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UTDANNING
- nøkkelen til fremgang!
SORORDS
JUBILEUMSNUMMER
er innholdsrikt!
En slags rød tråd er
utdanning! Her har
norske soroptimister
gjennom sitt eget
utdanningsfond gjort en
formidabel innsats for å
skaffe midler til skolegang.
Les om fondet på side
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Sommeren står nå for døren – og vi
har hatt fine møter dette halvåret
også. Vi har delt ut pølser,riktig
mange pølser, som gir klingende
mynt i kassa. Derfra er det mange
som får nyte godt av jobben vi gjør.
Vi har fortsatt to studenter i
Rwanda, de er i ferd med å avslutte
sine studier og eksamener nå. Vi har
da i alt hjulpet fem studenter med
universitetsutdannelse. De er og har
vært meget takknemlige for støtten
fra oss. Det er mange som trenger
og ønsker vår støtte. Vi må diskutere
videre hva vi gjør her.
Vi har fått et tettere samarbeid
klubbene imellom i distrikt SYD2. Vår
flotte distriktskontakt,Torunn, har
klart å bygge broer. Det er laget en
flott brosjyre, takk Margaret, hvor
alle klubbene er presentert. Et nyttig
produkt for videre verving av nye
medlemmer.
Moldovakomiteen er også blitt et
samarbeide i SYD2. Der er Tove
involvert og jobber nå med den
årlige høstturen.
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Lill, vår tidligere vannambassadør,
jobber nå med å samle/ søke om
midler til rent vann i Moldova og
Rwanda.
Det jobbes også iherdig med vårt
50- års jubileum. Dette skal feires 27.
sept. i Bølgen Kulturhus. Invitasjoner
er sendt ut og vi håper riktig mange
vil feire dagen sammen med oss.
I kveld er det sommermøte i vakre
Kjærra Fossepark. Og vi har med oss
gjester fra Sandefjord-klubben.
Jeg må få takke alle sammen, nye og
gamle medlemmer for all støtte og
hjelp gjennom nok et halvår.
Min periode som president er snart
ferdig. I okt. 2019 er det allerede
gått 2 år. Da overleverer jeg presidentnåla til Pippi. Jeg ønsker henne
masse lykke til. Jeg vil takke dere alle
for tilliten dere har vist meg. Jeg er
så stolt over å være medlem i
Larviksklubben.
Så husk!
Ta godt vare på
hverandre.
Jeg ønsker dere
alle en riktig
GOD SOMMER!

Anne-Brit
Hellerud

EN GLOBAL STEMME
Soroptimistene arbeider for bedre
levekår for kvinner og jenter lokalt,
nasjonalt og internasjonalt.
Dette gjør vi gjennom bevisstgjøring
og prosjektarbeid.
Norske soroptimister har i flere år hatt
et særskilt engasjement mot menneskehandel, samt arbeid for utdanning og lederutdanning for kvinner.

Vi deltar regelmessig i høringer i
kvinnerelaterte spørsmål, og
Soroptimist International har
rådgivende status i FN.
Soroptimist International er en
verdensomspennende organisasjon
for yrkeskvinner etablert i 1921 og
har idag ca. 80.000 medlemmer i 132
land.

www. soroptimistnorway.no
larvik.soroptimistnorway.no
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- ingen over, ingen ved siden av!

Sorord fyller 25 år!
25 år er kanskje ikke så lenge
om vi sammenligner oss med storesøstra vår, Norsk Soroptima, har
vært på “gata” i 71 år. Men som
klubb-blad er vi noe helt for oss selv.
Vi tror vi har ordene i behold om vi
sier at vi er det eneste klubb-bladet i
Norgesunionen! I alle fall det som
har holdt på lengst!
Fra en sped begynnelse
med et sidetall på 14 og alle bilder i
sort/hvitt er vi nå kommet opp i 56
sider og alle bilder i 4-farger. Sorord
kommer fortsatt ut to ganger i året,
til sommer- og julemøtet.
Noe er tradisjonen ...
Fra bare å ha vært et klubb-blad
på papir som ble utlevert til
medlemmene i klubben, er vi nå på
nett og distribueres både på åpen og
lukket facebook-side, på Instagram
og sendes som e-post til annonsører
og soroptimister, landet over.
Enkelte utenlandske lesere har vi
også, og selvsagt sendes Sorord til
våre vennskapsklubber.
Vår første redaksjon besto av Liv
Høibø, Sissel Hobæk, Jorunn
Sjønnesen og Margaret Støle
Karlsen. Så snart Lill Bjørvik ble ferdig med sin første runde som president i klubben, kom også hun med i
redaksjonen. Det skjedde i 1999 og
siden har hun og undertegnede vært
de faste medlemmene i redaksjonen.
Gjennom årene har mange vært
innom i redaksjonen som skribenter,
annonseselgere eller idéskapere til
nye nummer av bladet: Tove Akre,
Caja Fagernæs, Rikke Sørhus, Kersti
Lund, Grete Jensen, Maureen

Slik så forsidene ut i begynnelsen.

DEN FØRSTE REDAKSJONEN

Den første redaksjonen: Liv Høibø, Sissel Hobæk, Jorunn Sjønnesen, Margaret Støle
Karlsen.
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Sinclair, Emmie Sørensen, Gerd
Hellenes, Hanne Clason, Torunn
Hammer Haarberg og Sølvi Snedal
Tufte. Siden 2015 har redaksjonen
bestått av Torunn, Sølvi, Lill og
Margaret og i år som vi fyller 25, har
vi fått med oss nytt og yngre blod:
Rigmor Haug.

har. Sorord er det bladet som blir
best lest av medlemmene i klubben
vår! Vi i redaksjonen håper at det
ikke er bare fordi de finner bilder av
seg selv der, men også fordi
artiklene er godt lesestoff og bringer
kunnskap om organisasjen og det
den står for.

Sorord er blitt limet i klubben og
historieboken vår. Hvert blad forteller om hvilke aktiviteter og prosjekter vi har hatt gjennom årene, viser
bilder av medlemmene og vi ser at
mange har vært “innom” klubben,
noen i mange år - andre i færre.
Hadde alle blitt, hadde vi vært
verdens største soroptimistklubb!

Årene har gått fort og mange har
vært gjesteskribenter og bidragsytere til Sorord. Ingen har takket nei
når de er blitt spurt om å skrive en
epistel eller to. Det er gledelig for en
redaksjon.

Sissel Hobæk har æren for å ha
funnet på det flotte navnet bladet

Våre annonsører er trofaste. I det
første nummer av Sorord hadde
Stavern Sport, Hotell Wassilioff,
HAFA, byggmester Bart Knipmejer og
tannlege Kari Line Roald annonser og
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de er fortsatt med oss!
Mange andre annonsører er kommet
til i de neste årene og svært mange
av dem er gjengangere. Det setter vi
stor pris på. Annonseprisen er den
samme som den alltid har vært, så
summen annonsøren betaler er ikke
stor, men den er viktig for oss og
våre mange prosjekter der hovedformålet er å støtte utdanning til
kvinner.
Nå er Sorord blitt 25 år og fortsatt
en ungdom i motsetning til oss som
er i redaksjonen. Men blandingen,
ung og eldere i samarbeid, borger for
innovative løsninger og fortsatt glød
til å gi våre lesere godt innhold og
aktuelle annonser.

Margaret Støle Karlsen

Jubileumsårets redaksjon: F.v.: Torunn Hammer Haarberg, Lill Bjørvik, Margaret Støle Karlsen, Sølvi Snedal Tufte
og Rigmor Haug.
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Kirsti Guttormsen
- styremedlem i SI
Kirsti Guttormsen er valgt som styremedlem i det internasjonale styret til Soroptimist International (SI).
Hun var unionspresident i Norge 2015-2017 og arbeider
som statsadvokat i Oslo.

Soroptimist International favner
soroptimister i alle de fire føderasjonene
verden over: Americas, Great Britain
&Ireland, Europe og SouthWest Pacific, og
arbeider for vår felles visjon om at kvinner
og jenter skal kunne nå sitt potensiale,
realisere sine drømmer og ha en likestilt
stemme i sine samfunn, samfunn som
bygger på fred.
Soroptimist International på globalt nivå
fokuserer særlig sitt arbeid på påvirkningsarbeid – å være en global stemme
for kvinner – og da særlig opp mot FN.
Andre viktige oppgaver er blant annet å
kommunisere vårt arbeid eksternt og til
medlemmene, arrangere Soroptimist
International Convention og å markedsføre og gjennomføre prosjektet SI presidentens appell.
Jeg ble valgt inn som styremedlem i SI
fra 1.januar 2019, som ett av 11 styremedlemmer. Hver av de fire føderasjonene velger hver to kandidater til styret, og
forøvrig er SI president, SI kasserer og SI
Director for Advocacy (ansvarlig for
påvirkningsarbeid) medlemmer av styret.
Selv om man er nominert
av en føderasjon, representerer man ikke
føderasjonen. Ethvert styremedlem skal
ta hensyn til hva som vil være best for
hele organisasjonen globalt. Jeg tror dette
perspektivet er viktig for å få gode løs-

ninger. Samtidig er det viktig for oss å
fange opp hva som opptar medlemmene
som jo er grunnfjellet i organisasjonen.
Utover styrevervet
deltar hvert styremedlem i komitéarbeid.
For min del er jeg med i Governance
Committee som har ansvar for å oppdatere regelverk og se til at styrets arbeid
skjer ihht regelverk og strategiske planer.
I tillegg er jeg med i en komité som jobber
med en mulig digital plattform for bedre
kontakt mellom SI sine lobbyister og medlemmene og medlemmene imellom.
Det er 10 styremøter per år,
alle gjennomføres online bortsett fra ett
fysisk møte. I år er dette møtet lagt til
Kuala Lumpur i Malaysia i forbindelse med
SI Convention 18.-21.juli.
Generalforsamlingen i SI
består av en representant fra de fire
føderasjonene. Årets generalforsamling
holdes i Kuala Lumpur 18.juli. Alle soroptimister har mulighet til å melde seg på
som observatører.
Styret og komitéene er godt i gang
med sitt arbeid for 2019. Jeg er glad for å
ha fått denne muligheten til å arbeide for
våre felles soroptimistmål.

Kirsti Guttormsen
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Rekrutteringsgruppa, som består av
Tove Akre, Ina-Maria Snedal Tufte
og Margaret Støle Karlsen, inviterte
nye og “gamle” klubbmedlemmer til
orienteringsmøte 21. januar.
Vi var heldige og fikk avholde møtet
på Larvik Museum og 15 interesserte
møtte opp. Med alle tekniske finesser, varm kaffe og god wienerstang
- nok til alle, ble det trivelig å benke
seg rundt bordet.

informativ Power Point over organisasjonens arbeid og klubbens virke.
Det var satt av god tid til prat og
spørsmål. Tre potensielle nye
medlemmer hadde også funnet
veien til møtet denne kvelden og det
var en fornøyd rekrutteringsgruppe
som avrundet det hele ved10-tida.

Margaret Støle Karlsen

Tove åpnet møtet og Margaret viste
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Denne plassen
er sponset
av anonym
annonsør.
Beløpet er gitt som
støtte til arbeidet
Larvik
Soroptimistklubb gjør
for å gi kvinner hjelp
til utdanning.
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Julemøtet 2018

Strålende soroptimister på julemøtet på Wassilioff:
Fra venstre bak: Rigmor Haug, Tove Akre, Pippi Müller, Kari Linnestad, Hilde
Larsen, Torild Gusland, Sissel Hobæk, Ina‐Marie Snedal Tufte, Gro Stalsberg,
Trine‐Lise Fevik, Jane Sandli, Torunn Hammer Haarberg, Sølvi Snedal Tufte,
Hilde Eskedal, Britt Ohrem Brastein og Margaret Støle Karlsen.
Foran fra venstre: Lill Bjørvik, Inger Solum Styrvold, Anne‐Brit Hellerud,
Wendy Dantas, Maria Brekke‐Jakobsen og Inger Marie Heinzer.
Ina‐Maria Snedal Tufte og Sølvi
Snedal Tufte er hjertelig til stede!
Når damer møtes til julemøte
er stemningen god, og humøret på
topp. Slik var det også i Larvik
Soroptimistklubb på julemøtet 2018.
Hotel Wassilioff hadde dekket opp
det deiligste julebord til oss, så her
var det bare å kose seg. Når det i tillegg er godt selskap rundt bordet,
blir det både en og to runder med
julemat før man hiver seg over desserten.
Også var det selvfølgelig strålende
underholdning. Tove hadde laget
quiz til oss, og for en quiz det var!
Her var det ikke lov til å jukse (bare
glem å bruke mobilen!). Nei, her var

det bare å bruke sine små grå og diskutere seg frem til svarene som best
man kunne. Flere av oss synes det
gikk ganske så bra, og det gir jo en
opptur å kjenne på mestringsfølelsen. Særlig etter å ha spist såpass
mye julemat.
Loddsalg hadde vi også.
Det hører jo med på et julemøte. Og
det ble trekning av mange spennende julegaver. Undertegnede var
kjempeheldig og vant et nydelig
kaffekrus. Andre vant ikke, men
noen som vant flere gaver delte villig
vekk med de uheldige. Gode
medsøstre i denne klubben.
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Fadder Trine‐Lise Fevik passer godt
på Inger Marie Heinzer ....

President Anne‐Brit Hellerud og
Maria Brekke‐Jakobsen trives i lag!
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Ingenting å si på stemningen
der altså. God mat, god underholdning og fine folk. Takk
for laget!

Rigmor Haug

Vi satt rundt et langbord og her sitter Pippi Müller med tommelen opp for et
trivelig julemøte mens Inger Solum Styrvold lyser opp med et strålende smil!
Skikken med julebord
oppstod i middelalderen, da
det var vanlig å la maten stå
framme hele jula slik at
fattige og omstreifere
kunne forsyne seg.
Før var det også vanlig
å la restene etter
julemåltidet ligge igjen på
bordet julenatta for å blid‐
gjøre de underjordiske eller
gårdsnissen.
Tradisjonelle juleretter
i Norge er risengrynsgrøt,
ribbe, pinnekjøtt, julepølse,
medisterkaker, lutefisk,
juletorsk, men også nyere
retter som kalkun og annet.
Desserter kan være molter,
trollkrem, riskrem,
hermetiske fersken og annet
som er godt!

Godt fornøyde var Sissel Hobæk og Gro Stalsberg også ....

... og det var visst Rigmor Haug og Hilde Larsen også ....
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FAKTA

Ziarul de Garda
• Ziarul de Garda (betyr ”Gatenes
vokter”) er en moldovisk avis som
ble grunnlagt av Alina Radu og
andre kvinnelige journalister i
2004.
• Avisen publiseres daglig på nett
og en gang hver uke som papirutgave (opplag på ca. 5000 til
6000 kopier med 24 sider) – både
på rumensk og russisk; det sendes
også nyheter på radio og TV.
• Avisen driver hovedsaklig med
undersøkende journalistikk og har
de siste årene avdekket flere
tilfeller av bl. a. korrupsjon,
menneskehandel og hvitvasking
av penger.
• Motivasjonen for å starte en
uavhengig avis var å styrke
menneskerettighetene i Moldova
og kjempe mot korrupsjon i
landet.

STØTT AVISEN VED Å KJØPE ET
ABONNEMENT .... ELLER FLERE!
Koster kr 100,- for ett år. Kontakt SI
Bærum, de formidler abonnementet.
Når klubben din kjøper abonnement,
betyr det at avisen kan legge ut gratisutgaver på blant annet bibliotekene i Moldova. Dermed er vi med på
å støtte den frie pressen i landet!

Støtt arbeidet som Ziarul de Garda gjør som
informasjonsorgan i Moldova!

Kontakt SI Bærum og kjøp abonnement!
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Fra 9/11 til Ground Zero
Veslemøy Klingsheim, SI Kristiansand
og Advocacy Coordinator SI Norgesunionen

Kvinner skal ikke dø fordi de ikke
ønsker å føde enda et barn de ikke
har mat til. Jenter skal ikke lemlestes
på grunn av kulturelle praksiser.
Jenter skal heller ikke miste skole‐
plass og undervisning fordi de
menstruerer. Du må ikke tåle så
inderlig vel den urett som ikke
rammer deg selv!

,,

Ground Zero i 2001 og i dag.
Fotocollage av Veslemøy Klingsheim

Hva er dette for en underlig
tittel, tenker du kanskje? Hva har
den med soroptimisme å gjøre?
11. September 2001, en klar fin
høstdag også i Norge.
Klokka 8:46 - 10:28 styrtes to fly inn i
tvillingtårnene på Manhattan. Jeg får
med meg nyhetene rett før jeg skal
gå fra jobb klokka tre denne ettermiddagen, og skjønner umiddelbart
at dette er krig.
I samme tidsrom er jeg opptatt med
forberedelsene til chartring av Lister
Soroptimistklubb. Det er måneds tid
igjen til festiviteter den 13. oktober,

og jeg har akkurat oppdaget at
guvernør Heide Ibach som skal
komme med charteret fra Bamberg i
Tyskland, har fått seg flybillett til
Kristiansund. Det er ganske langt fra
Listerklubbens nærmeste flyplass på
Kjevik ved Kristiansand og medførte
litt hektisk kommunikasjon.
Med dette bakteppet er det jeg stolt
og glad som charterpresident, tiltrer
vervet og gleder meg over i å kunne
gi mitt bidrag til arbeidet for fred,
forståelse og å styrke kvinners stilling. At tiltredelsestalen også hadde
et alvorlig avsnitt om nødvendigheten av å arbeide for fred og forståelse, fulgte av tanken på det utenke-
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lig som hadde skjedd bare en måned
tidligere.
Å ha det privilegium å få starte en
helt ny soroptimistklubb er også en
god læringsprosess i organisasjonsarbeid. Flekkefjord Soroptimistklubb
hadde tatt initiativet til oppstart av
klubb i distriktet Farsund/Lyngdal og
veiledet oss i starten. Hvordan fant
vi medlemmene? Her var det ingen
sosiale medier å ta i bruk, så gule
sider (den gang i papirformat), som
hadde en egen firmaoversikt hvor vi
startet på A – advokater og fortsatte
gjennom alfabetet. Hvem kjenner vi
av yrkeskvinner som vi kan invitere?

Jubileumsnummer•25 år!
Hva skal vi fortelle om organisasjonen? Hvordan skal vi møtes?
Metoden kan anbefales for bruk den
dag i dag!
I Lister Soroptimistklubb fikk jeg en
utfordrende og lærerik start som
soroptimist. Jeg har hele tiden følt
meg trygg på at dette er en organisasjon hvor jeg kan vokse og hvor jeg
kan gjøre en innsats for å gjøre
verden til et litt bedre sted for noen.
For meg er religiøs nøytralitet, partipolitisk uavhengighet og internasjonalt samarbeid vesentlige momenter.
Jeg er del av et verdensomspennende nettverk. Uansett hvor jeg
reiser kan jeg søke opp soroptimister
og ha berikende samtaler om våre
forskjeller, ulike sosiale eller politiske
forutsetninger for organisasjonsarbeid, men også alltid om de prosjekter vi driver og midler vi skaffer
til veie. Mine søstre i Venezia hadde
kanskje ikke like stor forståelse for at
vi hadde gode inntekter på vinlotterier, når de selv hadde en pels som
hovedpremie!
Mitt medlemskap i organisasjonen
har vært ganske aktivt, i den forstand at jeg så å si hele tiden har
hatt verv, både på klubbnivå, som
distriktskontakt i Syd 1, etter flytting
til SI Kristiansand og i
Norgesunionens nettredaksjon. Jeg
har deltatt på både distriktsmøter og

R&L og L&R. Jeg har vært på
vennskapstreff i Finland, Danmark og
England. Jeg har vært på SI
Convention i Istanbul.
På mange måter handler slik aktivitet om å si «JA!», slik også soroptimister fra Tønsberg forteller i Tara nr.
7, mai i år. Det handler om å stille
seg til disposisjon, og yte i den grad
ressursene og andre forhold gir tid,
rom og mulighet for. Men – det
handler også om å stole på at noen
ønsker deg, ikke fordi du er sist på
lista, men fordi noen tror på at du
har kunnskap og erfaring til å bringe
soroptimistarbeidet videre. La oss
være villige til å hjelpe og tjene.
I høst ble jeg spurt av
Unionspresidenten om jeg ville stille
til valg som Advocacy Coordinator
for Norgesunionen. Dette er et nytt
verv som Europaføderasjonen har
tatt initiativ til. Arbeidsbeskrivelsen
sier at Advocacy Coordinator – eller
«framsnakker» som jeg velger å
bruke i de fleste sammenhenger –
skal:
• Følge med på vår strategiske
posisjon i forhold til saker som
angår kvinner og jenter
• Utforme uttalelser /standpunkt i
samarbeid med SIE Advocacy Vice
President
• Foreslå aksjoner og materiell for
advocacy og lobbying
• Være bindeledd mellom

Veslemøy står som nr. 8 fra venstre i bakre rekke. Her fra kurshelgen i Athen.
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Norgesunionen og
Europaføderasjonen
• Skrive og distribuere Advocacy
News
• Rapportere
• Delta på unionsmøter
I februar ble alle de nyvalgte
framsnakkerne i Europaføderasjonen
samlet til kurshelg i Athen, hvor SIE
Advocacy team hadde lagt opp til to
dager spekket med informasjon og
gruppearbeid. I alt tjue ferske
framsnakkere fra Island i nord til
Madagaskar i sør og seks erfarne SIE
og SIEHQ som organiserte og ledet
opplæringen. Her var det mye energi
og kunnskap samlet på et sted! Her
fikk våre representanter i
Europarådet, European Womens
Lobby og OSCE selv fortelle om
hvordan de presenterer soroptimistenes arbeid og er en kontakt mellom
sivilsamfunnet (NGO) og rådgivende
organer. Vi framsnakkere ble fort
kjent med hverandre og har fått nye
europeiske venner. Vi klarte til og
med å enes om et internasjonalt
prosjekt etter at Anna Szeremeta
fra Polen presenterte SI Warsawas
plakatprosjekt fra 2018 som gikk på
å øke valgdeltakelsen og få unge
kvinner til å stemme. Dette prosjektet finner du mer informasjon om på
SIE’s sider, og de blå damene har du
kanskje sett både i facebook-innlegg
og på Norgesunionens nettsider og

Jubileumsnummer•25 år!
facebookside?
Hele rapporten
fra denne kurshelgen finner du en
artikkel om på www.soroptimist
europe.org og ellers alt tilhørende
materiell som nedlastbare filer på
SIE’s Member Area under
Downloads. Ta en titt – det kan
hende du har lyst til å avløse meg
når den tid kommer?
Dette tillitsvervet har allerede gitt
meg nye utfordringer. Det har jeg
allerede kjent litt på i forhold til å
skulle kommunisere på engelsk (som
jeg faktisk lærte best som au-pair
akkurat i Athen sånn midt på 70-tallet!), men også i forhold til hva som
vil bli forventet av konkrete aksjoner
og lobbyvirksomhet. Her får jeg spille
på Unionsstyret hvor jeg tiltrer som
2. visepresident, på alle de andre
framsnakkerne i Europaføderasjonen, men ikke minst også
på alle medlemmer i det ganske land
som nok sier «JA!» om jeg ber om
samarbeid!
Nå har denne teksten beveget seg
ganske langt fra «9/11». Det var
heller ikke denne septemberdagen
som skulle være tema for artikkelen.
«Ground Zero» hører sammen med
«9/11» og «Ground Zero» hører
derfor med i min fortelling.
Jeg hadde aldri vært i Amerika.
Jeg hadde heller aldri kjent på noen
virkelig lyst til å reise til Amerika.
Men, så er det bare det at om man
nå, som jeg, sier «JA!» og legger inn
litt ekstra tid og energi, så skjer det
spennende saker! I forbindelse med
at jeg ble valgt til Advocacy
Coordinator i SIE/Norgesunionen, så
fikk jeg også tilbud om å være med i
Europaføderasjonens delegasjon til
Kvinnekonferansen CSW63 i FN, New
York i 11.- 22. mars! For en sjanse!
FN – det er stort det! Jeg var ikke
gamle jenta da jeg lærte om FN, om
FN-soldater som passet på at Israel

og Egypt ikke skulle krige, og spesielt
om Unicef som arbeidet for at alle
barn skulle ha det bra. Jeg reiste
altså til Amerika, til New York og FN,
og jeg gikk inn i FN-bygningen med
stor ydmykhet – sammen med flere
tusen andre.
Sammen med rundt 140 andre
frivillige organisasjoner har
Soroptimist International generell
rådgivende status ved FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC). FNs
økonomiske og sosiale råd (United
Nations Economic and Social Council)
er et av hovedorganene i De forente
nasjoner (FN) og støtter FNs generalforsamling med å fremme internasjonalt økonomisk og sosialt samarbeid og utvikling.
Den generelle rådgivende statusen
gjør at soroptimister kan opptre som
talsmenn for kvinners rettigheter og
for bedring av kvinners liv ved å
fremme politiske uttalelser og delta i
paneler, møter og rundebordskonferanser organisert av FN.
Soroptimister fra hele verden deltok
på kvinnekonferansen, og fra SIE
reiste vi 18 delegater i tillegg til
soroptimistrepresentanter i regjeringsdelegasjoner. Jeg var blitt advart
på forhånd om at kvinnekonferansen
er overveldende. Ikke bare er det
mange tusen gjester og deltakere,
men det er flere tema, et stort program, parallellprogram, sideprogram
og andre arrangementer. (Hvordan
klarte man seg før app’enes tid, tro?)
Alt får ikke plass i FN-bygningene, så
for enkelte arrangement måtte man
forflytte seg rundt i storbyen.
Årets prioriterte tema
var «Sosial sikkerhet, tilgang til
offentlige tjenester og bærekraftig
infrastruktur for likestilling mellom
kvinner og jenter».
Gjennomgangstemaet var
«Bemyndiggjøring av kvinner og
koblingen til bærekraftig utvikling».
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Første uken under konferansen er
som en høringskonferanse hvor sivilsamfunnet presenterer og diskuterer
aktuelle saker. Her er det mulighet
for å møte de representanter som
skal forhandle og framsnakke sin
organisasjons viktige saker. De offisielle deltakerne som skal framforhandle sluttdokumentet arbeider
jevnt og trutt hele tiden, og i sluttinnspurten er det lite søvn å få! For
meg ble det bare aktuelt å være med
den første uka.
Soroptimist Ina Dorfmann,
president i SI Silkeborg, var med i
den danske regjeringsdelegasjonen
og oppsummerer det så bra i sin
artikkel: «CSWs vigtigste opgave er
at fremme ligestilling mellem kønn‐
ene og styrke kvinders muligheder
globalt, men kommissionen fortæller
også historien om kvinders og pigers
liv i hele verden. Hvert år sættes der
nye standarder for kvinders rettig‐
heder og muligheder og samtidigt
vurderes fremskridtene op mod
Beijing‐erklæringens handlingsplan
fra den fjerde verdenskvindekonfer‐
ence i Beijing i 1995 og den 23.
særlige samling af FN’s general‐
forsamling i 2000.
CSW er en mulighed for FN's
medlemslande og civilsamfundet, at
mødes for at diskutere status på lige‐
stillingsområdet i verden. Det er en
mulighed for at lære, informere,
finde en samarbejdspartner, dele
erfaringer, resultater og nyheder og
for at netværke. Derfor er det for os
soroptimister meget vigtigt at være
til stede og tale med en global
stemme for kvinder.»
I menyen av møter
og sidearrangement var det vanskelig velge og å rekke over alt man
kunne ønske. Er man nysgjerrig nok,
så er det meste interessant.
Høydepunktet må likevel være å
sitte i FNs Townhall og hvor general-
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sekretær António Gutteres møtte
sivilsamfunnet. Da «We shall overcome» runget gjennom salen etter at
publikums revolusjonære sanger
hadde avløst hverandre. Da måtte
lommetørkleet fram. I sin tale var
Gutteres klar på at vi må arbeide
hardt for å stå i mot de krefter som
arbeider for å frata oss allerede
ervervede rettigheter: «So let us say
it loud and clear: We will not give
ground. We will not turn back. We
will push back against the pushback.
And we will keep pushing. For
wholesale change. For rapid change
... our world needs, starting by
addressing the imbalance in power
relations.»

FNs generalsekretær António
Guterres
Ellers deltok jeg på et par korte
møter med Fokus hvor norske organisasjoner fikk møte regjeringens
representanter, og hvor de norske
forhandlerne Anniken Enersen og
Birgitte W. Wessel fikk oppfordringer
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om å framsnakke minoritetskvinners
utfordringer grunnet alder eller funksjonshemming. Andre møter som
gjorde dypt inntrykk var Belgias
møte «With one voice for the right
to abortion», hvor blant annet paneldeltakere fra Venezuela kunne fortelle om store demonstrasjoner med
krav om sikre aborter. Hvert tiende
minutt dør en kvinne på grunn av
usikre aborter, likevel opplever vi at
USA nekter å støtte organisasjoner
som arbeider med undervisning og
helsetjenester for reproduktiv helse.
De ga heller ikke visum til enkelte
personer fra organisasjoner som
arbeider på dette området og som
ønsket å delta på CSW63.
Ellers gjorde talen fra den palestinske familieministeren et stort inntrykk. Temaet var «Comprehensive
response to violence against women
i Palestine. Costing violence against
women.» Her ble det gjort rede for
både den ytre og hjemlige volden
som befolkningen lever med og i. Nå
iverksettes det en kartlegging av vold
i hjemmet, etter samme modell som
flere arabiske land allerede har
gjennomført. Målet er å synliggjøre
hvilke samfunnsmessige kostnader
volden medfører av sykehusopphold,
tapte arbeidsdager, ødelagt inventar
mm. Det tristeste utsagnet var
kanskje at man måtte begrense undersøkelsene til å gjelde kun vold fra
ektemenn, og ikke medberegne fra
fedre/brødre/sønner.

eiendomsrett til jord, om behovet
for reint vann og gode sanitærforhold og en rekke andre temaer.
Soroptimistene sto selv som arrangører av møter innen utdanning, vann
og helse i samarbeid med andre
organisasjoner.
CSW63 ble derfor også en anledning
til å treffe alle de soroptimistene
man leser om på nett og i blad.
Allerede søndag før kvinnekommisjonen startet var det en svært
hyggelig sammenkomst med soroptimister fra hele verden. Her var det
gjensynsglede med nye og gamle
venner og bekjente, og ikke minst
oppleve soroptimistlyden som stiger
i været hver gang soroptimister treffes. SI President Mariet VerhoefCohen og SI President Elect Sharon
Fisher var også til stede og det var
fint å kunne hilse på disse to driftige
damene som puster soroptimisme!

Andre spennende møter handlet om
sikker infrastruktur i et kjønnsperspektiv, om viktigheten av å ha et
identitetskort, om kvinners kamp for

Ground Zero.
I avtrykkene etter tvillingtårnene er
det to ulike bassenger med vannfall.
Enkle, stramme linjer. I karmene
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Under konferansen snakker alle
med alle og nettverksbyggingen er
både interessant og nyttig. En uke
med tett program fra morgen til
ettermiddag er noe man kjenner
både i kropp og hode. Da må det
luftepauser til! En av disse litt lengre
luftepausene gikk til den andre siden
av Manhattan. Det var vår i New
York, sol og en litt skarp vind. Den
markante nye bygning One World
Trade Center forsvant nesten i himmelblåfargen og skyene som speilte
seg i fasaden.
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rundt bassengene er navnene på
omkomne frest ut, og de besøkende
setter hvite roser i dem. Lyd av rislende vann, trafikk, rullebrett og
heisekraner på byggeplassene hvor
det gror opp smale høye bygg. Jeg
står på et sted hvor det utenkelige
skjedde og ser at livet går videre.
Og jeg tenker på alle historiene som
kvinner har fortalt de dagene jeg har
vært her også har vært om helt
utenkelige forhold som holder
kvinner nede og gir dem uverdige
livsvilkår. Kvinner skal ikke dø fordi
de ikke ønsker å føde enda et barn
de ikke har mat til. Jenter skal ikke
lemlestes på grunn av kulturelle
praksiser. Jenter skal heller ikke
miste skoleplass og undervisning
fordi de menstruerer. Du må ikke
tåle så inderlig vel den urett som
ikke rammer deg selv!

En ting er sikkert,
jeg kommer fortsatt til å engasjere
meg. Jeg er også ganske sikker på at
jeg kommer til å legge tid, krefter og
engasjement i soroptimistarbeidet.
Jeg ser at arbeidet vårt gjør en
forskjell, og at det er behov for at vi
har medlemmer som legger godviljen til og står opp for kvinner.
Si «JA!» du også, og ta med deg
flere!

Da jeg fikk vite at selve ordets
betydning var, "den beste søster" og
"det beste for kvinner", økte interessen. Som feminist var det å være
sammen med kvinner som tror på de
samme verdiene og med samme
mål, avgjørende for at jeg sa ja til å
bli med på et møte. Etter tre møter
ble jeg medlem for snart fem år
siden.
Den første tiden sugde jeg bare til
meg det jeg opplevde. Jeg ble møtt
på en veldig positiv måte, alle hilste
og klemte. Oi, tenkte jeg, så mange

https://www.soroptimistdanmark.dk/
2019-csw-63-rapport-af-ina-dorfman-si-silkeborgsidanmark?fbclid=IwAR38d6WVckwt
1kQh3UQkBbLvgrywZCnWvFRMZUP3dmc
TjFHENndSLxMf0k
Sluttdokumentet CSW63:
https://undocs.org/en/E/CN.6/2019/
L.3

Kristiansand 2. mai 2019
FÅ MER KUNNSKAP, LES:
FN-kontakt Monica Fayes artikkel
«Soroptimistene og FNs bærekraftsmål» i Soroptima nr 3 i 2018
https://soroptimistnorway.no/media
/14131/13958-soroptima-3-2018.pdf
2019 CSW 63 Rapport fra Ina
Dorfman SI Silkeborg

Hvorfor soroptimist?
Det var min venn, Marion,
som har vært soroptimist i mange år,
som fikk meg interessert i klubben
med det spennende navnet,
Jeg visste ingenting om selve organisasjonen annet enn at den var for
kvinner og med kvinner.
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kvinner uten noen "skråblikk". Jeg
forventet et et faglig og reflektert
innhold for møtene, en hyggelig prat,
gode diskusjoner og åpen dialog. Det
ble innfridd.
Jeg erfarte raskt at utdanning er et
nøkkelord, spesielt med tanke på
kvinner fra den tredje verden.
Tenker at det å gjøre kvinner økonomisk uavhengige, er nøkkelen til et
fullverdig liv på flere måter. Ut av
fattigdom, ut av voldsdominerte forhold, fokus på egen helse og eget
lokalmiljø.
Håp og likeverd er mine spesielle
nøkkelord og som soroptimist bidrar
jeg med min stemme i et globalt
perspektiv.
Det jeg savner er mer fokus på
kvinnehistorier her i vårt land.
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Artikkel om A. Gutteres tale:
https://www.apnews.com/f6e19fb4e
b064825a2d6b7bafdd4f0f7
SI om CSW63: https://www.soroptimistinternational.org//?s=csw63
Prosjektdeling i SIE:
http://www.soroptimisteurope.org/a
dvocacy-coordinators-share-projectsand-ideas-across-borders/

Spesielt i forhold til vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep mot
små og unge jenter. Kanskje vi ikke
kan gjøre så mye, men vi kan gi det
oppmerksomhet.Kjempefint å hjelpe
kvinner i fattige land, men vi har
både fattigdom, trakassering av
kvinner på jobb, kvinner som ikke
har lik lønn som menn og kvinner
som ikke tør bruke sin stemme i vårt
eget land.
En siste refleksjon jeg vil formidle,
er at en av hovedkriteriene for å bli
soroptimist, er at du er yrkesaktiv.
Vel og bra, men av ulike årsaker er
det ikke slik for alle.Jeg håper det er
plass til alle
her i vår klubb,
noe jeg tror
det er.

Torild
Gusland
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Min bokanbefaling!
Trine-Lise Fevik

Hei alle lesere!
Jeg har nylig vært på tematur på
Kypros (tyrkisk side). Deler av øya ble
okkupert av Tyrkia i 1974.
Jeg studerte da i Bergen, og dette
gjorde inntrykk.
Leste den historiske romanen
Soloppgang av Victoria Hislop og
interessen ble ytterligere trigget.
Hislop har studert engelsk ved
universitetet i Oxford og arbeidet
mange år som reiselivsjournalist.
Debutromanen hennes, «Øya», og
hennes neste romaner «Hjemkomsten» og «Tråden» har vært
store bestselgere i Norge.
Vår eminente tyrkiske guide, Gunay,
kunnskapsrik og inspirerende i tillegg
til å snakke tilnærmet perfekt norsk,
hadde bodd i Tønsberg fra hun var
9-15 år. Hun følte seg norsk fremdeles. Hun hadde beholdt flere norske
venninner og besøkte Norge i ny og
ne. Hun fortalte bla. at Victoria
Hislop hadde fått i oppdrag fra
greske myndigheter å skrive denne
boken. Roman ble det med de
historiske begivenheter så korrekt
gjengitt som mulig er.

Handlingen er lagt til Famagusta,
som på den tiden var en travel ferieby med 40.000 innbyggere. Historien
blir fortalt gjennom to familier som
hadde flyttet til byen etter flere år
med etniske konflikter andre steder
på øya. Et nytt fasjonabelt hotell
skulle endelig åpnes. Her jobbet
kyprioter med gresk og tyrkisk opphav side om side.
av grensen er forbausende strengt.
Famagusta var som et glimt
av paradis for de mange turistene
som strømmet til byen. Men under
idyllen ulmet uroen. Et gresk militærkupp snudde hverdagen på hodet,
og Tyrkia invaderte øya. Førti tusen
mennesker rasket med sine mest
dyrebare eiendeler og flyktet i
panikk, mens bombene falt over
byen. Hoteller, drømmer og fremtidshåp lå i ruiner. Kun to familier ble
igjen i den forlatte byen, og vi får
høre deres historie.

Det gjorde et uutslettelig inntrykk
å få se og høre denne kompliserte,
interessante og fascinerende historien på stedet. Jeg anbefaler denne
historiske romanen på det varmeste!

Trine-Lise Fevik

Nærmere 50 år seinere er Varosha,
som byen heter i dag, fremdeles
folketom og sperret av med piggtrådgjerder som den tyrkiske hæren
har satt opp.
Den er som en spøkelsesby.
Vaktholdet her og langs store deler

NOTÉR DEG DATOEN:

Soroptimistene
verden over er en
stemme for
kvinner!

Distriktsmøtet for Distrikt Syd II
er i Skien 16. september 2019
på Hauges Minde! Mer info kommer .....
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Mentor + soroptimisme = sant!
“- Sant å si kunne jeg ingenting om mentorprogram, men som så mye
annet i soroptimismen, ble dette en gylden og spennende mulighet til
å lære mer - og få til noe sammen med andre”.

Kirsti Guttormsen

- Soroptimister bistår andre yrkesaktive kvinner basert på våre egne
yrkeserfaringer og kunnskap om
norsk arbeidsliv – vi bruker vår
egen kompetanse
- Behov for integrering av utenlandske yrkeskvinner er i tråd med
det internasjonale aspektet i vår
organisasjon
- Soroptimist International sitt
langtidsprogram 2011- 2021
”Utdanning og Ledelse”
- Læring og utbytte ikke bare for
deltagerne, men også for
mentorene
- Prosjektvirksomhet er en viktig
del av vårt arbeid
- Et mentorprogram gjør oss også
mer synlige – og viser vårt fokus
på yrkesaktivitet og prosjektarbeid
på en god måte.
Dette er noen viktige punkter
som ble trukket frem da
Norgesunionen i 2011 vedtok å
starte opp et arbeidslivsrettet mentorprogram, og disse har fortsatt
gyldighet. De senere år har
Europaføderasjonen kalt mentorvirksomhet som soroptimistenes DNA og
gjort et stort arbeid for å tilrettelegge for mentorprogram i soroptimistklubber i hele Europa. At det går
til kjernen av vår virksomhet er jeg
helt enig i, og antagelig er det derfor
soroptimistklubber i Norge har tatt
tak i dette, og fortsatt gjør det.
La det gode arbeidet fortsette!

Hvor kom idéen fra?
På Europakongressen i Amsterdam i
2009 fikk jeg høre om et mentorprogram i regi av soroptimistene i
Tyskland, som senere hadde blitt
utvidet til et samarbeid med Sverige,
Belgia og Luxembourg. Spennende,
tenkte jeg, mon tro om vi i Norge
hadde vurdert dette? Etter
hjemkomst sendte jeg epost til
unionsstyret. Daværende unionspresident Edle Utaaker svarte at
Norgesunionen ikke hadde et slikt
program, men om jeg kunne utrede
om dette kunne være noe for oss?
Ikke en helt liten oppgave,
hvem skulle jeg alliere meg med i
denne oppgaven? Sant å si kunne jeg
ingenting om mentorprogram, men
som så mye annet i soroptimismen,
ble dette en gylden og spennende
mulighet til å lære mer - og få til
noe sammen med andre.
På Nordiske Dager i Bergen
året etter kom jeg i snakk med Gerd
Halmø fra Stavanger (senere unionspresident) som hadde erfaring med
mentorprogram fra sin tid som
Statoil-direktør i Tyskland. Deretter
fikk vi med oss på laget Randi
Mordal Hessen fra Ålesund, nå
påtroppende unionspresident. Det
var flere problemsstillinger: Skulle vi
henge oss på dette programmet som
de andre landene drev eller starte
vårt eget, hva var behovet her
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hjemme, og ikke minst kostnader og
finansiering var tema.
Oppstart av mentorprogram i Norge
Programmet ute i Europa fikk svært
gode tilbakemeldinger, men det ble
etterhvert klart - gjennom utredning
og diskusjon på representantskapsmøtet i 2011 - at unionen
ønsket å starte i et mindre format og
gjøre egne erfaringer. Det ble også
stilt spørsmål ved programprofilen
som rettet seg mot unge yrkeskvinner med lederambisjoner - burde vi
favne litt bredere, og om andre målgrupper hadde større behov, f.eks.
utenlandske kvinner fremfor fokus
på yrkeskvinner med lederambisjoner. Det var videre behov for å knytte
til seg en profesjonell samarbeidspartner, men et fullskala engasjement var det ikke midler til og
kanskje heller ikke behov for hvis vi
kunne utnytte våre egne frivillige
ressurser best mulig.
På representantskapsmøtet i 2011
ble det fattet vedtak om igangsetting
av et mentorprogram over to år i
regi av Norgesunionen, i form av et
pilotprosjekt som senere skulle
evalueres. Det ble satt av kr 75000
per år fra Norgesunionen som en
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garanti for kostnader forbundet med
programmet. Pilotprosjektet ble
gjennomført i distrikt Øst 1. En
prosjektgruppe bestående av Turid
Kjølseth (Romerike- Lillestrøm),
Ingerlin Amundsen (Moss), Ingrid
Uldal ( Oslo II), Kari Fischaa Nilsson
(Borge) og undertegnede fra unionen sto for gjennomføringen – såvel
markedsføring, søknader om finansiering, intervjuer med adepter (deltagere), arrangere samlinger for både
deltagere og mentorer hver for seg
og sammen i samarbeid med lokale
klubber. På disse samlingene tok vi
opp ulike tema knyttet til norsk
arbeidsliv og erfaringsutveksling.
Programprofilen ble formulert slik:
Soroptimistenes mentorprogram er
arbeidslivsrettet. Målsettingen er å
stimulere jobbmulighetene for
adeptene (deltagerne) enten de står
i eller utenfor jobb. Målgruppen er:
kvinner av utenlandsk opprinnelse
(utenom Norden) , alder 20-45 år,
innehar høyere utdanning (minimum
Bachelorgrad), har bestått
Norskprøve 3, er i jobb men ønsker
seg videre i karrieren eller står uten
jobb, men er motivert for å gå inn i

et yrke og aktivt søker jobb.
Det var behov for å spisse
målgruppen. Da det ble rettet mot
innvandrerkvinner med høyere
utdanning, var det basert på informasjon og erfaring med at mange
innvandrerkvinner med høy utdanning slet med å komme inn på
arbeidsmarkedet og å få jobb hvor
deres utdanning var relevant.
Vi knyttet til oss Bitten Kallerud
som samarbeidspartner. Hun sto for
mentoropplæring og deltok på flere
samlinger. Ellen Linde med bakgrunn
fra Fredskorpset bidro med
kunnskap om kultur og kulturforståelse. Sidsel Tveiten, mentor,
bidro også på flere samlinger med
sin profesjonelle bakgrunn i
veiledning.
Totalt 19 mentorpar gjennomførte
programmet fordelt på to perioder i
pilotprosjektet. I prosjektrapporten
står blant annet:
”Vi har nå hatt 19 adepter i pilot‐
prosjektet fra ulike land i Europa,
Midtøsten, Asia og Afrika. Gjennom
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vårt mentorprogram får de en egen
mentor å snakke med over tid, en
person som er der for akkurat dem.
De har pågangsmot, men de sier at
programmet gir dem mye energi til
stå på videre, og til å få råd om
videre veivalg. Ved å treffe andre
adepter og mentorer opplever man
et fellesskap og at ”det er ikke noe
galt med meg”. Etter å ha sendt
mange søknader uten å få svar kan
det etter hvert gå på selvrespekten
løs. Gjennom mentorprogrammet
får de hjelp til å sortere veien videre,
jobbsøking, intervju, og flere har fått
jobb.”
Hvert mentorpar hadde satt egne
mål og gjennomførte jevnlig samtaler. Flere mentorer lurte på om de
gjorde ”en god nok jobb”. Det var
det ingen tvil om at de gjorde.
Adeptene (deltagerne) meldte
tilbake at de fikk mer ut av dette enn
de hadde forventet seg. Dette var
viktig å formidle til mentorene.
Deres erfaringer og engasjement var,
sammen med en mentoropplæring,
det som skulle til for å utføre oppgaven på en god måte. Det var
likevel viktig å avstemme
forventninger innledningsvis.
Unionen bidro
med totalt kr 110.000 til pilotprosjektet, og Oslo kommune med kr
55.000. Soroptimistene bidro med
sin tid, kompetanse og engasjement
– gratis - som selvsagt var helt
avgjørende for gjennomføringen.
Dette er en del penger i soroptimistsammenheng, men likevel tror jeg
dette må være av de rimeligere
mentorprogrammene her til lands,
og det var vi stolte av å ha fått til.
Dette fokuset på å gjøre så mye som
mulig selv har fortsatt med klubber
som arrangør, og det har redusert
kostnadene til et minimum.

Pilotprosjektet 2012‐2013: Bitten Kallerud til venstre og Ellen Linde til høyre.
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Kontakt med eksterne aktører
i forbindelse med markedsføring,
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finansiering, samarbeid osv. ga økt
synlighet. Programmet ble forøvrig
godt mottatt av kommuner og
samarbeidspartnere slik som NAV,
NHO osv.
Programmet fortsetter i klubbregi:
Basert på erfaringene fra pilotprosjektet, og interesse fra soroptimistklubber andre steder i landet, vedtok
representantskapsmøtet i 2014 at
mentorprogrammet fortsatte med
samme profil, men i regi av
klubbene med mulighet for å søke
økonomisk støtte fra unionen og
rådgivning fra en egen arbeidsgruppe i unionen.
Rådgivningsgruppen har vært unionens kontaktpunkt mot klubbene,
blant annet for informasjon om
programmet, oppdatering av nettside, vurdering av søknader til unionen om tilskudd og utarbeide felles
rammeverk for mentoropplæringen.
Emmy Grytten Gustavsen og Trude

Sedahl Knutsen fra Drammen tok
ansvar for gruppen i to år, før Tone
Lønning fra Bergen tok over som
leder av gruppen med deltagere fra
Bergen og Voss.
For soroptimiståret 2014/15 håpet
unionen på program i minst 2-3
klubber dette første året. På workshop på landsmøtet i Stavanger
våren 2015 ble det meldt at 4
klubber/klubbgrupperinger startet
opp. Fra unionens side var vi godt
fornøyde med dette kan jeg huske.
I 2015/16 arrangerte
4 klubber/regioner program med til
sammen 34 mentorpar, i 2016/17
5 klubber/regioner med til sammen
32 mentorpar og i 2017/18 var det 7
klubber/regioner med tilsammen 65
mentorpar! Måtte denne utviklingen
bare fortsette. Noen klubber går på
stadig nye perioder, de har rett og
slett lyst til å gjenta dette, og nye
klubber har blitt inspirert og kommet
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til. Det er veldig positivt.
Deltagerne i klubbprogrammene
gir uttrykk for at de fikk mer
pågangsmot, lærte om norske
samfunnskoder og ble tryggere på
jobbsøking. Mange oppdaget nye
muligheter (andre jobb, videre
utdanning) og noen fikk (mer relevant) jobb, midlertidig eller fast.
Bieffekter var bedre norsk og utvidet
nettverk.
Mentorer vektlegger
at å være mentor har vært en positiv
og meningsfull opplevelse; «gleden
ved å gjøre en forskjell» og «har lyst
til å gjøre det flere ganger». De gir
uttrykk for at det er lærerikt å få
innsikt i og forståelse for innvandrerkvinners utfordringer og ressurser i
norsk hverdag og arbeidsliv.

Kirsti Guttormsen
Oslo II soroptimistklubb

Den første brosjyren som ble laget til mentorprogrammet og deltagere på pilotprosjekt 2013/14.
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Gjesteskribenten
Christine Safi-Roslund
Göteborg-Bohus Soroptimistklubb
- Larviks vennskapsklubb i Sverige

“Soroptimismen ger mig och många, många andra så oerhört
mycket. Vi tillhör en fantastisk organisation och vi borde bli mycket
bättre på att förmedla det utanför våra klubbar och union”.

Kjaere Söstre !
Det är ungefär så mycket jag kan på
norsk, men jag hoppas ni förstår
ändå. Så hedersamt att bli ombedd
att skriva något till er fina tidning
Sorord - ett fyndigt namn! Den
imponerade på mig första gången
jag fick se den på nätet. Så fin och så
ambitiös att jag trodde det var
norska unionens tidning, som ni var
redaktörer för.
Nu kommer så tanken - vad skall jag
skriva om? Kanske om det som
händer idag inom soroptimismen i
Sverige med minskande medlemsantal och klubbar som läggs ner.
Många soroptimister säger idag:
”Vi kommer inte att överleva, vi är
för okända, vi är för gamla! Vi får
nog lägga ner vår klubb, inga unga
kvinnor vill bli soroptimister”.
Gud, så trött jag blir av att höra
sådana kommentarer. Ja, har man
den inställningen och hela tiden
upprepar detta, så blir det till sist en
sanning. Vad händer om vi istället
vänder negativa tankar till positiva
affirmationer? Vad händer om vi tar
nya grepp, kanske gör sådant vi inte
gjort tidigare, accepterar att göra
saker annorlunda? Accepterar att

många av oss är äldre - med allt det
goda det för med sig. Att vi har tid
att engagera oss och göra skillnad.
Varför tror vi att inga unga kvinnor
vill bli soroptimister? Har vi arbetat
tillräckligt mycket med att bjuda in
och attrahera yngre kvinnor?
Vad skulle hända om våra tre
klubbar - Skagenklubben - som också
är vår vänklubb, Larviksklubben och
Göteborg-Bohusklubben började
samarbeta på något sätt. Vi har finska Nådendal som vänklubb. De kanske skulle kunna tänka sig göra
gemensam sak med oss. Det säger
sig självt att vi inte kan träffas fysiskt
särskilt ofta, men vi har dag Skype
och ny teknik som vi skulle kunna
använda oss av. Det kan inte vara
helt omöjligt!
Vår klubb tappade 5 medlemmar
2018. Några hade knappast deltagit
de senaste 2-3 åren, av olika skäl och
en av systrarna avancerade till ett
större jobb i Stockholm. Det innebär
att vi nu får ta krafttag och förnya
klubben. Så spännande, vad kan det
föra med sig? Nu har vi beslutat att
till våra möten bjuda in yrkesverksamma kvinnor i olika branscher
att berätta om sina arbeten. Alltid är
det någon av dem som blir
intresserad av att bli medlem.
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Soroptimismen ger mig och många,
många andra så oerhört mycket. Vi
tillhör en fantastisk organisation och
vi borde bli mycket bättre på att
förmedla det utanför våra klubbar
och union. Tillsammans med 4 systrar från olika klubbar i Sverige skriver jag en jubileumsbok om svenska
unionen inför SI:s 100-årsjubileum
2021 och Sverigeunionens 70-årsjubileum 2020. Jag har suttit på
Göteborgs universitets-biblioteks
kvinnosamlingar ett antal dagar
sedan förra sommaren. Där finns så
mycket intressant och roligt från de
systrar som gått före oss. Så mycket
fantastiskt de uträttat. Vi hoppas
den här boken skall bli intressant för
många även utanför soroptimismen det är ett stycke kvinnohistoria vi
försöker skildra.
Tänk om vi skulle kunna samla våra
klubbar en helg och prata igenom
vad vi vill göra med soroptimismen
men också ha en god tid sammen.
Tillsammans är vi starka och allt blir
ofta mycket roligare!

Christine Safi Roslund
Larvik-klubbens vennskapsklubb,
Göteborg-Bohus Soroptimistklubb
nettopp avgått som visepresident i
den svenske unionen.
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Støtt våre annonsører
- de støtter oss!

Vi trykker kvalitetsmateriell

til soroptimistene!

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

Design og layout • Offset- og digitaltrykk
Storformat • Plakater • Messemateriell
Profilering • Pakking og distribusjon

BYENS INNOVATIVE FRISØR • TORGET • LARVIK • 33 18 20 25

Man-fre 09-19. Lør 09-16

X-idé as, Fjellhamar
Marcus Tranesv. 100
1472 Fjellhamar

Tlf. 22 90 39 00
rune@xide.no

Velkommen til velvære!
Vi har det du trenger til deg og kroppen din. God kvalitet,
gunstige priser og et bredt produktutvalg - alt på ett sted!
Dyktige medarbeidere hjelper deg å finne produktene du
ønsker når du skal velge make-up og hudpleieprodukter,
gode råd får du med på kjøpet!

AMFI - MIDT I SENTRUM AV LARVIK

Ledende leverandør av
brannmateriell
Ryes gate 28 3263 Larvik
913 86 007
post@vestfold-brannteknikk.no
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Klikk deg inn på www.soroptimistnorway.no og få mer informasjon om organisasjonen vår!

Soroptimistene - en stemme for kvinner!

Abonnér gratis på
BISTANDSAKTUELT.
Klikk deg inn på
www.bistandsaktuelt.no

Støtt soroptimistenes eget
utdanningsfond!

Hummerbakkveien 253 • 3294, STAVERN
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Abonnér på iFOKUS - gratis blad utgitt
av FOKUS, Forum for
kvinner og utviklingsspørsmål.
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Kvinnedagen 8. mars

Mer enn en kampdag!
“Vi har hatt politikere som har ønsket denne utviklingen.
Dagen bør markeres for å minnes det arbeidet som er nedlagt av
kvinner før oss, og fordi den gir inspirasjon til å fortsette arbeidet for
kvinners rettigheter.”

Helt siden slutten av 1800-tallet
har sterke kvinner stått opp og
kjempet for likestilling. Siden vi i
Norge oppnådde stemmerett for
kvinner i 1913, har det bare gått
fremover. Det har resultert i at
Norge er det nest beste likestilte
landet i verden etter Island.
Siden FN i 1975 erklærte 8. mars
som internasjonal kvinnedag,
nettopp for å rette verdens oppmerksomhet mot likestillingsarbeid,
har dagen ofte blitt sett på og feiret
som en politisk kampdag. Og det er
nødvendig med politiske beslutninger for å innføre samfunnsendringer.
Vi har kommet langt når det gjelder
likestilling i vårt land, og vi har hatt
politikere som har ønsket denne
utviklingen. De store opptogenes tid
er forbi, i hvert fall i de mindre
byene. Men dagen bør markeres for å minnes det arbeidet som nedlagt av kvinner før oss, og fordi den
gir inspirasjon til å fortsette å
arbeide for kvinners rettigheter.
Vi har fortsatt utfordringer, men det
går fremover. Ny statistikk viser at
kvinners lønn nå er bedret sammenlignet med menns. Flere menn deltar
i arbeidet med hus og hjem. Antall
kvinner med høyere utdanning har
aldri vært større. Det kommer
dessverre ikke til uttrykk gjennom
lederstillinger og lønn. Og det har

selvfølgelig å gjøre med kjønnsdelt
arbeidsliv, ansvar for barn og hjem,
fordeling av arbeid i hjemmet – og
den enkeltes valg.
Men mye tyder på at vi har et holdningsproblem blant unge gutter.
I nyhetene de siste dagene kom det
fram at gutter helt nede i grunnskolealder daglig trakasserer jenter
med seksualiserte skjellsord, slik som
«hore», «billig» og verre ord som jeg
ikke vil gjenta her, og de vedder med
hverandre om hvilke jenter som har
størst «brystkløft» og antaster jenter
for å kjenne etter. Saken har vakt
stor oppmerksomhet, og skal opp
som tema i Stortinget. Det er viktig å
ta dette ved roten, og der har både
hjemmene, skolen, fritidsklubber og
alle voksne et ansvar. Et #metoo
blant barn og tenåringer er kanskje
på sin plass.
Vi må heller ikke glemme at vi har
en stor gruppe innvandrerkvinner
som kommer fra kulturer der likestilling er et fremmedord. Vi har et
felles ansvar for å drive opplysning
og påvirkning, slik at disse kvinnene
også skal kunne delta i norsk samfunnsliv. Språk og mulighet til arbeid
er nøkkelord.
Hvis vi hever blikket og skuer ut
i verden, ser vi en annen virkelighet
mange steder. Mange fattige land
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har diskriminerende lover og sosiale
normer som fører til at kvinner får
dårlig økonomi og ikke kan
bestemme over eget liv. Kvinner
møter lover og regler som hindrer
dem i å arve, eie jord, ta opp banklån, jobbe utenfor hjemmet,
anmelde seksuelle overgrep i
hjemmet. Denne kjønnsdiskrimineringen får store konsekvenser for den
sosiale og økonomiske utviklingen i
et land. Det er som den tidligere
generalsekretæren for FN, Ban Ki
Moon, så tydelig sa det: Veien ut av
fattigdom er å utdanne kvinner og gi
dem jobb.
FN satser stort på utdanning, særlig
av jenter. Og i dag begynner så godt
som alle barn på skole. Mange flere
jenter går nå på skole enn i år 2000.
Problemet er at jentene faller fra i
fattige land, for deres arbeidskraft
trengs i hjemmet – eller de giftes
bort i ung alder og får barn før
avsluttet skolegang.
Larvik soroptimistklubb er en del
av en verdensomspennende
organisasjon som har særlig fokus på
kvinners utdanning og levekår.
Soroptimistene arbeider aktivt ved
seks av FNs kontorer i verden.
Organisasjonen vår har talerett i FN.
I offisielle møter i ulike FN-organer
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taler vi kvinners sak. I skriftlige
uttalelser løfter vi fram kvinners
synspunkter. I møte med delegater
og representanter sørger vi for at
saker blir belyst fra kvinners standpunkt. Og i debatter og dialoger
kjemper vi for at stemmene til
kvinner og jenter skal bli hørt.
Vår klubb og soroptimistene i Norge
arbeider for å bedre kvinners kår i
Europas fattigste land, Moldova.
Dette er langsiktig arbeid i et land
som er preget av sensur, menneskehandel til Vest-Europa, mange barn
uten voksenforbilder. Derfor driver
vi også «Life skill»-kurs både for
jenter og gutter, for å lære dem å
mestre verden der ute når de skal
greie seg på egenhånd. I tillegg støtter vi antitrafficking-arbeidet i SIE,
Soroptimist International Europe,
med salg av lilla sløyfer. Den norske
unionen har i mange år betalt
utdanningen til kvinner i Afrika, slik
at de kan lære et yrke og forsørge
seg og familien. Mange hundre
kvinner har i årenes løp fått slik
hjelp. Vår klubb i Larvik har betalt
høyere utdanning for fem unge
kvinner i Rwanda, hvorav tre er
ferdigutdannet og to har et år igjen
av studiene. Det er godt å kunne
hjelpe noen. De fleste av oss lever så
bra her i Norge at vi kan bidra med
vår lille skjerv til å gjøre verden
bedre.

Bruk våre nettsider:
www.
soroptimistnorway.no
Gjør deg kjent med
organisasjonen
du er del av!

Sissel Hobæk
Larvik Soroptimistklubb

Denne artikkelen sto i
Østlands-Posten 8. mars 2019.

Har du en hage og et
bibliotek, mangler du intet.
Cicero
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Det viktigste
i verden skjer
der du bor
Ikke abonnent?
Prøv full digital tilgang i

5 UKER FOR 5 KRONER
Bestill på op.no/bestill
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Følg oss på INSTAGRAM
@soroptimist_larvik.

Larvik
Soroptimistklubb
har fått
instagramkonto
og dermed
beveget seg lengre ut i de sosiale
medier. Målet med kontoen er å
nå ut til flere personer med vårt
budskap og gjøre oss mer synlig.

Følg oss gjerne og se alt vi jobber
med og få innblikk i vårt prosjektarbeid.
KONTONAVN: @soroptimist_larvik.

Ina-Maria Snedal Tufte

-God og smaksrik matopplevelseSlakteren i Kongegata, Larvik
Tlf. 33181145

BESTILL MILJØNETT!
Flotte til eget bruk,
til venninnegaver eller til
gjester på klubbmøtene!
Kr 30,- pr. stk.
pluss porto!

3 for 100,- kroner!
:-)
thorka2@online.no
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FAKTA
Instagram er et gratis fotodelingstjeneste og sosialt
nettverk som ble lansert i oktober
2010. Tjenesten gjør det mulig for
brukere å ta et bilde, legge til
enkle effekter, og deretter dele
det med andre Instagram-brukere
som er koblet til på det sosiale
nettverket. Instagram har i dag
over 150 millioner registrerte
brukere.
I Norge har 1,8 millioner
mennesker profil.
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Norge er representert i styret for SIE
Scholarship Funds
“Som Soroptimist er vi «oppdratt» til å si ja,
og med ett var jeg kandidat til et verv i Europaføderasjonen”.

Britt Nordgreen, SI Bergen
og medlem i styret for SIEs Scholarship Funds.

Etter å ha hatt flere verv i unionen
og deretter vært president i
Bergensklubben, hadde jeg tenkt å
trappe litt ned på aktiviteten, men
da kom spørsmålet om jeg kunne
tenke meg å stille som kandidat til
styret for SIE Scholarship Funds. Som
Soroptimist er vi «oppdratt» til å si
ja, og med ett var jeg kandidat til et
verv i Europaføderasjonen.
Styret har tre medlemmer
og to av de «gamle» tok gjenvalg, så
da var det én ledig plass og to
kandidater. På guvernørmøtet i 2017

ble jeg valgt inn og har i perioden
2017-2019 sittet i styret sammen
med Maria Luisa Frosio fra Italia og
Elena Savu fra Romania. To svært
erfarne tillitskvinner med mye
kunnskap og et stort engasjement
for vår organisasjon.
Som medlem av styret blir man
invitert til å delta på såkalt Extended
Board Meeting – en god parallell til
«utvidet unionsstyremøte» i vår
egen union.
Høsten 2017 reiste jeg til Leuven
i Belgia og traff Maria Luisa og Elena

for første gang. De hadde som nevnt
to år bak seg i komiteen og lærekurven for undertegnede var bratt, men
jeg følte meg godt ivaretatt fra
første stund. Senere traff vi hverandre på Guvernørmøtet i 2018 i
Luzern i Sveits.
Ellers har vi hatt utallige møter på
Skype. Søknadsprosessen er heldigital, men styret har mye arbeid med å
se til at søknadene er riktig utfylt og
at alle dokumentene som kreves er
lagt ved.
SIE har to utdanningsfond som

Styret i Scholarship Funds i Europaføderasjonen: Britt Nordgreen, SI Bergen og Norge sammen med Maria Luisa
Frosio fra Italia og Elena Savu fra Romania.
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administreres av samme styre:
- Dr Suzanne Noël Scholarship
- Federation Scholarship
Annet hvert år deles det ut stipend
til kvinnelige leger som holder på å
spesialisere seg innen plastikk- og
rekonstruktiv kirurgi.
Fondet er oppkalt etter Dr. Suzanne
Nöel som var grunnleggeren av
Europaføderasjonen, og som selv var
spesialist innen plastikk- og
rekonstruktiv kirurgi.
I 2018 hadde vi 16.000 Euro til disposisjon og midlene ble fordelt likt mellom Ruta fra Litauen og Malgorzata
fra Polen.

Dr. Suzanne Nöel
FEDERATION SCHOLARSHIP
Stipendets formål er å bidra til kvinners egenutvikling gjennom utdannelse, samtidig som det bidrar til
samfunnsutviklingen.
Kvinner som tar utdannelse innen
STEM-fagene (vitenskap, teknologi,
ingeniørfag og matematikk) og som
er i sitt siste studieår, uavhengig av
grad, prioriteres. Hver union kan ha
to kandidater, mens land med
enkeltklubber kun kan ha en
kandidat.
I 2018 hadde vi 110.000 Euro til
disposisjon og 30 kvinner fra 24 land
fikk stipend. Stipendene varierte fra
1000 til 8000 Euro og her kan du lese
om alle: http://www.soroptimist
europe.org/sie-scholarship-grants2018-2019/
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I 2019 har vi litt mindre
til disposisjon; 100.000 Euro, og har
fått inn 29 søknader fra 22 land.
Hvem som blir de heldige i år vil bli
avgjort på Guvernørmøtet i Zagreb i
slutten av mai. Vi i styret har sendt
vår innstilling til styret i føderasjonen
som så legger dette frem for
guvernørene til avgjørelse.
Midlene som fordeles kommer fra
medlemskontingenten som betales
inn til Europaføderasjonen og hver
soroptimist bidrar årlig med 2,33
Euro.
I Zagreb skal det velges nytt styre
for 2019-2021 og siden jeg er den
eneste som kan fortsette har jeg sagt
ja til å stille. Det er i alt tre kandidater, så neste toårs-periode vil jeg
samarbeide med en soroptimist fra
Tyrkia og en fra Hellas.
Som styremedlem i Scholarship
Committee får du praktisert og
gjenoppfrisket både engelsk- og franskkunnskapene, du får innblikk i
unge kvinners drømmer og ønsker
for fremtiden, i dagens universitetsstudier og-fag, du får delta på
styremøter i føderasjonen og på
guvernørmøter og sist, men ikke
minst, får du møte soroptimister
med et stort engasjement fra hele
føderasjonen og følge utviklingen av
organisasjonen på nært hold.

Britt med SI Larviks miljønett i gave
til den italienske klubben hun
chartret.
En ekstra bonus
var at jeg i november i fjor fikk
gleden av å overbringe charteret fra
SIE president Renata Trottman til SI
Jesi i Italia og som gave til alle de
nye soroptimistene hadde jeg med
meg Larvikklubben sitt miljønett!
Så blir du spurt om å ta på deg et
verv – si JA!

Utvidet styremøte i SIE i Leuven, Britt står ytterst til høyre i andre rekke og
foran henne i første rekke står tidligere unionspresident Sigrid Ag.
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Norske soroptimisters
utdanningsfond
- vårt eget fond - eksistert i 34 år - like aktuelt!
Opprettelsen av fondet var vel en tilfeldighet og er vel kjent av de
fleste soroptimister i Norge, men det at det i 1983 satt to norske
soroptimister, Wenche Klunderud, Larvik, og Bergljot Knudsen, Voss,
ved siden av hverandre i et fly på vei til Tyrkia for å delta på føderasjonskongressen i Izmir, var vel det som skulle til. På kongressen møtte
de en rekke kvinner fra flere fattige afrikanske land. Dette gjorde et
stort inntrykk på dem og tanken om et prosjekt for soroptimistene i
Norge med formålet å støtte utdanning av kvinner i de fattigste land
som SIE hadde chartret, ble satt i gang.
Fondet startet opp og beløpet som
går til utdeling har økt jevnt og trutt,
basert på aktivitetene til soroptimistklubbene i Norge, og også den store
arven fondet fikk i 2015 på
1.673 000 kroner fra Åse Tønnesen,
Bærum-klubben. Ved dette fikk fondet enda flere midler å dele ut som
stipend.
Vedtektene sier tydelig hvilke land
som kan støttes, og kontakten med
soroptimistklubbene i disse landene
er viktig for å få tak i de jentene og
unge kvinner som trenger midler for
å kunne gjennomføre en utdanning.
Soroptimistklubbene plukker ut verdige kandidater, mottar midlene og
sørger for at disse kommer til de personer som styret i fondet mener er
best kvalifisert. Disse klubbene er
også ansvarlige for rapportering om
bruken og resultatene av den
utdanning jentene har fått.

I de siste fem årene har det vært
gitt støtte til mellom 75 og 104 jenter, som tabellen under viser.

BERGLJOT KNUTSEN
fra Voss Soroptimistklubb kom inn i
klubben som husmor, men utdannet
seg til hjelpepleier i voksen alder‐
Hun var aktiv i politikken og satt som
leder i helse og sosialstyret en stund.
Et positivt menneske som engasjerte
seg i foreningslivet og som var et
skattet medlem i klubben sin.
Medlemmer i Voss‐klubben forteller
at hun var som en “motor” og det
ble tomt etter henne på Voss da hun
flyttet. Hun hadde alltid en vennlig
replikk, hyggelig og omgjengelig som
hun var.

I 2018 ble det totalt søkt om 1,7
mill. NOK og det ble det innvilget ca.
450.000 NOK.
I skrivende stund (23.3.2019) har vi
fått inn godt over 100 søknader,
men med det tempoet posten fra
afrikanske land har, forventer vi fler.
Den siste søknaden som kom inn
hadde brukt 1 måned fra
Madagaskar, og med en søknadsfrist
på 1. mars må vi nok vente en stund
før vi kan si det endelige taller for
2019.
I 2018 fordelte søknadene seg fra
følgende land: Benin, Burkina Faso,
Ghana, Kenya, Madagaskar, Mali,
Moldova og Rwanda.
Ut fra listen over land med klubber
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WENCHE KLUNDERUD
var chartermedlem i Larvik
Soroptimist‐klubb. Hun ble født på
Kongsberg og tok sine tannlege‐
studier i Oslo der hun hadde sine
første praksisår. Senere flyttet hun
og familien til Svalbard og så til
Folldal i Østerdalen. I 1963 kom ‐
familien til Larvik der hun ble
skoletannlege. Helt fra unge år var
Wenche Klunderud opptatt av ‐
kvinnens rolle i samfunnet, hun var
opptatt av naturvern og hun prøvde
på sin stillfarne måte å få folk til å ta
ansvar for vår klode og våre barns
framtid. Hun var glad i å reise, og da
hun var 72 år reiste hun kloden
rundt! Hun var en varm personlighet
som satte sitt preg på Larvik
Soroptimistklubb.

vanndring år!
Jubileumsnummer•25
som er chartret av SIE, kan vi forvente noen flere land i år, men per i
dag er disse ikke kommet.
Kontroll med stipendiene er viktig.
Alle søknadene som vurderes kommer via en lokal soroptimistklubb.
Disse får beskjed om hvilke søknader
som er innvilget og med hvilket
beløp. Soroptimistklubben får overført midlene til sin konto. De er
ansvarlige for å fordele stipend til de
som er så heldige å få innvilget sin
søknad. De lokale soroptimistklubbene er ansvarlige for at mottagerne
skriver en rapport over bruk av de
tildelte midler: På dette grunnlaget
kan styret i fondet kontrollere at
midlene kommer frem og blir brukt
slik de skal.

Bevis på gjennomført utdannelse,
tilsvarende bachelorgrad, fra
Madagaskar.
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Men, fondet trenger en større
kapital i årene fremover!
Utdanningsfondet er en stiftelse, og
styret må følge stiftelses- og lotteritilsynets regler. Det betyr at vi ikke
kan bruke pengene som vi vil. De
midler vi kan bruke er renteavkastningene samt gaver fra soroptimistklubbene i Norge, fondets lotteri,
overskudd fra R&L møtene, lokale
lotterier og spesielle aktiviteter i de
forskjellige klubbene.
Styret er veldig takknemlig for alt
som kommer inn, men statistikken
viser at det er mange klubber som
ikke støtter fondet.
Hva slags utdanning støtter vi?
Ut fra den oversikten det sittende
styret har laget over tildelinger i
2018, har de fleste fått støtte til det
som kan kalles videregående
utdanning; enten yrkesforberedende
eller mer teoretisk som bakgrunn for
høyere utdanning. Innen denne
gruppen er det støtte til bl.a.
utdanning innen søm, hotellfag, konditor, kokk. Av høyere utdanning er
det gitt støtte til lærerutdanning,
medisin, veterinær,
psykolog, jus og helsefag,
herunder sykepleie og
jordmor.

Berit Smestad Paulsen
Leder av Norske
Soroptimisters
Utdanningsond
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Støtt soroptimistenes eget
utdanningsfond!

Karakterkort for året 2018,
videregående skole, best student,
uten vår støtte var dette ikke mulig.
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Utdanningsfondets gavebrev!
Utdanningsfondet har nå produsert
gavebrev til en pris av 100 kr, som vi
håper mange av soroptimistene vil
kjøpe som gave til venner og
bekjente og dermed informere om
det gode arbeidet vi gjør for å bedre
utdanningen for jenter og kvinner i
en rekke av de fattigste land.

Gavebrev kr 100,Støtte av utdanning for unge
kvinner i utviklingsland via Norske
soroptimisters utdanningsfond.
Utdanningsfondet er en stiftelse som ble startet
i 1985 av Soroptimistene i Norge. Stipend tildeles
gjennom soroptimistklubber i kvinnenes hjemland. Utdanning gir økonomisk uavhengighet for
kvinner. Dette er nøkkelen til å utrydde kjønnsbasert analfabetisme, bekjempe vold og til
å arbeide for sterke, fredelige samfunn i verden.

Gavebrevene kan kjøpes av fondets
styre. Vennligst send e-post til en av
oss i styret, så skal vi sørge for at
gavekortene kommer hurtig frem.
Navn og e-postadresser:
Berit Smestad Paulsen
b.s.paulsen@farmasi.uio.no
Monica Faye
monica@timlund.no
Kari Fredriksen Sarnes
kari.sarnes@hotmail.com
Anna Marie Moesmand
korsveien13@gmail.com

Fondet tildeler ca. 100 stipend årlig.

Gaver mottas med takk og kan settes inn
på kontonr. 2050.29.08511 merket «gave».
www.soroptimistnorway.no

Støtt vårt eget utdanningsfond for kvinner!

ELSE KARLSSON FØLGER MED I
DET SOM SKJER I KLUBBEN!
Else Karlsson er Larvik-klubbens eneste gjenlevende
chartermedlem. Else er 94 år gammel og bor på Yttersølia
sykehjem.
Hun har hele sitt voksne liv vært opptatt av soroptimismens mål; bedre kvinnens stilling, holde høy etisk standard, fremme menneskerettighetene for alle, fremme
likhet, utvikling og fred gjennom internasjonal forståelse
og vennskap.
Gjennom sitt 50-årige medlemsskap har hun vært et godt
eksempel for oss andre i klubben; vært lojal overfor
møteplikten, holdt innlegg, deltatt på utenbys møter og
jobbet på unionsplan, blid og hyggelig og alltid positiv til
forandringer og utfordringer. Hun kom på klubbmøtene
helt til helsen sviktet. Nå får hun nytt fra klubben fra
enkeltmedlemmer som besøker henne og gjennom klubbbladet Sorord.
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Else Karlsson med desembernummeret av klubbavisa: Sorord!
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Våre tillitskvinner!

Tillitskvinner fra oktober 2018/19
PRESIDENT : Anne-Brit Hellerud

Her er våre
tillitskvinner i styret
samlet på ett brett!
F.v. president Anne-Brit Hellerud,
styremedlemmene Britt Ohrem
Brastein, Torild Gusland, Maria
Brekke-Jakobsen, Hilde Eskedal,
Inger Solum Styrvold og Jane Sandli.
Disse loser oss gjennom
soroptimiståret 2018 til 2019, fra
oktober til oktober.
Valgkomitéen hadde en grei jobb i
år, siden få skulle ut av verv.
Positive medlemmer sa ja til verv!
Vi gleder oss over jobben som er
gjort og skal gjøres og takker for at
vi har villige og interesserte medlemmer som gjerne tar et tak for en
god sak: soroptimismen!
UTNEVNTE VERV:
Sorord: Margaret, Torunn, Sølvi,
Lill og Rigmor
VANNdag: Hilde, Torunn og Jane
Julemerker: Margaret
Miljønett: Anne-Brit og Margaret
PR/markedsansvarlig: Margaret
Nettansvarlig: Maria og Ellen Katrine

STYREMEDLEMMER:
Hilde Eskedal (visepresident)
Britt Ohrem Brastein (kasserer)
Maria Brekke-Jakobsen (sekretær)
Torild Gusland (styremedlem)
VARAMEDLEMMER:
Jane Sandli
Inger Solum Styrvold
REPRESENTANTER TIL UNIONEN,
1. REPRESENTANT:
Anne-Brit Hellerud, president
2. REPRESENTANT:
Britt Ohrem Brastein
SUPPLEANTER TIL UNIONEN,
1. SUPPLEANT: Hilde Eskedal
2. SUPPLEANT: Maria BrekkeJakobsen
3. SUPPLEANT: Jane Sandli

Torunn Hammer Haarberg
Sølvi Snedal Tufte
Pippi Müller
REKRUTTERING
Ina-Maria Snedal Tufte
Margaret Støle Karlsen
Carmen A. Solum
Tove Akre
VALGKOMITÉEN
Ina-Maria Snedal Tufte
Sissel Hobæk
REVISOR
Jorunn Sjønnesen
Gro Stalsberg
NETTANSVARLIG
Ellen Katrine Snedal, leder
Maria Brekke-Jakobsen
PR/Markedsansvarlig
Margaret Støle Karlsen

PROGRAMANSVARLIG
Leder: Lill Bjørvik
Assistent: Margaret Støle Karlsen
PROGRAMKOMITÉ,
Trine Lise Fevik

FAKTA

“Det er ikke det at vi er for mange eldre
soroptimister, vi er for få yngre!”

Marianne Kalleberg, SI Arendal
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VANNdring 2019

- den
niende i
rekken!

Startstedet var Nevlunghavn Bakeri og Hilde Eskedal kom med informasjoner før gjengen la i vei på VANNdringen.

Den 31. mars i år organiserte vår
klubb, Larvik Soroptimistklubb,
den niende VANNdringen, en tur
for å markere FNs Vanndag, som
var den 22. mars. FN-årets tema
for Vanndagen var «Leave no
one behind.

dag som medlem har læringskurven
vært høy.

mange av oss på denne solidaritetsturen.

Dette var første gang jeg deltok
på dette arrangementet i solidaritet
med alle kvinnene som bruker
timevis for å hente vann til sine
familier.

Forrige høst ble jeg medlem av
Larvik Soroptimistklubb. Fra første

Den morgenen vi skulle gå turen,
våknet jeg og mine barn ivrige for å
delta på VANNdring. Først tok jeg en
varm og behagelig dusj. Vannet rant
nedover hodet mitt som om det ville
aldri ende. Men vi reflekterer ikke
nok på det til daglig.

Jeg forklarte barna mine at denne
turen ikke var en vanlig søndagstur.
Den representerte mer enn bare å
gå i skogen. Jeg ønsket at de kunne
forstå hvorfor vi var der. Likevel
hadde jeg ennå ikke blitt helt klar
over det selv heller. Kanskje fordi vi

Omkring kl. 12.00 ankom vi
i Nevlunghavn, og det var allerede
mange folk samlet for årets tur:
Soroptimister, klubbmedlemmer fra
Larvik, Sandefjord og Tønsberg, venner, foreldre og deres barn. Det var
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Møt på parkeringen i Nevlunghavn.
Løypa går til Mølen via Sørskogen og via

Oddane Sand tilbake. Alt.rute om det er mye snø!
Startkontingent kr 50,- (fam. kr 100,-) går til våre
prosjekter i Moldova og Rwanda.

Spørsmål: 95749818

Larvik soroptimistklubb: velkommen på tur!
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Vi tok en pause her for å samle alle deltakerne før vi samlet inntok mat og drikke litt lenger ut på Mølen.
fremdeles har vann i overflod i
Norge, mens det allerede er en
knapp ressurs mange steder rundt
om i verden.
Drikkevann er en luksus for de få.
Ifølge Unicef bruker kvinner på verdensplan 200 millioner timer om
dagen til å samle vann. Disse
dataene gjenspeiler ulikheten som
kvinner over hele verden står overfor: å få rettferdig tilgang til rent
vann. De spiller en sentral rolle i
familien, og det er kvinnene som blir
mest berørt av vannmangel i hjemmet.
Før turen startet ga Hilde Eskedal
en kort forklaring om Vanndagen og
VANNdringens mål organisert av
Larvik Soroptimistklubb. Og Hilde,
sammen med Torunn H. Haarberg,
ledet vår gruppe for å sikre at «No
one is left behind»
Da vi gikk gjennom Sørskogen til
Mølen, observert jeg gleden hos
barna. Jeg så smilende folk, de
snakket sammen hele veien, nøt den
vakre dagen med solskinn som
belyste vår tur. Det var så hyggelig at
vi ikke engang merket tiden. Snart
var vi i mål og klar til å hvile, drikke
vann og dele kaker med hverandre.
Hele gruppen er støttende og har
det trivelig.
Det var der jeg skjønte mitt livs
kontrast i forhold til kvinner og barn
som daglig trenger å gå den samme

Store og små la i vei på den niende VANNdringen!
Her er artikkelforfatteren Wendy
Dantas og hennes sønn, Samuel.
avstanden for å få litt vann å drikke,
til å lage mat og kanskje, om det er
noe igjen, for personlig hygiene. For
dem, veien er slitsom.
For meg var veien trivelig,
på hodet mitt var det ikke 20 liter
vann, sterk sol og varmen var ikke
brennende som mange steder der
vann mangler. Mine føtter hadde
komfortable sko på og rett foran
meg var den uendelig sjøen i sikte.
Derfra visste jeg at jeg ville gå tilbake
til huset mitt med mine barn, i et
land der vi har noen av de beste
drikkevannene i verden.
På vei tilbake til Nevlunghavn
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Bakeri malte disse tankene: Tenkte
på at årets VANNdring igjen ble en
suksess. Ikke bare for deltakerne fra
vår klubb og deres familier, men for
refleksjonen som dette opplegget
medfører.
Hvis hver enkelt av oss kunne
formidle informasjon, forslag, idéer
og råd for bevisst bruk av vann, ville
det være det første steget. Etter
turen var meldingen til barna mine
klar: La oss gjøre det vi kan for å
unngå overforbruk av vann. Jeg tror
at gode råd kan gjentas ...
og akkumuleres.
Så jeg oppfordrer dere til å stoppe
opp et øyeblikk, reflektere og være
takknemlige. Vi har mer enn vi
trenger, vi er privilegerte. Så la oss
gjøre en god og bevisst bruk av
naturressursene som planeten tilbyr
oss, selv om det virker lite for øyet som et enkelt glass hverdagsvann.

Rafael Dantas
og Lily Brekke‐
Jakobsen med
Lill Bjørvik og
Tove Akre i
bakgrunnen

Tusen takk til organisatorene
i Larvik Soroptimistklubb for det
flotte opplegget og sjansen til å dele
hvordan den opplevelsen var for
meg.

Margaret Støle Karlsen
Larvik Soroptimistklubb

Wendy Dantas
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Pausen i VANNdringen nytes! Samuel ligger med mat og drikke på Mølen.

Været var strålende
på Larvik Soroptimist‐
klubbs niende
VANNdring og
vandrerne gledet seg
over pausen i solskinn‐
et. Store og små fikk
en fin opplevelse denne
søndagen.
Velkommen igjen
‐ neste år!

President
Anne‐Brit
Hellerud og
unger som
trives på
VANNdring:
Lily og Rafael

GULLSMEDEN I LARVIK
Smykker, ur og klokker, bunadsølv, gaveartikler, ringer.

ALT DU TRENGER TIL HUS OG HYTTE

Breitling, Tag Heuer, Ole Lynggaard, Rado,
Certina, Pandora og Van Bergen.

Terneveien 2 • 3290 Stavern • Telefon: 33 13 99 66

Tlf.: 33 18 10 21 • Torget 6, 3256 Larvik • www.felumb.no
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Støtt våre annonsører
- de støtter oss!
Denne plassen
er sponset
av anonym annonsør.
Beløpet er gitt som støtte til
arbeidet 55
Larvik
Larviksveien
- Stavern
Soroptimistklubb gjør for å
tlf. hjelp
33 11til73utdanning.
77
gi kvinner

MOTEHUSET

Karma Larvik
innovativ mote
til alle anledninger
Kongegata 22, 3256 Larvik
Telefonnummer: 33131620

50
Olavsgate 5, 3256 Larvik
Olavsgate
Den gode
tlf. 33ferieopplevelsen
18 53 90
starter hos oss!

BOBILER• CAMPINGVOGNER• REKVISITA
Åshaugveien 4 • 3170 SEM • post@askjems.no

33 30 13 00
www.askjems.no
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Støtt våre annonsører
- de støtter oss!
Alt av markedsmateriell
- veletablert transport- og
spedisjonsfirma ved containerhavna i Larvik
med avdeling på Stensarmen i Tønsberg.
Veitransport • Container • Sjøfrakt • Flyfrakt • Lager • Fortolling

TRYKKSAKER | GRAFISK | PROFIL | EMBALLASJE | MEDIA | ALL MADE
WEB DESIGN | FIRMAGAVER | PROFILTØY

+47 33 14 00 60

STAVERN SPORT
DRONNINGENSGATE 2
• 3319 89 41
Stavern.sport@sport1.no

Unn deg en elektriker!

Mobile Larvik AS
Løkka 21 – 25, 3271 Larvik
Telefon: 33 12 18 50 / 60

33 13 38 88

Fritzøe Brygge
Fritzøe Brygge 1 • Larvik
Telefon: 33201450 • 9-18 (15)
fritzoebrygge@vitusapotek.no
www.vitusapotek.no
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Alina Radu i Norge

Liv Handeland, Tønsberg‐klubben inviterte Alina Radu på overnatting og møte med Vestfold‐soroptimister
I slutten av november i fjor,
inviterte Liv Handeland, Tønsberg, til
et møte hos seg der hovedpersonen
var Alina Radu fra Moldova.
Flere av oss har møtt Alina tidligere,
hun har faktisk vært i Larvik og her
besøkte hun naturligvis ØstlandsPosten siden hun er journalist. Jeg
husker det godt; hun sa blant annet:

“Her har alle journalistene hver sin
mobiltelefon - hos oss må vi dele på
den ene vi har!”
Denne gang var hun invitert
til Norge av Helsingforskomitéen.
Komitéen er en ikke-statlig nonprofit organisasjon som arbeider for
at menneskerettighetene skal
respekteres og omsettes i praktisk

Oppmerksomme tilhørere: Åse Lundegaard, Brit Fusdahl og Lill Bjørvik
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handling. Dette gjøres gjennom overvåking, rapportering, undervisning
og demokratistøtte.
Alina Radu skulle holde innlegg om
sitt journalistiske arbeid i Moldova
og de vanskelige arbeidsforholdene
pressen har i landet.
Hun overnattet hos Liv og kvelden
før avreise videre til Oslo, fikk vi
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Lill Bjørvik og Torunn Hammer Haarberg med Barbara Andersen og Elisabeth Schrader Christensen, Sandefjord
anledning til å samtale med Alina.
Det var soroptimister fra Tønsberg,
Sandefjord og Larvik som deltok.
Fra Larvik kom Lill Bjørvik, Torunn
Hammer Haarberg og Margaret Støle
Karlsen - alle har vært flere ganger i
Moldova og truffet Alina tidligere.
Et møte med Alina Radu er spesielt.
Hun er undersøkende journalist og
leder av den uavhengige granskingsavisen Ziarul de Garda. Gjennom sin
forskning og rapportering, har hun
vært instrumental i å bringe frem i
lyset menneskehandel og organhandel, som er et stort problem i
Republikken Moldova.
Hun har også bistått ofre for
menneskehandel, og legger stor vekt
på rettighetene til kvinner og barn i
sine rapporter. Hun har samlet dokumentasjon på menneskehandel for
Europarådet.
Etter forslag fra Larvik-klubben
sendte SI NORGE inn Alina Radu som
kandidat til soroptimistenes fredspris! Hun nådde dessverre ikke opp,
men var en meget sterk kandidat!
Jeg foreslår her og nå at vi sender
forslage inn på nytt til norgesunionen!

Kvelden hos Liv ble både informativ
og hyggelig. Vertinnen hadde sørget
for bevertning og Alina fortalte om
sin arbeidshverdag. Vi kan ikke klare
å sette oss inn i livet til denne journalisten og redaktøren i Ziarul de
Garda. Men hun og avisen er
Moldovas vakthund! Det er en
kvinneledet avis som bekjemper korrupsjon blant ledende personer i
styre og stell i landet.
Avisen var den første til å skrive fritt
om utnytting av kvinner i Moldova,
sex-trafficking, salg av organer, salg
av kvinnelige egg, sextrakassering på
jobb og på universitetene, vold i
hjemmene. Samtidig skriver de om å
styrke kvinner - i politikken, i forretningslivet og i hverdagslivet. Avisen
var den første som nektet å bruke
steriotype beskrivelser av kvinner,
nektet å trykke nakenbilder, nektet å
skrive om utseendet til kvinner i
offentlige jobber - slik mange medier
gjør. Og avisen oppmunterer unge
reportere til å respektere alle menneskerettigheter, særlig kvinnenes.
Alina snakket om den kaotiske
politiske situasjonen i landet og fikk
mange spørsmål fra lydhøre og
interesserte soroptimister.
Det ble en kveld der vi fikk mer

kunnskap om den vanskelige
situasjonen Moldova er midt oppe i.
Vi vet i alle fall at Ziarul de Garda
bærer sitt navn med rette:
Gatens voktere.
Jeg avslutter med noen ord Alina
skrev til Sorord for ikke lenge siden:

MED SLIKE VENNER SOM DERE
er Ziarul de Garda aldri alene,
heller ikke våre lesere. Jeg elsker
det norske ordet TAKK og betydningen av det. For i vårt språk
har ordet den motsatte betydning: tac = jeg tier.
Så – en avis som aldri tier stille
sier et høyt TAKK!

Margaret Støle Karlsen

Støtt arbeidet som Ziarul de Garda gjør som informasjonsorgan i Moldova!

Kontakt SI Bærum og kjøp abonnement!
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Moldovakomitéen
informerer
"Educating Youth for the Future"
er Norgesunionens prosjekt
Formålet med prosjektet er å forebygge menneskehandel i Moldova.
Siden 2014 har ca. 460 ungdommer i
alderen 13 til 16 år fått opplæring i
livsmestring og karriereveiledning
gjennom prosjektet «Educating
Youth for the Future». I tillegg har
ca. 30 ungdommer fått støtte til
videregående yrkesutdanning.
Sosialarbeidere fra CRIC (Child Rights
Information Center) er ansvarlige for
gjennomføringen av prosjektet.
Kort om status i Moldova:
Fem jenter og seks gutter i en sårbar
situasjon ble med i prosjektet
Educating Youth for the Future fra
2017-2018. Fire av dem bestod vanlig skole i sommeren 2018, én ble
avvist fra programmet og seks
tenåringer (1 jente og 5 gutter) fortsetter sine studier i dag. På grunn av
deres sårbarhet trenger de fortsatt
emosjonell og økonomisk støtte for
å sikre bedre sosial integrasjon.

Visjon for prosjektet
Å bidra til forebygging av sosial risiko
og helserisiko blant barn i utsatte
situasjoner, herunder menneskehandel og uregelmessig innvandring.
Målene for prosjektet
1. Hjelpe tenåringer som for tiden er
uten støtte og materiell mulighet til
å fortsette videregående utdanning.
2. Involvere tenåringer i et livsmestringsprogram (life skill).
Programmet skal gjøre dem bedre i
stand til å takle den vanlige hverdagen. I prosjektperioden vil
studentene bli assistert av en
sosialarbeider.
3. Bygge kompetanse for representanter for videregående skoler og
distriktsavdelinger for sosialhjelp og
familievern i arbeid med barn i fare.
FORVENTEDE
PROSJEKTRESULTATER
Resultat 1:
Seks unge får hjelp til å fortsette sin
faglige utdanning. De blir fulgt opp
av to sosialarbeidere ansatt i
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prosjektet (februar 2019 - august
2019).
Resultat 2:
Seks tenåringer øker sin forståelse
om forebygging av sosial - og helsefare, herunder menneskehandel og
uregelmessig migrasjon.
Økonomi og videre arbeid fra
høsten 2019
Fremover ønsker Unionen og den
nåværende Moldovakomite at vi
igjen øker til ti ungdommer som vi
alltid har hatt som mål.
1. Det koster kr 15.000,- pr år for
hver ungdom (10 ungdommer –
kr 150.000,-)
2. Unionen setter av kr 50.000,hvert år til prosjektet på sitt
budsjett.
3. De resterende midlene kommer
fra klubbene:
a. Via salg av lilla sløyfer,
b) gavekort
c) og innsamlede midler fra
klubbene.
4. Det er god satsning fra klubbene,
men prosjektet trenger å få økt de
innsamlede midlene fra klubbene i
Norge, slik at prosjektet lever godt
videre.

Tove Akre
medlem i unionens Moldova-komité

MOLDOVA-KONTOEN:
2801.13.38765
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Til Larvikklubben
fra en gammel traver

,,

Vi er en sårbar organisasjon som er avhengig av medlemmenes
engasjement. Klubbenes oppgave er å skape
entusiasme om prosjekter og hvilke verdier vi står for,
men hovedansvaret ligger høyere oppe.

Gratulere med både 25- og 50
årsjubileum! Regner med at det
blir et år i sus og dus.
Da jeg fikk forespørsel om å skrive
noe i jubileumsutgaven av
Larvikklubbens medlemsblad, tenkte
jeg som så «Jeg har ikke mye å skrive
om». Sist jeg var gjesteskribent i
bladet, hadde jeg føttene godt
plantet i styre og stell, og mente
både dette og hint. Nå er jeg et
ordinært klubbmedlem, med en
ordinær interesse.
Men kanskje er ikke interessen
så ordinær likevel. Jeg ser klubblivet
med øyne preget av mange år med
verv på toppnivå, og det er mulig
innfallsvinklene mine kan være noe
slitsomme.
Jeg har kjempet for gjennomføring
av mange endringer og var svært
engasjert, men det er en tid for alt.
Sånn tenkte jeg.

Sånn kan jeg ikke tenke.
Er jeg medlem, så er jeg medlem
med alt det innebærer. Hva kan jeg
gjøre for å øke organisasjonens
aktualitet? Hva kan jeg gjøre med
likegyldighet og mangel på engasjement? Store spørsmål å besvare for
et enkelt medlem. Men jeg har en
stemme og jeg kan bruke den.
For noen dager siden mottok jeg
Soroptima i posten. For første gang
på lenge følte jeg at jeg hørte til noe,
var del av et fellesskap. Jeg tittet på
bilder og gjenkjente gode «søstre»,
leste litt og følte at jammen er vi en
mangfoldig organisasjon. Hvorfor
grep bladet meg så sterkt? Jo, fordi
det var konkret. Det lå på spisebordet, så tok jeg det med meg inn i stua,
satte meg i sofaen og leste mer.
Enda ligger i på stuebordet og er lett
å ta til når reklamepausene på TV
undergraver en relativt solid
tålmodighet.
Jeg er ganske sikker på at jeg ikke

var alene om å gripe medlemsbladet
vårt med glede. Min påstand er at
bladet engasjerer mer enn PCen. Jeg
må skam bekjenne at jeg ikke tar
med meg den i sofakroken for å fordype meg i organisasjonsstoff, og det
tror jeg ikke mange andre gjør heller.
Vi er en sårbar organisasjon
som er avhengig av medlemmenes
engasjement. Klubbenes oppgave er
å skape entusiasme om prosjekter og
hvilke verdier vi står for, men hovedansvaret ligger høyere oppe. Og for
det vanlige medlemmet er langt dit.
Klubben min er en god klubb, men
føler nok på ensomheten og mangelen på tilhørighet. Må man være
moderne for enhver pris eller er det
lov å være selektiv? Enda kjenner jeg
på gleden over å holde Soroptima i
hendene. Bladet inneholdt litt mer
klubbstoff enn vanlig, og det gledet
meg å føle på tilhørigheten.

Agnete Kjellin
Mandal Soroptimistklubb

Hva gjør FOKUS? FOKUS jobber for å styrke kvinners rett til et liv fritt for vold og redusere barrierene som
begrenser jenter og kvinners mulighet til å ta valg om kropp, seksualitet og svangerskap. Vi støtter også
internasjonalt arbeid for å stoppe menneskehandel for seksuell utnyttelse.
FOKUS samarbeider med lokale partnerorganisasjoner i Colombia, Guatemala, Etiopia, Tanzania og Kenya, og med
likesinnete organisasjoner i nettverk og strategiske pådriverallianser, både i Norge og internasjonalt, for å oppnå
endringer på internasjonalt nivå.
www.fokuskvinner.no

41

Jubileumsnummer•25 år!

Nr. 47 - JUNI 2019

Vi hadde engang
en VANNambassadør ....
Det var en gang …
Det begynner å bli en stund siden,
men det var altså en gang en
føderasjonspresident som het Mariet
Verhoef-Cohen (2007-2009). Hun
valgte som sitt motto «Soroptimists
Go for Water». De 2 neste presidentene valgte også vann som sine temaer. Lite skjedde i Norge, og for å dra i
gang en satsing lokalt her i landet
vedtok Unionen i 2009 å opprette en
funksjon som Vannambassadør.
Og det er her jeg kommer inn.
I 2009 ble jeg forespurt om jeg
kunne tenke meg å være denne
vannambassadøren. Min oppgave
skulle bl.a. være å motivere til vannprosjekter i klubbene via Soroptima
og klubb-besøk og å registrere tiltak.
Men hvordan gripe saken an?
Først måtte man i hvert fall få klubbene til å tenke «vann». Soroptima
kom med 10 nummer i året på det
tidspunkt, så det brukte jeg heftig.
Noe om vann i hvert nummer.
I tillegg laget jeg noen «vannark» til
R&L-møter og noen infoark direkte
til klubbene. En brosjyre ble også
laget og sendt til alle klubber.
Noen klubber ble inspirert
og satte i gang med større eller
mindre prosjekter.
Det ble laget en nettside som skulle
registrere hva klubbene fikk til av tiltak. Det er kanskje urettferdig å
nevne noen og ikke alle, men for å
vise litt av bredden så vil jeg gjerne
nevne Hammerfest som laget gavekort som de solgte til inntekt for fellesprosjektet, Strand som hadde en
boks ved siden av flaskeautomaten i

nærbutikken slik at folk kunne velge
å legge sine pantelapper der,
Arendals formidable satsing i
Tanzania («Every drop counts»),
Kirkenes som hadde bokkafé og fikk
inn midler til fellesprosjektet, diverse
bevissthetsskapende tiltak som
besøk på vannverk m.m.
Noen klubber tok altså tak
i eget prosjekt, men det synes
ganske klart at det var behov for
et fellesprosjekt. Etter litt famling
ble det «Water for Life: bruk av
vannrensningsfilteret
LifeStrawFamily» i Moldova.
Norgesunionen er offisiell
støtte for de nye klubbene i
Moldova, og det var naturlig
for Vannambassadøren å
fokusere på Moldova. Det
er vel kjent at vannet på
landsbygda er svært
forurenset.
Først ble det samlet inn
penger i et par-tre år.
I alt bidro 38 klubber
til fellesprosjektet,
og noen bidro flere
ganger. Bidragene
var fra det mer
beskjedne til det
svært imponerende,
og i 2012 ble
500 LifeStraw
Family-enheter
(LSF) sendt
til 4 klubber
i Moldova for
distribusjon
og opplæring av brukerne (den 5.
klubben hadde fått et stort EU-vann-
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Lill Bjørviks første
VANNdringstur gikk til Kjærra
Fossepark i 2010
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prosjekt i sin landsby). En del LSF ble
distribuert til familier og ganske
mange ble gitt til barnehager. Et
estimat på hvor mange som kunne
nyte godt av vannrensningsfilteret,
dvs i ca 3 år for en familie eller rensing av 18.000 liter i en barnehage,
var ca 4200 personer.
Det viste seg at det ikke
var så enkelt å innføre LSF til
Moldova. Til tross for at prosjektet
ble ansett som vellykket besluttet
Vannambassadøren ikke å gjenta
det. Innførselen ble for krevende.Det
siste året ble det derfor gitt støtte til
rensing av 4 brønner og renovering
av et vanntårn. Det anslås at mer
enn 1100 personer nyter godt av
det. De fleste på landsbygda i
Moldova får sitt vann fra en av de
136.000 brønnene som finnes i
landet.

Og vi synes jo det er spesielt artig
når noen sier «Åja, det er dere som
går for vann». Det har vi slett ikke
noe imot.
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Lill demonsterer bruk av
LifeStrawFamily i Moldova, 2010

HVOR ER VANNSATSINGEN NÅ?
Det er morsomt å registrere at
Mariet Verhoef-Cohen, som nå er SI
president, holder fast på sitt engasjement når det gjelder vann. Hennes
presidentappell for 2017-2019 er
«Women, Water and Leadership».

Lill Bjørvik

VANNdring på Verdens vanndag
Siden Vannambassadøren hører
hjemme i Larvik tok Larviksklubben
initiativ til å følge føderasjonspresidentens oppfordring og laget et
arrangement som de kalte
«Soroptimists Go for Water» og
reklamerte med «Go for Water bokstavelig talt».
Vi begynte med en tur i Kjærra
fossepark i 2010. I Kjærra bedrives
middelalderfiske etter laks.
Men så gikk vi over til å markere FNdagen Verdens vanndag 22. mars.
I 2011 var fokus at svært mange
kvinner og barn må gå 6-7 km daglig,
med 20 kg vann på hodet, for å
hente rent drikkevann til familien.
Selv om tema skifter hvert år, så har
vi holdt fast på akkurat dette - at
turen skal være på ca 6-7 km (men
uten vann på hodet). Vi har utvidet
konseptet litt år for år, med bål og
gratis pølser og noen ganger kake.
Det kommer litt an på hvor turen
går. Turen er selvfølgelig åpen for
alle og er blitt ganske populær.

Lill viser fram LifeStrawFamily i
Nevlunghavn, VANNdring 2012
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RETT TIL UTDANNING
Hvert eneste menneske, uavhengig av etnisitet, kjønn, nasjonal eller sosial opprinnelse, religion, politiske
oppfatninger, språk, alder eller funksjonsbegrensinger, har rett til gratis grunnutdanning.

Likevel finnes det flere titalls
millioner barn i verden som ikke har
tilgang til grunnutdanning. Mange
hundre millioner voksne kan ikke
lese og skrive fordi de aldri har gått
på skolen. Alle går de glipp av en
grunnleggende menneskerettighet:
Retten til utdanning.
Helt siden FNs verdenserklæring
om menneskerettighetene ble vedtatt i 1948, har retten til utdanning
for hvert menneske blitt anerkjent

av verdenssamfunnet. Den har blitt
tatt opp i en rekke internasjonale
konvensjoner, nasjonal lovgiving og i
internasjonale og nasjonale utviklingsplaner.
KRIG HINDRER UTDANNING
Retten til utdanning møter på særlige utfordring i konfliktområder og
sårbare stater. Krig og konflikter er
den største hindringen for målet om
utdanning for alle, og flere millioner
barn og unge står utenfor skolen i
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krise- og konfliktrammede land.
Jenter og barn med funksjonsnedsettelse er blant dem som rammes
hardest.
Om lag halvparten av verdens
flyktninger har ikke tilgang til barneskole og mange har ikke tilgang til
ungdomsskole. Til tross for at behovene er store, er utdanning en av de
sektorene som mottar minst finansiering i humanitære situasjoner.
www.norad.no
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Våre studenter har tatt
eksamen!
Nancy Rwagasore fullførte IT-ingeniørutdanning og jobber nå i Strong
image talks LTD. (camera, photographie, editing).

Florence Nyirandabruta

I 2012 gikk vårt mangeårig medlem,
Kirsti Renaud, bort og det ble opprettet et minnefond i hennes navn.
Kirsti ønsket i steden for blomster
ved hennes bortgang, skulle det gis
penger til Larvik Soroptimistklubb,
penger som skulle øremerkes
utdanning.

Disse to, Nancy og Yzalline var våre
første studenter.

Sandrine Ishimwe

Klubben besluttet å investere
pengene i utdanning til kvinner i
Rwanda, nærmere bestemt via vår
vennskapsklubb Gisenyi. Senere kom
det tilskudd også etter vårt medlem
Liv Høibø. Disse pengene, sammen
med klubbstøtte, har resultert i at
fem unge studenter i Rwanda har
fått høyere utdanning. Nå har de
bestått eksamen.
Bildet øverst til venstre viser
Florence Nyirandabruta
ikledd sine synlige bevis for bestått
eksamen. Hun har nå universitetseksamen i økonomi og ledelse.

Yzalline Uwitonze, bildet nederst, er
uteksaminert og jobber nå som
bygningsingeniør.

Nancy Rwagasore

Sandrine Ishimwe er også
uteksaminert fra samme studium.

Chantal Niyomubyeyi

Chantal Niyomubyeyi er i full gang
med sitt siste år og vi ser fram til å
høre hvordan det går videre med
henne, også.

Yzalline Uwitonze

Vi kan med rette være stolte over hvordan pengene
i minnefondet etter Kirsti og Liv er blitt brukt.
Fem flotte jenter er kommet i mål
med universitetsutdanningen sin.
Vår gode kontakt i Rwanda, Marianne Mukankaka, har vært en
uvurdelig støtte i dette arbeidet - pengene blir ikke borte på
veien, støtten kommer fram og våre studenter gjennomfører
utdanningsløpet.
Liv Høibø

Kirsti A. Renaud
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– Gi oss applausen
vi fortjener
Kvinnelige studenter er i flertall og jenter gjør det best på skolen: – Hvorfor sees denne
seieren på som et problem?, spør journalist i Universitas, Anna Stensrud.

Tove Akre så denne artikkelen,
som sto på trykk først i
Universitas, og fant den svært
interessant og relevant. Vi har
fått anledning til å trykke artikkelen som er skrevet av
journalist Anna Stensrud.
Kvinnedagen står for tur.
Kanskje skal du gå i tog, kanskje viser
du din støtte i sosiale medier eller
kanskje skjønner du ikke vitsen med
8. mars. Det er uansett sesong for
kronikker om kvinnekamp og
påminnelser om at det er mye igjen
å kjempe for – som det siste politiske
året har vært et tydelig bevis på.
Jentene har passert guttene – men
det har så vidt begynt.
Det er sabla mange dyktige damer
der ute, og statistikk viser at det blir
stadig flere av oss (så lite ydmyk er
jeg). Vi knuser guttene på skolen,
men i all hovedsak vektlegges dette
som et problem. Hvor blir det av
creden vi fortjener? Bør vi ikke juble
for at vi er i ferd med å unnslippe
den eldgamle mannsdominansen i
akademia?
Den mye omtalte Stoltenbergrapporten viser at jenter er
skolevinnerne og presenterer dette
som en samfunnsutfordring. Det problematiseres i rapporten og i media

at guttene blir hengende bak de
«flinke pikene». Kvinner er i flertall
på prestisjestudier og i høyere
utdanning generelt. Jenter er best,
men slik vil vi visst ikke ha det.
Tidligere rektor ved Universitetet i
Oslo, Ole Petter Ottersen, uttalte i
2014 sin skepsis til denne skjevheten
– han syntes det var tungt for han
som gutt å erkjenne. Hvor var den
skepsisen da det var omvendt? Vi er
jo deres største konkurrent, og ifølge
tallene, de som er best egnet til å ta
seieren i akademia. Det er vel
simpelthen den sterkestes rett?

Bør vi ikke juble for
at vi er i ferd med å
unnslippe den
eldgamle
mannsdominansen
i akademia?

,,

Til tross for at de kvinnelige studentene overtar campus, gjenspeiles ikke
dette i ledelse og blant forelesere.
For akademia, som samfunnet ellers,
later til å tviholde på restene av
overtaket de har på den stadig sterkere kvinnen. Pensumbøkene har
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sjelden en kvinnelig forfatter med
mindre undervisningsemnet har en
kvinnelig foreleser. Verken UiO, Oslo
Met, BI eller Høyskolen Kristiania har
kvinnelige rektorer, og førstnevnte,
landets eldste og høyest rangerte
universitet, har kun hatt én kvinnelig
rektor. Lucy Smith, all ære til deg.
Det er på høy tid at vi rydder plass i
både bokhyller og auditorier til
morgendagens kvinnelige overvekt
av forelesere og pensumforfattere.
Bør vi ikke juble for at vi er i ferd
med å unnslippe den eldgamle
mannsdominansen i akademia?

Jubileumsnummer•25 år!
UiO sier at de arbeider aktivt for å
rekruttere kvinner og legge til rette
for kvinnelige ansatte, og setter av 6,
5 millioner til dette årlig. Rektor
Svein Stølen mener dette er en viktig
sak og at det går i riktig retning, selv
om han skulle ønske det gikk fortere.
Det er vel og bra, men den
beskrevne innsatsen gjenspeiles ikke
nevneverdig i kvinnelige ansettelser
og lønn. Én av åtte dekaner er
kvinne og damene i topp- og mellomleder stillinger tjener mindre enn
sine mannlige kollegaer.
Frykter menn i toppstillinger at vi
skal senke lønnen deres om vi blir i
flertall? Det ville nok rokke ved den
maskuline, birkebeiner-syklende,
tesla-kjørende selvtilliten.
Lest denne? – Vi må snakke om
kjønnskvotering
På hele UiO er knappe 32 prosent
av professorene kvinner. Allikevel
ble det i fjor kun ansatt to kvinnelige
professorer, mot ni mannlige. Her er
det noe som skurrer, og det er merkverdig at ujevnheten mellom kjønnene ikke settes mer i fokus med
tanke på ansatte. Er tanken at vi skal
juble over at damer i det hele tatt er
representert, i stedet for å klage
over et klart mannlig flertall? For når
damene blir majoriteten på et felt
anses det som en alvorlig ubalanse.
Stoltenberg-rapporten og utdanningssektoren forsøker å finne årsaker
og løsninger på det som egentlig er
en etterlengtet seier og maktdemonstrasjon fra jentenes side.
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FAKTA
Universitas er
Norges største
studentavis.
Avisen har et opplag på 14 000,
og kommer ut 35 ganger i året.
Universitas mottar støtte fra
Studentsamskipnaden i Oslo og
Akershus (SiO), og alle studenter
som betaler semesteravgift er
dermed med på å støtte
Universitas økonomisk.
Papirutgaven av Universitas
distribueres rundt på læresteder
tilknyttet SiO.
Velferdstinget i Oslo og Akershus
fordeler semesteravgiften, men
står uten redaksjonelt ansvar.
Universitas legges også ut ved
studentbyene under SiO.
Redaksjonen består av fire
heltidsansatte og en rekke
journalister, fotografer,
sideuttegnere etc. som jobber
frilans.

Det vektlegges som et stort
problem at vi har kvinnelig overvekt i
flere prestisjedisipliner. Men er det
virkelig et problem? Mange jenter
jobber hardt og motivert på skolen,
mens tid, penger og rapporter
prioriteres på gutta som ikke holder
tritt. Cry me a river og gi oss
applausen vi fortjener.
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NYTT

MILJØNETT

Larvik-klubben tar miljø på alvor! Vi har laget nytt
nett med ny logo! Nettet markedsfører organisasjonen vår samtidig som salget bringer penger til
utdanningsfondet! Og du sparer
miljøet for plastposer!

30,-

pr. stk.
pluss porto

Super venninnegave eller
som gave ”med noe oppi”
til foredragsholdere!
Eller kjøp inn til klubben
for videresalg bestem prisen selv! :-)
Bestill gjerne klubbvis:

thorka2@online.no
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Trysil Soroptimistklubb

KLUBBSTAFETTEN
Trysil Soroptimistklubb er 25 år
i år! Trysil-klubben ble startet av
Elverum Soroptimistklubb. Det
var mange trivelige og engasjerende møter i forkant av oppstart.
VI BLE CHARTRET 8. JANUAR 1994
av daværende Europapresident
Gisela Freudenberg fra Tyskland.

Vi var beæret av gjester fra flere
klubber i Norge, og fra Sveits kom
det flere soroptimister.
Charterfesten opplevdes som både
høytidelig og seriøs. Vi ble del av noe
større.
Det sosiale programmet for våre
utenlandske gjester ble gjennomført
i minus 25 grader (!) med både kanefart og sparktur som ble avsluttet

ved peisvarme og varm kakao. Et
varmt minne i et vinter-Trysil!
KLUBBEN VÅR.
I dag er vi 18 medlemmer, 6 av oss
har vært med fra starten. Vår møtekveld er første torsdagen i måneden.
Innholdet i møtene har blitt forandret gjennom årene. Kjernen er fortsatt bedriftsbesøk, besøk hos kunst-

Her er noen av våre medlemmer! På ett av våre nylige møter, hadde vi innsamling av klær til en flyktningeleir i
Hellas. Fra v.: Mette Amdahl, Liv Kjærnåsen, Oddrun Wallin, Kari Lise Hagen, Turid Lund, Ingse Akre, Gerd Skei, Marie
Louise Lindstad, Eli N. Sætre, Birthe Øverby, Bente‐Lise Bryn, Elisabeth Jones.
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nere, yrkesforedrag og 5-minutter. I
tillegg har vi også hatt flere ulike
korte innlegg fra medlemmer. Tema
som «musikk som jeg liker», «en bok
jeg har lest» eller det som vi har nå,
en avisartikkel. Det er også rom for å
ta opp noe spontant som engasjerer.
Vi har god kontakt med vår vennskapsklubb i Ringkøbing.Vi har hatt
besøk av dem her i Trysil, og vi har
besøkt dem i Danmark. Møter som
gir mye glede og ekte vennskap.
PROSJEKT.
Vi har blant mange små lokale prosjekt hatt et om dialekter i Trysil
kommune. Dette prosjektet ble
omtalt på en Convention i California.
Litt gøy å bli «sett» av vårt internasjonale soroptimist-nettverk!
VÅRT STØRSTE PROSJEKT VAR Å
arrangere R&L-møtet 2010 i Trysil.
Da vi begynte lurte vi litt på om vi
hadde tatt vann over hodet. Det var
mye som skulle på plass og fungere!
Belønningen var stor da møtet var
avviklet. Fra deltakerne fikk vi så
mange glade og fornøyde tilbakemeldinger! Denne arbeidsinnsatsen
styrket og sveiset klubben sammen.
Det nyter vi godt av også i dag. Dette
anbefaler vi flere klubber å gjøre!
LOKALE ENGASJEMENT.
Vi har julemarked. Der selger vi
hjemmelaget lefse og sirupstynnkake. Produktene lager vi på julemøtet. Der skrelles og males poteter.
Sirupstynnkaken stekes på takke,
klines med «kosse» og stekes igjen.
Omstendelig, tidkrevende men du
verden så god!
Vi har tatt pause i høstmarkedet og
bidrar med vaffelsteking i en sommeruke, i Bjønnsstugua, ved Trysilelva;
et initiativ fra Trysil kommune hvor
vi og andre organisasjoner kan bidra
og få penger til «kassa».
Inntektene fra disse aktivitetene
deler vi til Moldovaprosjektet,

Utdanningsfondet og prosjekt som
Soroptimist International har. Vi gir
også enkeltgaver til barnehjem i
Guatemala, Mia Casa i Romania,
Millimaniklubben i Nairobi (gatebarnprosjekt) og Fredsprisvinner
2018 Dennis Mukwege
HVORFOR ER VI SOROPTIMISTER
HER I TRYSIL?
Fordi vi møter hverandre med
respekt, raushet og nysgjerrighet på
hva den andre er opptatt av. Etter
hvert møte skal vi ha noe med oss
hjem. En følelse av glede, trygt fellesskap og omsorg for hverandre.
Soroptimistvenner skal være spesielle venner!
Og som vårt nye medlem så fint sa
da hun fikk soroptimistnålen «....det
er så trivelig å ha noen å hilse på i
butikken eller snakke med på
«bygda», når man ikke kjenner så
mange.»
Med hilsen Trysil soroptimistklubb

Gro Skaaret
og Ingrid Brattestad
Vi i Trysil-klubben utfordrer
ODAL SOROPTIMISTKLUBB
til å ta over stafettpinnen og
skrive i neste nummer av
Sorord!

Vennskap er som en kopp
sjokolade, den gjør deg
varm tvers igjennom.
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Diskriminering av kvinner
forsterker fattigdom
Fattigdom er tett knyttet til
diskriminerende lover og sosiale
normer som fører til at kvinner får
dårligere økonomi og færre muligheter til bestemme over eget liv.
Mange kvinner er økonomisk
avhengig av partneren sin fordi det
ofte er de som gjør ulønnet arbeid i
hjemmet, som husarbeid og barnepass, mens mannen er ute i
arbeidslivet. Kvinners tilgang til
lønnet arbeid har økt, men de jobber ofte deltid og i yrker med lav
status. De jobber også oftere i
uformell sektor og står da uten
arbeidstakerrettigheter.
Kvinner møter ofte lover
og regelverk som hindrer dem i å:
Arve, eie jord, ta opp banklån
jobbe utenfor hjemmet,
anmelde seksuelle overgrep i
hjemmet. Kjønnsdiskriminering får
store konsekvenser for den sosiale
og økonomiske utviklingen i et land.
Når kvinner ikke får delta i arbeidsmarkedet, mister
samfunnet både arbeidskraft,
skatteinntekter og verdifull kjøpekraft. Likestilling er derfor ikke bare
en kamp for kvinners rettigheter,
det gir også en stor samfunnsøkonomisk gevinst.
Mindretall av kvinner
i lederposisjoner
Kvinner er i mindretall i de fleste av
verdens nasjonalforsamlinger.
Rwanda, Bolivia og Cuba er blant
landene med flest kvinner i nasjonalforsamlingen. Kvinner er også i
stor grad ekskludert fra regjeringer.
I 2018 var det kun 20 kvinnelige
statsledere i verden. Kun 18 prosent av alle ministere var kvinner.
www.fnsambandet.no
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Min hobby!

FAKTA
JEG HAR EN STOR INTERESSE FOR
RETRO 1960-1970
med tanke på interiør, jeg er ofte på
jakt etter skatter. Og har noen tøffe
innslag i vårt hjem.

Ordet retro
betyr; tilbake,
bakover; ofte kalt
retromote eller
retrostil. Det er
kulturelle stiler
som er tilbakeskuende, det vil si
at man kopierer og
etterlikner gamle
moter.

Huset vårt er fra 1966 og vi prøver å
blande inn retro og nordisk design.
I tillegg har jeg fått større interesse
for å få en fin og lettstelt hage. Her
tilbringer jeg en del tid på å rydde
unna gamle trær og busker og er i
full gang med å planlegge hvordan
det skal bli.
Vi har tre voksne døtre og to små
barnebarn, som vi bruker så mye tid
sammen med som mulig. Jeg elsker å
lage mat og de er ofte sammen med
oss rundt matbordet.

Hilde Larsen

- ORD VERD Å LESE!
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Forberedelse til L&R i Fredrikstad
26.-28. april 2019
... det er mye som skal ordnes ...
«Så mye hadde jeg,
Så mye ga jeg bort,
og sååå mye hadde jeg igjen.»
Overført blir det omtrent som dette:
Så mye hadde vi, se bildet til høyre.
Her står Margaret og jeg med alle
eskene med miljønett som Larvikklubben hadde kjøpt inn. Alt skulle
inn på låven hos Anne-Brit!
Og vi håpet å selge alle nettene ...
i løpet av noen år ...

Så mye solgte vi (gang etter gang):
Gjennom årene har vi solgt miljønett
for kr 30,- pr. stykk! Og med et godt
tilbud på 3 nett for kr 100,- har vi
klart å selge miljønett både her og
der!
Nest siste eske overleveres
til Bente Iren Vikerstrand-Hansen fra
Fredrikstad. Sakspapirer til L&R skal
legges i miljønett fra Larvik. Heia
Fredrikstad! Vi ønsker dere et godt
gjennomført møte på alle måter.
Siden vi først var på de kanter tok vi
like gjerne en tur til «söta bror» - og
på hjemveien kjøpte jeg svele (man
har da tradisjoner). Margaret skulle
ha is. Hun har sine tradisjoner :-).
Alt i alt en veldig profitabel og
hyggelig tur.

Lill Bjørvik
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Tu Youyou fikk
Nobelprisen i medisin
og har reddet millioner fra malaria
Tu studerte fra 1951 til 1955
ved fakultetet for farmasi ved
Beijings medisinske universitet.
Senere har hun virket ved Instituttet
for Materia Medica ved det kinesiske
akademi for tradisjonell kinesisk
medisin, der hun ble professor.
Hun isolerte det sekundære
plantestoffet artemisinin (Artemisia
annua, kinesisk: Qinghao), som ble
meget nyttig i behandlingen av
malaria. Hun kom på sporet etter
det medisinske stoffet fra tradisjonell kinesisk medisin. Hun er vinner av
Laskerprisen. Hun delte Nobelprisen
i medisin/fysiologi for 2015, som 12.
kvinne i verden, med William C.
Campbell og Satoshi Ōmura.
GJENNOMBRUDDET MOT
MALARIA
I 1967, under Vietnamkrigen,
henvendte den nordvietnamesiske
leder Hồ Chí Minh seg til den kinesiske statsminister Zhou Enlai for
hjelp til å utvikle botemidler mot
malaria, slik at kampstyrken mot sørvietnameserne og amerikanerne
skulle kunne bedres. Mange kommuniststyrker infiltrerte sørover på
den såkalte Hochiminhveien gjennom Laos og Kambodsja, og underveis
ble mesteparten av dem rammet av
en form for malaria som var resistent mot chloroquin.

Ettersom malaria også var en
dødbringende sykdom i Kinas sørlige
deler, som på Hainan, i Yunnan,
Guangxi, og Guangdong, klarte Zhou
Enlai å overbevise Mao Zedong om å
gi klarsignal til et hemmelig forskningsprosjekt. Det ble kalt Prosjekt
523, etter den datoen det ble lansert, 23. mai 1967. Som del av prosjektet ble Tu Youyou først sendt til
øya Hainan, der hun studerte
malariapasienter. Mens hun var der,
ble hennes ektemann forvist til
landsbygda, noe som førte til at
hennes datter måtte overlates til et
småbarnshjem i Beijing.
Vitenskapsfolk verden over
hadde gransket over 240.000 mulige
botemidler, uten fremgang. I 1969,
da hun var 39 år gammel, fikk Tu
idéen til å utprøve kinesiske urter.
Hun gransket først de kinesiske
klassiske verkene innen tradisjonell
medisin, og oppsøkte utøvere av
tradisjonell kinesisk medisin landet
rundt, på egen hånd. Hun samlet
sine funn i en notatbok som ble til
en samling av enkeltstående praktiske resepter for anti-malaria (A
Collection of Single Practical
Prescriptions for Anti-Malaria). Her
oppsummerte hun 640 resepter.
Hennes team gjennomgikk i alt over
2.000 tradisjonelle kinesiske resepter
og fremstilte 380 urteekstrakter som
ble utprøvd på mus.
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Ett av remediene viste seg
å ha effekt, sommermalurt
(Artemisia annua), som ble brukt
mot en type feberrier som var typiske for malaria. Som Tu også fremla,
var fremstillingen av preparatet
beskrevet i en 1600 år gammel tekst,
i en resept kalt Nødsresepter. Først
fikk man ikke resepten til å virke,
fordi de fremstilte preparatet med
tradisjonelt kokende vann. Tu
Youyou oppdaget at en ekstrasjon
under lavere temperatur kunne
brukes for å isolere en effektiv
antimalariell substans fra planten. Tu
sier at hun fikk tanken fra en kilde
om gammel urtemedisin, Håndbok
med resepter for krisebehandling,
forfattet i 340 av Ge Hong, som
påpekte at denne planten skulle
trekkes i kaldt vann. Boken fremholdt - en håndfull qinghao nedsenket i to liter vann, vri ut saftene, drikk
alt. Etter å ha lest resepten på nytt
slo det Tu Youyou at varmt vann
skulle kunne skade den aktive
ingrediensen i planten; derfor fremla
hun en metode med bruk av av lav
temperatur for å ekstrahere virkestoffet i stedet. Dyreforsøk viste at
stoffet var meget effektivt i mus og
aper.
Tu Youyou brukte seg selv
som testperson. Testen gikk bra, og
etter ytterligere kliniske tester med
malariasyke mennesker ble arbeidet
publisert anonymt i 1977. I mange år

Jubileumsnummer•25 år!
forble hun anonym og først i 1981
fremla hun funnene knyttet til artemisinin under et møte med World
Health Organization. Og Nobelprisen
i medisin fikk hun i 2015 som den 12.
kvinnen i historen og den første
fra Kina.

FAKTA
Malaria tar livet av
rundt 665 000 mennesker årlig.
Sykdommen rammer noen av
verdens fattigste områder. Aller
mest utsatt er befolkningene i
Mali, Nigeria, Mosambik og
Kongo. 85 prosent av de som
dør er barn under fem år.
I tillegg til malaria er det i dag
diaré og lungebetennelse som
tar flest barneliv i utviklingsland.
Kilde: Roll Back Malaria/WHO
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Vi har tre klubbmedlemmer
på unionsplan!
Vi kan glede oss over å ha tre dyktige
jenter på unionsplan, det er det ikke hver dag vi har. Torunn Hammer
Haarberg tar gjenvalg som Distriktkontakt for Distrikt Syd II, Tove
Akre er ny i Moldovakomitéen og Ina-Maria Snedal Tufte er valgt inn
som medlem i Nett-redaksjonen!
Vi i redaksjonen gratulerer
og ønsker lykke til i verv som er til glede for oss alle!

Ina‐Maria Snedal
Tufte

Tove Akre

Torunn Hammer
Haarberg

I VÅRE EGNE REKKER
HAR VI EN SPESIALIST
på nettopp malaria, nemlig professor
Berit Smestad Paulsen som i en
årrekke har forsket på
malariamedisin og sammen med
kollegaer på Farmasøytisk institutt i
Oslo har hun gjort viktige funn i Mali.
Du kan lese mer om henne
og funnene i Bistandsaktuelt, klikk
deg inn på denne lenken:
https://www.bistandsaktuelt.no/ny
heter/2015/naturmedisin‐virker‐
mot‐malaria/
Berit er
medlem i SI Oslo
og leder vårt eget
utdanningsfond.

SANDEFJORD RULER!
For tredje gang tar Sandefjord
Soroptimistklubb ansvar og tar hånd om
det lokale opplegget for TV‐aksjonen 2019!
I år er det CARE som har fått TV‐aksjonen
og sandefjordjentene har stålkontroll på
bøssebærere og alt annet som følger med ved et slik stort ansvar! Vi i Larvik
gleder oss over at vi kjenner dem som er i Sandefjord Soroptimistklubb og vi
har meldt oss som bøssebærere i vårt distrikt: Larvik!
Målet for aksjonen er å gi minst 400.000 kvinner i noen av verdens mest
sårbare områder muligheten til å oppfylle sin rett til å stå på egne ben
gjennom tre satsingsområder:
Økonomisk frihet – hennes penger, hennes muligheter.
Å eie sin egen kropp ‐ hennes kropp, hennes valg.
Å ha en stemme som betyr noe – hennes drømmer, hennes stemme.
Vi i Larvik er stolte over jobben sandefjorjentene gjør og vi stiller oss
solidariske for målet for TV‐aksjonen! Vi skal gjøre vårt som bøssebærere i
vårt distrikt!
All honnør til jentene i Sandefjord Soroptimistklubb!
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Landsog representantskapsmøtet
i Fredrikstad 2019
Etter en spasertur gjennom
Gamlebyen ankom vi Tøihuset, et
gammelt ærverdig hus fra 1775.
Her fikk vi servert tapas og godt
drikke, og det var forskjellige musikalske innslag i løpet av kvelden.

Årets L&R møte
fant sted i Fredrikstad 26.28.april 2019. Dette var mitt
tredje L&R møte, og jeg må si at
åpningen med ”Get together
party” fredagskvelden, er den
fineste sett fra mitt ståsted.

Etter en hyggelig kjøretur
sammen med Anne-Brit, ankom vi
hotell Quality fredag ettermiddag.
Vi samles etter hvert i resepsjonen,
klare for avgang til Gamlebyen. I
grupper på 30 – 40 medlemmer, ble
vi guidet gjennom byen. Vår guide
var både medlem av Fredrikstadklubben og av Fredrikstads svar på
Tordenskjolds soldater i Stavern.
Hun stilte i en fin drakt fra 1700tallet, og fortalt kortfattet om ting av
historisk interesse. Vi passerte byens
nye rådhus og en herskapsvilla fra
1875, Villa Lykkeberg med
Lykkebergparken i front. En kort
stopp ved statuen av Katti Anker
Møller, en norsk kvinnesaksforkjemper, ble det også satt av tid til.
Domkirken hadde en fyrlykt i tårnet,
og det så vi på lang avstand senere
på kvelden. Turen gikk videre langs
Vesterelva hvor tre nyere skulpturer
sto plasserte. Det var tre kvinnehoder, ”I min tro, i mitt håp, i min
kjærlighet”.
Fra ferjestedet Cicignon ble vi fraktet over til Gamlebyen. Der ble vi
møtt av en gammel tidsriktig kledd
kone. Ved statuen av byens grunnlegger Fredrik II på Kongens torv
fortalte og sang en annen guide.

Her ved Katti Anker Møller77‐statu‐
en. Guide er Mari Josefine Holme.

Lørdag var det tid for landsmøte.
Etter åpning av unionspresident
Bene Lene Christensen og tale av
ordfører Jon Iver Nygård, var det
forskjellige foredrag og innlegg fram
til kl. 16.oo. Det er klart det er
inspirerende å sitte og høre på de
forskjellige foredragsholderne – det
er jo derfor vi samles alle sammen
én gang i året.
Men det var jo også noen pauser
innimellom, vi fikk en smakfull lunsj
pluss et par andre pauser.
Et avslappende spill på telefonene
våre, Kahoot ble det også tid til.
Flere av klubbene
hadde med seg produkter som de
solgte, bl.a. solgte Anne-Brit en god
del miljønett, pluss noen ringer og
anheng.

”I min tro, i mitt håp, i min kjærlig‐
het”. På Phønixbrygga i Fredrikstad
står tre monumentale ungpikehoder
i støpejern. Skulpturene er laget av
Jaume Plensa.
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Anne‐Brit med en kunde som
kjøpte miljønett til klubben sin.

Jubileumsnummer•25 år!

Nr. 47 - JUNI 2019

Girl Power!

Det tar på å sitte som aktiv tilhører
i mange timer, så det var deilig med
tid til avslapping etterpå. Men vi var
alle klare for banketten om kvelden,
stemningen var høy allerede ved
aperitiffen. Ved banketten ble vi
plassert ved runde bord med 10 eller
12 personer ved bordet, godt blandet fra alle kanter av landet. Og det
er jo veldig kjekt. En fin måte å treffe
andre på.
Maten var utsøkt, og dere som ikke
var der gikk glipp av andebryst med
trøffelaioli til forrett, ishavsrøye med
tilbehør som hovedrett og sitronterte med marengs til dessert. Med
tilhørende viner.
Søndagen var det representantskapsmøte
som sto på dagsorden. En litt mer
formell dag hvor det er visse lover og
regler som skal følges. En del saker
skulle behandles, men de fleste ble
”klubbet” gjennom uten de store
diskusjoner.
Avslutningsvis ble den nye unionspresident Randi Mordal Hessen fra
Ålesund presentert.

Så var det tid for avreise.
Vi som ikke var avhengig av fly,
hadde det veldig greit i forhold til
flere som skulle vest- og nordover.
På grunn av SAS-streik bød det på
utfordringer å komme hjem, for
noen. Fra Moss til Horten tok vi fire
fra Larvik ferjen sammen med en
gjeng som skulle videre nedover
Sørlandet.
Neste år er det Trondheim som står
som arrangør av L&R-møtet.

Vår egen representant i unionen:
distriktkontakt Torunn Hammer
Haarberg.

Britt Ohrem Brastein

Våre to representanter på repre‐
sentantskapsmøtet; president Anne‐
Brit Hellerud og kasserer Britt
Ohrem Brastein.

55

Jenter på tur til Fredrikstad:
Bak til venstre Britt Ohrem Brastein
og Margaret Støle Karlsen. Foran f.v:
Anne‐Brit Hellerud og Torunn
Hammer Haarberg.
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vedtatt på representantskapsmøtet i Fredrikstad 28.april 2019.
Likelydende er også sendt til Norges idrettsforbund med naturlige
justeringer av teksten.
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Pølsefest hos Askjems!

En skal begynne tidlig om en skal bli god “pølseutdeler”! Her er Svale, Symre og Venil på “jobb” og hjelper
mormor Lill Bjørvik med vakta på Askjems!
Alle organisasjoner består av ulike
mennesker og det er noe av det
flotte ved f.eks å være soroptimist.
Men en ting har vi garantert felles i
vår klubb: Vi vil være med å bedre
livssituasjonen for jenter og kvinner
som trenger det, både nasjonalt og
internasjonalt. Et prosjekt vi stadig
har gående er at vi deler ut pølser på
Askjems Camping-Center AS.
Og vi deler ut wienerpølser av beste
slag!
Wienerpølser ble for øvrig
oppfunnet i Frankfurt i Tyskland i
1484. Den gang var Wienerpølser
ikke for alle,nei det ble servert ved
kroning av ny konge og ellers andre
store, viktige og betydningsfulle
samfunnsbegivenheter.
Og på Askjems skal det handles

bobil, campingvogn eller diverse
utstyr til sommerens store ferie, eller
andre begivenheter som campingelskere planlegger og gleder seg til.
Dermed står vi klare for å serverer
wienerpølser til fornøyde kunder
som trenger litt å bite i etter å ha
skrevet store kontrakter på bobil
eller campingvogn.
Nå har Askjem investert i flotte,
nye induksjonsplater for koking av
pølsene, så dermed er pølsekoking
blitt til en lek for oss soroptimister.
Vi møter så mange fornøyde og
glade kunder når vi deler ut pølser.
Og personalet er alltid
hyggelige og
imøtekommende!
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Dette prosjektet er en vinn-vinn situasjon for alle, og vi er glade for at
vår innsats kan være med på å bedre
livskvaliteten for unge jenter og
kvinner.
Takk til Askjems Camping-Center AS
for at vi har fått et slikt flott
prosjekt!

Vera Paulsen
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PROSJEKT:
Soroptimistklubb i Ramallah, Palestina!
Sorord nr. 46, desember 2018
hadde en større artikkel om
arbeidet med å initiere en
soroptimistklubb i Ramallah i
Palestina.
Ramallah og Trondheim er venn‐
skapsklubber og det foregår mye
kulturutveksling blant byene. Det
ble nedsatt en Ramallahgruppe i
Trondheim Soroptimistklubb for
å se på mulighetene til å
realisere chartring av en klubb.
Mari Elin Øksendal er en av ini‐
tiativtakerne og hun var forfatter
av informasjonsartikkelen som
sto i Sorord. Nå har hun skrevet
til oss igjen og forteller om
stipendet klubben mottok fra
Trondheim kommune og som ga
jenter fra Ramallah mulighet til å
lage en film sammen om et tema
som omhandler deres liv. Fra
hver av de to byene har tre 16‐
årige jenter fra ulike sosiale lag
og med forskjellig bakgrunn del‐
tatt.
Her forteller Mari Elin:
I oktober 2018 besøkte tre
soroptimister fra Trondheim kvinner
i Ramallah. På møtet med 13
kvinner, ble vi enige om at et
videostipend fra Trondheim
Soroptimistklubb skulle formidles til
organisasjoner som kvinnene vi
møtte hadde kontakt med.
Stipendet i videoproduksjon ble
utlyst i november 2018, blant 17
årige jenter i Trondheim og

Ramallah. Ved søknadsfristens utløp
i januar, hadde vi nok søkere, og
fem ungdommer møttes til workshop 6.-7. april 2019.
De fem jentene
Hala, Nadine, Anita, Berit og Selma,
treftes fredag ettermiddag 5.april
2019, dagen før workshopen, og var
allerede etter et par minutter på
bølgelengde med hverandre. Da de
møtte instruktørene Finn og Jon lørdag morgen, var det bare å komme i
gang med filmatiske virkemidler,
idémyldring, manusutvikling, dreiebok, filming , redigering og lydlegging, alt ledet av filmprodusentene
som ledet workshopen.
På slutten av dag to var videoen
ferdig og det var klart for premiere
blant et engere publikum i
Midtnorsk Filmsenters lokaler.
Filmen ble umiddelbart delt på
facebook, Vimeo og vil bli sendt til
ulike filmfestivaler for ungdom i
Norge, Trondheim og i Palestina.
I løpet av det ukelange oppholdet
de palestinske jentene hadde i
Trondheim, hadde de et kulturelt og
sosialt program som ble ledet og
gjennomført av medlemmene i
Trondheim Soroptimistklubb.

Mari Elin Øksendal
SI Trondheim
Lyst til å se
videoen?
«Listen» er nå
lagt ut på
hjemmesiden til
SI Norway
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Sandefjord Soroptimistklubb
fikk Prosjektprisen 2018!
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FAKTA
Neste års Landsmøte
og Representantskapsmøte finner sted i
Trondheim!

24.-26. april 2020
Det er bare å holde av datoen,
kryss av i kalenderen og legge
turen til Trondheim disse
dagene i april neste år!

Prosjektprisen 2018 ble utdelt
under banketten i forbindelse med
L/R-møtet i Fredrikstad i år.
Prosjektprisen deles ut hvert år og
denne gang var det tanta vår i
Sandefjord som vant den gjeve
prisen som gir noen kroner, ære og

berømmelse pluss en diplom.
Her står fornøyde soroptimister
fra Sandefjord, f.v.: Ina M. Hagen,
Jorunn Moe, Evy Kruse, Tove Kiær og
unionens programansvarlige
Oddveig Stevning fra SI Kongsberg.

LARVIK-KLUBBEN FEIRER 50 ÅR I ÅR!
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Nidarosdomen.
Foto: Holger Uwe Schmitt

Vi gleder oss til feiring i september!

"Når du fokuserer på
problemene dine, vil du bare
få flere problemer. Når du
fokuserer på mulighetene, vil
du bare få enda flere
muligheter."

Sorord ønsker deg en riktig god sommer!

