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Tenk, klubben vår er blitt voksen.
I 50 år har driftige damer arbeidet for
våre gode formål. Dette heftet gir en
oppsummering av vår historie.
Og når vi får historien servert på ett brett
som dette, ser vi at vi har oppnådd en
god del, og aktivitetsnivået har blitt holdt
oppe – kanskje mer nå enn tidligere. Og
alle medlemmene, nye som gamle, har
glede av å se at det nytter. Vi er en klubb
med godt samhold og vennskap,
rekrutteringen har gått bra de siste par
årene og vi arbeider bra sammen.
Vi feirer våre 50 år med god tro på
framtiden.

Anne‐Brit Hellerud
president
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DET FØRSTE STEGET
Da Larvik soroptimistklubb
ble stiftet 26.9.1969, lå det et år med
forberedende arbeid bak.
«Høsten 1968 skjedde det noe som
etter hvert skulle få betydning for
nitten kvinner fra like mange
forskjellige yrker.
Ellen Gade, medlem av Sandefjord
Soroptimistklubb ble valgt til å ta seg
av arbeidet med å danne nye
Soroptimistklubber. I hennes distrikt
lå Larvik som jomfruelig land, og hun
tok sikte på å få i stand en klubb her.
Sammen med sin klubbs president,
Nora Bang Jacobsen, fikk hun i stand

de første kontakter i september 1968.
Den første lille stein som da ble
kastet, skapte ringer i vannet. Ringene
bredte seg utover, men istedenfor å
bli svakere for til slutt å forsvinne i det
store intet, nådde de noen som stilte
seg positive. Den første lille gruppen
som ble interessert i det som hadde
satt seg i bevegelse, må få æren for
den videre utvikling.
Larvik Soroptimistklubb
var underveis. De som lot seg
engasjere var Wenche Klunderud,
Karin Nøwe Nordby og Eva Gullskau
Solberg, og de sørget for at ringene
nådde fram til oss andre.»

Ellen Gade, SI Sandefjord, er klubbens gudmor.
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1969

Charterfesten

LARVIK SOROPTIMISTKLUBB
STIFTES
17.mars 1969 var klubbens første mål
nådd. Nitten medlemmer var klare, et
interimstyre var valgt, ledet av
Wenche Klunderud, og forberedende
møter ble holdt fram til selve charter
overrekkelsen 26. september 1969.
Som for de fleste av oss
som kommer nye inn
i soroptimistenes verden var det mye
å sette seg inn i, lover og regler,
organisasjonsstruktur og møtekultur,
og ikke minst hva det innebærer å
være soroptimist. Men omsider kunne
dagen for chartring av klubben be
stemmes og den 26.9.1969 ble det
innbudt til fest på Hotell Wassilioff.

Wenche Klunderud

Astrid Jahnsen
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Ellen Gade, vår gudmor
fra Sandefjordklubben, innledet
stiftelsesmøtet og presenterte
gjestene, Norgesunionens president
Lillian Mollatt og Danmarkunionens
guvernør Agnete Andersskouw, for
nitten nye, festkledde og spente
medlemmer.
Etter stiftelsen
ble klubbens første styre valgt:
President Wenche Klunderud
Visepresident Karin Nøwe Nordby
Sekretær Astri Jahnsen
Kasserer Eva Gullskau Solberg
Styremedlem Else Robak

Eva Gullskau Solberg

Else Robak
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Den første
klubbpresidenten,
Wenche Klunderud,
mottar chartret fra
Danmarkunionens
guvernør
Agnete Andersskouw
til venstre.

Festkledde
til bords:
Anne Gerd
Berseth, Øyvor
Aarstrand og
Ingeborg
Tvedalen

Emblemet vårt
har forandret seg
gjennom tidene,
slik så det ut da
klubben ble chartret.
JUBILEUM l LARVIK SOROPTIMISTKLUBB

5

De aller første ...

Liste over medlemmene i styret og i klubben forøvrig på charterdatoen i 1969.
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Gratulasjoner

Mary Barrat Due

Hilsninger fra de store navnene i soroptimist‐
sammenheng den gang, ble sendt som telegram til
jubilanten.
Ulrikke Greve Dahl

Aadel Bülow‐Hansen

JUBILEUM l LARVIK SOROPTIMISTKLUBB

7

1969

Så er vi i gang ...

DET FØRSTE ÅRET
Programmet for det første året
er le å kjenne seg igjen i.
Selv om 50 år er gå var møte
strukturen langt på vei den samme
som i dag.
Ved gjennomgang av møtereferatene
ser vi at mange temaer aldri blir
utdatert, men følger med den og får
påfyll av ny kunnskap og erfaring
overbrakt l neste generasjon.
Mens andre temaer og problem
sllinger som ble diskutert og
debaert er en selvfølge for oss i dag.
Som eksempel kan vi se på program
og 5minuer for klubbens første år
1969/70:
Tannlege Wenche Klunderud,
yrkesforedrag
Dikterord som lever, fra Bjørnstjerne
Bjørnson l Stein Mehren
Årets bøker
Sosialmedisin og utdannelse
l sosionom
Arbeid ved Sjømannskirken
i Antwerpen
Firenze  kunst og arkitektur
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Larvik nye sykehus
Yrkesforedrag sykehuslege
Liselore Stadheim
Fellesmøte med Skien/Porsgrunn
klubben i Brekkeparken
Sommeravslutning med grilling
«under eikene» på Kaupang
Oppreelsen av daghjemmet
«Haavald» i Larvik (for psykisk
utviklingshemmede)
5miuer:
Om kjærlighet
Årsdene i bilder
Opphold og jul på Svalbard
Hanna Winsnes
Dikt av Haldis Moren Vesaas
Citadelløya
Kvinners frigjøring
1969
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SAKER TIL BEHANDLING I 1970
For oss i dag er det interessant
å kaste et lite blikk på noen av de
sakene som var aktuelle i 1970.
Klubben hadde ennå ikke noen egne
prosjekt, men støet Norgesunionens
program. En rød tråd i soropmis
tenes arbeid har vært og er ltak og
økonomisk støe l utdanning av
unge kvinner, noe vår klubb kjenner
godt l gjennom dagens
Utdanningsfond.
I 1970 støet Larvik soropmistklubb
følgende ltak:
Hjelpeprogram, høyere utdanning for
samisk ungdom, i første rekke for
jenter.
Hjelpeprogram for de gamle
ﬂyktningene i Wien.
Støe l skolegang for kvinner
i Tyrkia.
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1974
Kvinners mulighet l å fortsee si
yrke når de har små barn.
Yrkesreleiing i skolene.
1980
Vietnamesiske ﬂyktninger l Larvik.
Sigarerøyking på møtene ble
diskutert.

Kari Krogsbøl
Kristoﬀersen
var president
i 1980‐1982
2004: Våre koordinatorer dannet eget kor
og underholdt på julemøtet! Fra venstre:
Eva H. Kjus, Hanne Clason, Sidsel Moberg
og Tove Akre.
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MØTESTEDENE

På flyttefot ...

Larvikklubben har ikke egne lokaler
og møtestedene har vekslet i de 50
årene som har gå. Det hele startet
på Wassilioﬀ, senere hjemme privat
hos medlemmene, for så å ﬂye l
Trudvang, Bowlinghallen på Skreppe
stad, Tjølling Historielags lokale
Borgerstua, Laurvig Hospital og så
lbake l Wassilioﬀ igjen. I llegg har
vi, i forbindelse med møtets hoved
tema, ha møter hos ulike bedrier
og næringsdrivende, på skoler og hos
organisasjoner.

Grill «Under eikene på Kaupang»
hos Astri Jahnsen var helt fra klubben
ble set, fast møteplass på sommer
ens siste møte i juni, gjerne med inn
budte gjester fra naboklubbene. Bare
svært dårlig vær kunne endre på
dee, og i følge protokollene skjedde
dee bare noen få ganger. Astri døde
i 2000, men med velvillighet fra
hennes niese Ragnhild som overtok
gården, ﬁkk vi fortsee med våre
sommermøter under «Eikene» noen
år l. Siste gang i juni 2009.

Julemøte på Borgerstua 1980

Laurvig Hospital
Under eikene hos Astri, 2004
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Utdanning ...

PROSJEKTENE
En del av klubbenes forpliktelse
er å støe opp om Soropmist
Internaonal og Norgesunionens
vedtae hovedprosjekt økonomisk.
Utdanning og kvinners regheter har
alld stå på soropmistenes agenda.
Utover på 1970tallet ga klubben
sin støe l SIs utdanningsprosjekter
for kvinner, Mount Carmel (Israel), og
Lille Tyrkia. Eer hvert ble utdanning
et av Larvikklubbens hovedprosjekt,
først gjennom vårt chartermedlem og
klubbens første president Wenche
Klunderud.

Wenche
Klunderud
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OPPRETTELSEN
AV ET UTDANNINGSFOND
Iniav l oppreelsen
av et nasjonalt eller skandinavisk
utdanningsfond ble fremmet for
Norgesunionen av vårt medlem
Wenche Klunderud og Bergljot Knutsen
(Voss) eer at de hadde mø tyrkiske
kvinnelige studenter i forbindelse med
Soropmist Internaonals kongress i
Izmir i Tyrkia i 1983. Hvorfor ikke opp
ree et fond, der den enkelte jente
kunne søke om støe l sin utdanning,
uavhengig av Unionens allerede fast
lagte støeprogram? Saken ble ta
godt imot og behandlet på represen
tantskapsmøtene i 1985.
I 1986 ble vedtektene godkjent
og alle klubbene ble anmodet om å
bidra l fondet. Innbetalingene fra
klubbene gikk li tregt i begynnelsen,
men i 1990 ble de første økonomiske
bidragene delt ut l unge lærehungrige
jenter. Fondet er nå et av Norges
unionens hovedprosjekt.
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Klubbinnsats ...
KLUBBENS EGNE PROSJEKT
 DUGNAD, ARRANGEMENT OG
ØKONOMISK STØTTE
De første årene gikk den økonomiske
støen i det alt vesentlige l Norges
unionens prosjekt.
SOSbarn. I 1979 besluet klubben å
støe et SOSbarn, et klubbprosjekt vi
har ha langt inn på 2000tallet.
Polenpakke. Gjennom Polenhjelpen
støet klubben en familie med klær
og penger. Prosjektet ble avsluet i
1998 da situasjonen hadde bedret seg
vesentlig i Polen og de mange barna
i familien eer hvert var bli voksne.

Tove Akre, medlem i den lokale
gruppen for TVaksjonen 2005.
Økonomisk reisestøe l handikappet
ungdom fra Norge, lskuere l VM for
handikappdre i Nederland i 1990.
Vertskap for ungdom
Youth croisiere 2008.
Pengegave l Hausane
v/Agnes Møller.
Gave, «Startpakker» l krisesenteret
i Ves old.
Innsamling og forsendelse av klær l
Moldova.

Prosjekt Peru. I 1992 startet Dag
Peer Svendsen barnehjem og skole
i Monsefu i Peru. Vi støet prosjektet
i ﬂere år med en fast sum.

Vårdugnad på Bøkker ellet.

Salg av Uniceort. Klubben og senere
Liv Høibø sto i mange år for salg av
Unicefkort i november og desember
måned.

8.mars arrangement: Flerårig
samarbeid med Larvik Bibliotek,
senere med andre aktører i
Kulturhuset Bølgen med bla. visning av
ﬁlmene Den grønne sykkelen og
Suﬀrageene.

Dugnad Gurvika – fra 1981 og i ﬂere
år vasket og klargjorde vi to hyer
i Gurvika før sommersesong.
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Åpen ﬁlmkveld med ﬁlmen Gulabi
Gang.

VANNdring i anledning FNs Vanndag,
22. mars.
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Oransjedagen – stopp vold mot
kvinner, markering av bygninger med
oransje lys og stand på Nordbyen
Kjøpesenter.
Visning av teaterstykket «Valgt det»
på Thor Heyerdahl vgs og i Kulturhuset
Bølgen.

Torunn H. Haarberg, Inger Solum
Styrvold og Vera Paulsen.

Øverst et glimt fra markeringen av Oransje‐
dagen. Så et bilde fra Vinsmaking, l høyre
fra dugnad i Gurvika og nederst
loppemarked i Stavern:

Liv Høibø, Lis Marnus, Kirs A.
Renaud, Grete Liverød og Sissel Hobæk.
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Prosjekt Rwanda.
I 2003 foreslo Lill Bjørvik at vi skulle
støe et barnehjem i Gisenyi, noe som
ble vedta. Eer at 6 av klubbes med
lemmer i 2007 besøkte vår vennskaps
klubb i Gisenyi og barnehjemmet, ble
vi enige om å fokusere på og støe
kvinnelige studenter på høyskole/
universitet i Rwanda, noe som fortsa
er et av klubbens hovedprosjekter.
Prosjekt Moldova.
Gjennom Tønsbergklubben og Liv
Handeland ble vi i 2006 for alvor opp
merksomme på Moldova og Tønsberg
klubbens engasjement der. I 2006 ble
noen av klubbens medlemmer med
Tønsbergklubben og Unionspresiden
ten på en tur l Moldova, og siden da
har Moldova vært det andre hoved
prosjektet for klubben.
Lill Bjørvik fra vår egen klubb var
gudmor ved chartringen av den nye
soropmisklubben Stefan Voda i 2015.

Ellen Omsland, Rikke Sørhus, Venke
Svensson, Kirs A. Ranaud og Else
Marie Johansen.
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INNSATS PÅ UNIONSPLAN,
ENKELTPERSONER.

Wenche Klunderud
– iniavtaker l
Norgesunionens
utdanningsfond (1983)

Lill Bjørvik
– ansvarlig for
unionens web‐sider,
Norgesunionens
vannambassadør,
Gudmor for Stefan‐
Voda, Moldova

InaMaria Snedal Tue
– unionens
webredaksjon

Nasjonalt ...
Else Karlsson
– medlem i unionens
ekstensjonskomité

Margaret Støle Karlsen
– ansvarlig for unionens
websider, medlem av res‐
sursgruppa for unionens
strategiplan, ﬁnanskomi‐
téen, miljøkoordinator
4 år, guvernør 2 år

Tove Akre
– medlem i unionens
Moldova‐komité
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Sidsel Snedal
– medlem i unionens
ekstensjonskomité

Torunn H. Haarberg
– distriktkontakt for
Distrikt Syd II, 4 år

KLUBBENS INNSATS
FOR UNIONEN:
Norske Soropmisters
Utdanningsfond 4 år,
Norsk Soropma
199799 og 20072009,
Chartring av klubb
i Moldova
– StefanVoda.
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ØKONOMI

Aktiviteter...

INNTEKTSKILDER.
I de første 25 årene, helt fram l 1995,
var eneste inntektskilde medlem
menes konngent og klubbens interne
utlodninger og enkeltstående interne
innsamlinger.
I en lang periode sørget vi selv for mat
l møtene, for på den måten å spare
på utgiene l bevertning for å bedre
klubbens økonomi. Overskuddet gikk
l den såkalte «Sosialkassen», som
dekket utgier l egne prosjekt
klubben hadde engasjert seg i, mens
konngenten dekket lskudd l
unionens prosjekt.
I 1993 ﬁkk klubben et ny medlem,
Margaret Støle Karlsen, og profesjonell
markedstenkning og økonomi ble sa
på agendaen. Margaret har vært og er
et oppkomme av idéer og ltak for å
skaﬀe penger, l stor nye for både
unionens og klubbens egne prosjekter.
VENNSKAPSKLUBBER
• Sønderborg, Danmark
• Gisenyi, Rwanda
• SI Skagen, Danmark
• Gøteborg, Sverige
Vennskapsklubbene gir oss mulighet l
kontakt direkte over landegrensene og
er en kilde l utveksling av informasjon.
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EKSEMPLER
PÅ INNTEKTSBRINGENDE PROSJEKT I
TILFELDIG REKKEFØLGE
Loppemarked under glade dager
i Stavern.
Motevisninger samarbeid med bl.a.
Hannes Mote, Classic, Jazz frisør og
Anne Brit Hellerud (smykker)
Billenntekter og loddsalg.
Kirkekonserter med Bratsberg Amt
Jazzorkester og Canto Libre i Larvik
kirke. (billenntekter og annonser)
Julemarked, salg av egne kaker,
blomster og nek.
Soropmistkort – design Margaret
VANNdringer  Go for water.
Startkonngent.
Vinsmakingkvelder
på Det Gule Galleriet
Sorord  klubbens eget blad. Iniav
og redaktør Margaret Støle Karlsen,
annonseinntekter.
Miljøne, idé Margaret. Salg, inntekt
l klubben og utdanningsfondet
(Fordeling40/60).
Julemerker, design og idé Margaret.
Salg, inntekt l klubben og utdannings
fondet. (Fordeling40/60).
Soropmistringer. Design og
produksjon AnneBrit Hellerud.
10% av salget går l utdanningsfondet.
Dugnad på Askjems bobilsenter
Utdeling av pølser i kampanjehelger.
Inntekt l klubben.
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Æresmedlemmer

Chartermedlem Else Karlsson (l høyre) og Liv Høibø (1927‐2016) ble hedret med
æresmedlemskap i klubben eer et langt og trofast medlemskap der de
gjennom bevisstgjøring, formidling og handling har fremmet klubbens og
soropmismens formål.

Larvik Soropmistklubb hedret Lill Bjørvik og Margaret Støle Karlsen med
æresmedlemskap på oktobermøtet i 2018.
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Jubileene...
Klubben har sørget for å feire seg selv ved hele og halve jubileer. Det blir for langt
å nevne alle, men Sidsel Snedals prolog l klubbens 25 års jubileum 16.9.1994
summerer i begynnelse og slu klubbens start og vår fremd.

Når vi har samlet dere i kveld
er det for å feire oss selv
femogtyve år siden vi ble chartret
nå skal dere høre hvordan det startet
Fra Sandeord reiste Ellen Gade
for å ﬁnne jenter glade
som ville bli med i en forening
som skulle gi både hygge og mening
……
Vår klubb har alld vært blant de små
vi har se noen komme – og noen gå
og hva vi gjorde – eller ikke gjorde
har vi aldri bli blant de rikg store
Men hva som er rikg – og hva vi bør
så er det vikg at det vi gjør
er slik at det kommer no’ godt ut av det
Og at vi fremdeles er jenter glade
som vil jobbe videre for kvinners kår
og se framover på tjuefem nye år
Så la oss see oss høye mål
og med dee – utbringe klubbens skål!
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Klubbens presidenter
19681969
19691971
19711973
19731975
19751977
19771979
19791981
19811983
19831985
19851987
19871989
19891991
19911993
19931995
1995
19951999
19992001
20012003
20032005
20052007
20072009
20092011
20112013
20132015
20152017
20172019

Wenche Klunderud
Interimstyre
Wenche Klunderud
Astri Jahnsen
Bodil Sørhus
Laila Færøvig
Else Robak
Kari Krogsbøl Kristoﬀersen
Wenche Klunderud
Else Karlsson
Anna Soﬁe Sanderud
Caja Fagernæs
Lis Marthinus
Sidsel Snedal
Lill Bjørvik
Jorunn Sjønnesen
Eva Helgerud Kjuus
Sissel Hobæk
Chrisna Henning
Venke Ø. Svensson
Kirs A. Renaud
Gro Stalsberg
Tove Akre
Torunn Hammer Haarberg
Lill Bjørvik
Sissel Hobæk
AnneBrit Hellerud
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En global stemme...

Bak f.v.: Rigmor Haug, Tove Akre,
Pippi Müller, Kari Linnestad,
Hilde Larsen, Torild Gusland,
Sissel Hobæk, Ina Maria Snedal Tue,
Gro Stalsberg, Trine‐Lise Fevik,
Jane Sandli, Torunn Hammer
Haarberg, Sølvi Snedal Tue,
Hilde Eskedal, Bri Ohrem Brastein og
Margaret Støle Karlsen.
Foran f.v.: Lill Bjørvik, Inger Solum
Styrvold, Anne‐Brit Hellerud,
Wendy Dantas, Maria Brekke‐Jakobsen
og Inger Marie Heinzer.
Ikke lstede da bildet ble ta:
Carmen Adela Solum, Ane Ringdal
Eriksen, Else Karlsson, Vera Paulsen,
Ellen Katrine Snedal og Inger Odberg.

... for kvinner!
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Soropmister arbeider for å bedre
livssituasjonen for kvinner og jenter både
lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Dee gjør vi først og fremst gjennom
bevisstgjøring og prosjektarbeid.
Menneskeregheter for alle, likeslling,
myndiggjøring av kvinner og høy esk
standard er vikge elementer i arbeidet.
Som en ikkestatlig organisasjon (NGO)
har SI konsultav status i FN og akve
lobbyister ved FNkontorene i New York,
Genève, Wien, Roma, Nairobi og Paris.
SI er en verdensomspennende
organisasjon for yrkeskvinner etablert i
1921 og har i dag ca 90.000 medlemmer i
125 land.
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Som soropmister vil vi være opprikge i vennskap
og vise evne l fred og forståelse.
Vi vil være villige l å hjelpe og tjene.
Vi vil alld see oss høye mål og uøre vårt arbeid
med verdighet og under ansvar.
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larvik@soropmistnorway.no

