til Ellen som forandrer,
legger inn og kommer med innspill som
gjør at nettsidene våre er oppdaterte.

Margaret Støle Karlsen

Er du inne på våre nettsider og
ser hva som ligger der?
Ikke bare fra unionen, men også
våre egne sider? Du finner mye
nyttigs stoff på unionens sider,
klikk deg inn på www.soroptim-
istnorway.no og se hva som er
aktuelt, lær noe nytt og se hva
andre klubber gjør.

Klubblisten ligger øverst til 
venstre på nettsidene, er enkle å
finne fram i og kan gi deg nye
impulser. Våre egne bør du selv-
sagt også se på og ikke minst
komme med tilbakemelding på.
Hyggelig om du er fornøyd, men
er det noe som mangler, bør for-
andres, oppjusteres og oppdater-
es, så si i fra. Gjerne til undertegn-
ede som er den som gir Ellen
Katrine beskjed om oppdatering-
er og gir henne bildene som
trengs, men ta også gjerne kon-
takt med Ellen direkte. 

Ellen Katrine Snedal 

WWW.SOROPTIMISTNORWAY.NO
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Nansetgt. 11 • 33 13 92 60 • 09.00-21.00 - (09.00 - 20.00 )

God mat, raffinert smak. 
Det er hva du gjør det til som betyr noe. 

Råvarene finner du hos oss. Gode råd og tips også.

Brunlaveien 11, 3290 Stavern 
33 19 71 82 
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SVANEN9-18 (15)

VViittuussaappootteekk  --  eenn  ffrriisskkeerree  hhvveerrddaagg!!
Økt vekt på råd og veiledning om å holde deg frisk, eller

hvordan du kan få en friskere hverdag selv om du kanskje
har en sykdom. Vi gir råd om forebyggende tiltak 

- vær proaktiv og ta ansvar for din egen helse.
Med andre ord - oppsøk apoteket før du må!

Du finner oss i Bryggerikvartalet! 

Reis sammen - opplev mer!

LIVSSTIL
KOSTHOLD

TRENING
SPA

977 58 570
Olavsgt. 7 • Larvik

www.minkilde.no
Et helhetlig senter

S t ø t t  v å r e  a n n o n s ø r e r  -  d e  s t ø t t e r  o s s !
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JULEMERKER GLEDER FLERE ENN OSS

Det nærmer seg jul. Dagene blir kort-
ere. Det blir kaldere. Vi tenner peisen og
stearinlys om kveldene.
Jeg har allerede begynt å planlegge
julegaver. Og så er det julekalender som
skal ordnes til 2 små gutter. Og da
begynner jeg å tenke på bildene jeg må
ta til årets julekort. For julekort må man
jo ha! Jeg sender kun ut bursdagsinvita-
sjoner og julekort i posten – alt annet
går elektronisk. Prøvde meg et år på
elektroniske julekort også. Hyggelig det,
men ikke det samme. Nei, det blir liksom
ingen skikkelig jul uten alle julekort fra
familie, venner og kjente. I vinduskarm-
en min finner jeg hver jul noen tradi-
sjonelle julekort, noen svært utradisjon-
elle og gjerne” litt på kanten”-julekort,
noen julekort med oppsummering av
årets hendelser og noen julekort med
bilder av barna, som er et hode større
enn sist jul.

Ja, julekortene begynte jeg faktisk å
tenke på for ganske lenge siden! 12
oktober startet utsendelsene av årets
julemerkesalg! Hvert år, tradisjon tro,

sendes julemerker i alle himmelretning-
er. I 2010 sendte jeg ut 740 julemerkeark.
I 2009 sendte jeg 1073 julemerkeark! Det
blir noen pakker det! Konvolutter og
pakker med adresser, fakturaer og fri-
merker. Klistre, lime og føre regnskap.
6.125,- så langt, når datoen har passert 9
november. 

Margaret har tegnet nytt julemerke
også i år! Kjempeflott er det! Om du ikke
har sett det, ta en titt på hjemmesidene
våre! Til og med samlere er interessert i
julemerkene våre! Margaret tar hvert år
jobben med å lage fine annonser og

sender ut til alle landets klubber. 60% av
inntektene fra julemerkesalget går hvert
år til Soroptimistenes utdanningsfond.
Det er en god sak! Kanskje er det flere
som har lyst til å hjelpe kvinner i sør.
Julemerker til juleposten er en fin mulig-
het, ikke bare til å støtte en god sak, men
også for å markedsføre den flotte klubb-
en vår! 

Med ønske om en riktig fin 
førjulstid! Hilsen 
julefrimerkeassistent Ellen Kat.

Elveveien 23 • Tlf: 915 98 801

- kompetansebedrift -

Vi tilbyr kunnskap som vil hjelpe deg
med dine IT-problemer. Problemer 
som koster tid, penger og frustrasjon.
Nå er også staben styrket med 
Mac-spesialist Fred Isaksen og vi tilbyr 
support på Mac-maskiner fra Apple.

Ta kontakt eller sjekk 

www.limitech.no
for mer informasjon

Slik tok e-posten
seg ut som vi sendte
alle presidenter og
sekretærer i landet i

november!
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Det var en lystig gjeng fra Vestfold som
møttes på Gardermoen for å delta på
utvidet unionsstyremøte (UU) i Harstad.
Fra Larviksklubben:
Margaret Støle Karlsen, guvernør 
Lill Bjørvik, LifeStraw ambassadør
Fra Tønsbergklubben:
Randi Carlstedt, assisterende 
programansvarlig
Liv Handeland, Moldovaprosjektet
Mary Kaasa, ekstensjonsansvarlig
Kristin Ruder, guvernør 

Vi landet i Harstad i mildvær og det
holdt seg hele helgen. Været har egent-
lig ikke så mye å si på disse møtene; vi
sitter inne på møter det meste av tiden
allikevel. På hotellet traff vi igjen Anne
Rita Meberg, ny leder i lovkomiteen som

DEN NYE UNIONEN SITTER I HARSTAD

guvernørene hadde vært så heldige å
treffe på Listers 10 års jubileum et par
uker før.
Det ble en hyggelig kveld i godt lag.

Dagen etter startet møtet på
Høgskolen i Harstad. Flotte møtelokaler
og skolen hadde vi helt for oss selv.
Dette var det første møte som unions-
styret holdt så vi sporet litt nervøsitet de
første 10 minutter når mange nye møtes,
men etter det ble det en helt spesiell lun
og god stemning. Dette gav oss en giv i
form av mye kreative innslag og gode
innlegg. 

Alle kom godt forberedt til møtet, 
forberedende møter var allerede holdt
mellom Programansvarlig (PA) og

UTVIDET UNIONSMØTE I HARSTAD!

Noen av de tillitsvalgte: Mary Kaasa - Tønsberg, Lill Bjørvik - Larvik, Liv Handeland - Tønsberg, Galina Svistounova - unionskasserer

Bak f.v.:  Guvernørsuppleant Erlaug
Benjaminsen, Svolvær og leder av lov-
komiteen, Ann-Rita Meberg, Lister.
Foran f.v.: 2. visepresident Kirsti
Guttormsen, Oslo, guvenør Kristin
Ruder, Tønsberg og guvernør Margaret
Støle Karlsen, Larvikklubben.

Unionssekretær Annelise Riis og vår unionspresident Sigrid Ag, begge fra Harstad soroptimistklubb

Nr. 32 - DESEMBER  2011
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Assisterende Programansvarlige (APA),
guvernørene og andre av de til-
stedeværende. Lill og Liv hadde akkurat
kommet hjem fra en Moldovareise og
kunne rapportere herfra. Freske damer
som gledet seg til nye utfordringer! 

Harstad feiret også 60 år denne høsten
og hadde lagt feiringen av dette,
nettopp til denne helgen. Festligheten
ble lagt til Trondenes historiske senter
www.sstmu.no Rundt Trondenes kirke
og dette historiske senteret har klubben
hatt et prosjekt over en tid med å rydde
og beplante. Et givende prosjekt i deres
klubb som alle var opptatt av.
President/leder av Harstadklubben Turid
Riis ønsket velkommen og gav etter vel-
komsttalen ordet til toastmasteren for
kvelden, Karin Solsvik. Deilig koldtbord
ble servert, gode minner ble delt med
oss og et historisk lysbildeforedrag før
det ble servert kaffe og kaker nærmere
midnatt.

Dagen etter var det igjen møte for til-
litskvinnene og vi satt oss på våre
respektive fly etter hvert, litt matte, men
meget fornøyde over innsatsen og gled-
en av å ha gjort en jobb sammen. 

Vi gleder oss videre til å samarbeide
under Sigrid Ags dyktige ledelse!

Kristin Ruder
Guvernør 

33 11 71 71 • Faks: 33 18 73 72 
Nansetgata 11 • LARVIK Verftsg. 4,Stavern | 33 19 98 05 

Guvernørene Kristin og Margaret  informerer uu-møtet om hvordan de ønsker å informere medlemmene på en ny måte.

Etter en lang møteøkt er det trivelig å
nyte samvær, mat og drikke i  lag med
Harstadklubben som feiret 60 år.  Her ser
Lill ut til å trives! 

DEN NYE UNIONEN SITTER I HARSTAD

Litt underholdning sørget vi for også.
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To dager går med til reise og tre
dager er vi i Moldova. Da jeg kom
hjem hadde jeg følelsen av å ha
vært borte en uke, minst. Og det til
tross for at dette er mitt andre
besøk og en del ting er kjent, men
likevel er inntrykkene mange.
Programmet er tett. 

Vi ankom på torsdag ettermiddag og
skulle spise middag sammen med noen
fra Chisinau-klubben. Restauranten ligg-
er innen gangavstand og vi vandret
avgårde med lommelykt i hånden. Vi
vasset i kilovis av løv på fortauene og
følte oss som barn fordi det var så tørt og
fint og sa svisj, svisj når vi gikk. Det som
er skummelt er imidlertid alle hullene i
fortauene. Det er fort gjort å vrikke en
fot.

Dagen etter var det satt av et par timer
til byvandring. Violeta, presidenten i
Chisinauklubben, tok oss med gjennom
et par parker og ned til "Karl Johan".
Bybildet er nesten som hjemme, men
ikke helt. Det er fine forretninger, og det
er de som ser litt mer slitne ut. Det er
mange velkledde mennesker, men også
en god del "babushkaer" og andre som
ser ut som de ikke har for mye å rutte
med. Vi var innom kirken, en aldeles
nydelig russisk-ortodoks kirke,
fargestrålende og velholdt; og vi ruslet
forbi regjeringsbygningen som må være
en arv fra Sovjetepoken,  og til kunst-
håndverksmarkedet. Her er det mye rart
og mye fint og utrolig mange strikkede
svaner. 

Resten av dagen var vi bl.a. hos IOM
(International Organization of
Migration) og ble oppdatert på traffick-
ingsituasjonen i landet. IOM er soroptim-
istenes samarbeidspartner i "Hopes and
Dreams for Everyone"-prosjektet.
Deretter var vi hos CRIC (Child Right
Information Center), en annen samar-
beidspartner. Etterpå traff vi ungdomm-
er som har vært - og er - våre stipendiat-
er - og det var en opplevelse. Med tanke
på den bakgrunn de har med oppvekst
på et barnehjem som mange ville kalle
et fengsel, så de ut som og oppførte

seg som helt alminnelige ung-
dommer.  Ifølge Liv, Britt og
Galina (Moldovakomitéen per-
sonlig) har de forandret seg
enormt. Fra å være svært så for-
sagte, virket de nå sikre på seg
selv. Det var selvfølgelig litt stivt
i begynnelsen; det er ikke så enk-

VANNAMBASSADØREN I MOLDOVA

elt å konversere når man ikke kan så
mange engelske gloser, men det løsnet
etterhvert. 

Lørdag var det et slags representant-
skapsmøte for de 4 klubbene i Moldova.
Det var omtrent 30 soroptimister samlet
og mange hadde reist svært langt. Det er
ca 20 kvinner i hver klubb, og alle klubb-
ene er unge. Cahul ble chartret i mars-
april, Causeni er  3 år, Edinet er 4 år, og
Chisinau er 6 år (tror jeg) - og det er
imponerende hva de har fått til. Det sier
kanskje sitt når presidenten i Edinet for-
teller at de har møtene sine på søndager
fra 11.00-13.00.  I hverdagen får de ikke
til å møtes. "Oj", tenkte jeg, "i beste tur-
tid. Det hadde ikke gått hjemme." Vel er
kulturen forskjellig, men det aner meg at
søndagsmiddag og familiebesøk er vikt-
igere der enn her. 

Om kvelden hadde vi fellesmiddag, og
jeg satt der og tenkte at hvis dere
hjemme hadde sett alle disse trivelige
menneskene som synger av hjertens
lyst, så hadde dere hevet dere på neste
tur umiddelbart. De virker glade, frodige
og varme og ganske annerledes enn oss
vanlige nordmenn, synes jeg. Vi kan vel
være glade, frodige og varme vi også,
men det tar nok litt lenger tid før vi legg-
er den litt mer reserverte holdningen til
siden. 

Søndagen var vi på langtur til en bitte
liten landsby som selv mente de lå ved
verdens ende. Chisinauklubben hadde
hatt et prosjekt i landsbyen i lang tid.
Prosjektet var bygget på Life Skill idéen,
og vi ble fortalt at Hamarklubben hadde
bidratt med masse penger. Vi dro til skol-
en og ble møtt av hornorkesteret. Vi fikk
omvisning av rektor, så på en mengde
tablåer som barna hadde laget i forbind-
else med høsttakkefesten, og vi fikk
overvære  en imponerende forestilling
hvor både barn, ungdom og voksne del-
tok. Det var deklamasjoner, sang og dans
og skuespill til vår ære. Man blir ydmyk
av sånt. 

MOLDOVAEVENTYRET

Lill og Galina 
demonstrerer 

LIFESTRAW under 
besøket i Moldova
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Før vi dro tilbake var vi innom kirken.
En enkel, landsens kirke med filleryer på
gulvet.  Det ser ikke ut til å være sitte-
plasser i kirkene her. Ihvertfall er det ikke
det i Chisinau - og ikke her heller. Utenfor
kirken sto en liten, gammel dame og så
forundret på disse fremmede som
dumpet inn. Hun viste oss hvordan vi
kunne finn valnøtter på bakken. Jeg har
aldri sett en valnøtt på et tre før, ei heller
sparket rundt i løvet for å finne de som
hadde falt ned, knust dem med foten og
spist innholdet. Artig! Det er noe eget
med det man kan plukke rett fra treet. 

Mandag var eventyret over. 

Lill Bjørvik

Hele intervjuet legger vi ut på
Larvikklubbens nettsider! Les det der!

LILL, DAGENS NAVN I SANDEFJORDS BLAD

VANNAMBASSADØREN I MOLDOVA OG SB
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sorord
«Man fødes gammel, 
klok og tung, belastet av sin uerfaring. 
Man gror seg gradvis lett og ung 
ved livets sakte åpenbaring.

PIET HEIN


