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Kjære alle klubbsøstre!
Jeg tiltrådte som president i Larvik
Soroptimistklubb den 1.10.2019 og
kjenner både spenning, glede, stolt
het, og på følelsen av å hoppe etter
en mengde wirkolaer. Jeg vet at jeg
gjennom dette vervet vil vokse som
voksen, og det er et privilegium.

Jeg har fått muligheten til å være
enda tettere på organisasjonen som
forener kvinner i landet vårt, over
landegrenser og til og med mellom
kontinenter. Stoltheten ved at vi
som soroptimister gjør en forskjell
for kvinner, jenter og familier, gir
mening og er for meg en viktig 
drivkraft.
Sammen med våre øvrige 27 med
lemmer, vet jeg, og har jeg allerede
erfart, at det er lett å få innspill, råd
og veiledning av mine klubbvennin
ner. Jeg har et nettverk bestående av
27 soroptimister som vil meg vel. Og
jeg har erfart at jeg har mange,
mange flere soroptimister rundt i
vårt langstrakte land jeg kan få råd,
veiledning og svar på spørsmål av.

Vi har spennende prosjekter som
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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 men
neskehandel, samt arbeid for utdan
ning 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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har pågått en del år, og vi har sats
inger som er essensielle hvert år. Jeg
er stolt fordi jeg ser vi får til mye, og
jeg er stolt fordi vi evner å se våre
nærområder, men også å løfte blikk
et ut i verden. Under FNdagene
med fokus på å stoppe vold mot
kvinner, er vi synlige i våre nærom
råder, og det er jo viktig også for å
ønske flere kvinner velkommen inn i
vår fantastiske, lokale soroptimist
klubb!

Jeg har lagt ut på en spennende vei
som president, og jeg skal gå veien
sammen med dere alle. Og når vi går
sammen, så løfter vi hverandre.
Vår nye SI president har valgt en
appell, et motto som lyder «Road to
Equality», og det er en gjenkjennelig
og forståelig appell som vi jo benyt
ter allerede for å gjøre en forskjell
for kvinner, jenter og deres familier
der ute.

La oss gå veien, 
This Road, 
sammen!

Pippi Müller
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Den i sista helgen i september 
var vår klubb bjuden på ett 
fantastiskt 50årsjubileum hos vår
nya vänklubb. 

Tyvärr var det bara två av oss
klubbsystrar som hade möjlighet att
delta i firandet, men vi såg desto
mer fram emot att få göra denna
utflykt och möta nya spännande
soroptimister. 

Jubileumsnummer•25 år!

Larvik-klubben sine 
50 år i byens storstue!

Christine SafiRoslund
Medlem i vår vennskapsklubb SI Bohus Göteborg. 
Hun er medlem og vennskapsklubbsansvarlig og har
vært 2. visepresident i den svenske unionen 201618 
og rekrutteringsansvarlig for Västra Sverige 201216.

“De første”, her fra et julemøte
1982. Else Karlsson nr. 2  fra høyre i
første rekke foran, sittende i sofa`n.
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På fredagsmorgonen åkte Ingrid
Franzon, vår programledare i klubb
en, och jag från Kungälv och via vatt
envägen Strömstad  Sandefjord
använde vi till Larvik på eftermiddag
en. Efter lite svårigheter att nå hot
ellet  någon form av arbete i backen
upp till Trudvang Gjestegård fick oss

att tappa orienteringen lite. Vi kom
rätt till sist och kunde också vila ett
par timmar innan det var dags att bli
hämtade till festligheterna.

I det vackra kulturhuset i Larvik
blev vi varmt mottagna av våra
norska systrar. Vi kände oss väl

komna och hemma med en gång.
Välkomstdrink, ljuständning och
skönsång av blivande
Larvikssoroptimisten Kristina fick oss
snabbt i stämning. 

Den inbjudna gästen Gro Lindstad
bjöd på intressant föredrag om hur

Jubileumsnummer•25 år!

Jubileumsfesten ble innledet ved konfransiér Tove Akre foran en lydhør samling gjester!

To som var med under chartringen av klubben vår for 50 år siden: Gudmor Ellen Gade fra Sandefjord
Soroptimistklubb og chartermedlem i Larvik, Else Karlsson. Else kunne dessverre ikke være med, men fikk besøk og

blomsterhilsen fra klubben etter festen. 50 år som medlem i Larvik Soroptimistklubb, slå den!
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hon arbetar internationellt med att
stödja kvinnor och är del i norsk
utvecklings och utrikespolitik för
kvinnors rättigheter. Lägg därtill en
underbar buffé, många samtal och
glada skratt, många fina tal av bland
annat norska unionens avgående
president, Bente Lene och en alldel
es alldeles underbar soroptimist
stämning. 

Tyvärr har jag gjort en lite sorgsen
och pinsam upptäckt nu i efterhand.
Tillsammans med 3 svenska sorop
timister är jag i slutfasen av författ
andet av vår jubileumsbok om den
svenska soroptimismen. När jag går
igenom materialet om bland annat
vår egen klubb, GöteborgBohus,
upptäcker jag att vi chartrades av
samma soroptimist som 

Jubileumsnummer•25 år!

Lysseremoni. Fra høyre: Bjørg Dalene ‐ Tønsberg Soroptimistklubb, Christine Safi‐Roslund ‐ SI Göteborg‐Bohus,
Sverige, unionspresident Bente Lene Christensen og president i Sandefjordklubben Tove Kiær. Lengst til venstre står

Larvik‐klubbens president, Anne‐Brit Hellerud

Tove Akre var festens perfekte konfransier og her overleverer hun blomster til
unionspresident Bente Lene Christensen som nettopp har holdt sin tale.
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Larviksklubben, nämligen Ellen Gade,
som också var närvarande vid ert
fina jubileum. Varken Ingrid eller jag
själv var med vid chartrandet av vår
klubb, så det är kanske förlåtligt 
men så synd att gå miste om att
hälsa på vår charterpresident. 

Kanske kan en hälsning från oss gå
fram till henne.

Ett varmt tack för en underbar jub
ileumskväll och en härlig guidning av
president Pippi på lördag förmiddag.
Vi är så glada för er värme och gäst

frihet och hoppas vi kan ses snart
igen.

Christine Safi-Roslund
Ansvarig för vänklubbskontakter
i SI GöteborgBohus

Jubileumsnummer•25 år!

Christina Franksdatter Bøhler og hennes dyktige pianist, serverte vakre toner til en lydhør forsamling.

Våre gjester gjorde krus på 50‐årsjubilanten: F.v.: Christine Safi‐Roslund ‐ Sverige, Britt Fusdahl, Kristin Ruder og
Solveig Henningsen Ahlquist ‐ alle Tønsberg og neste bilde viser f.v.: Sandefjord‐jentene: Tove Kiær, Kathe Halvorsen,
Ina Marie Hagen, Evy Kruse, Elisabeth Schrader Kristiansen og Barbara Sørhus Andersen!
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Wien, Roma, Nairobi og Paris. De har
også deltakerstatus i Europarådet.
Når man runder en milepæl på 50
år, er det naturlig å oppsummere litt
av arbeidet og oppgavene klubben
har vært opptatt av gjennom årene.
Å gi kvinner utdanning og hjelp til å
forsørge seg selv har alltid stått
sentralt, og i 1986 ble Norgesunion
ens utdanningsfond stiftet. Det var
larvikklubbens president, Wenche
Klunderud, og Bergljot Knutsen fra
Voss som hadde ideen. Alle klubb
ene i Norge bidrar, og mange
hundre fattige kvinner har fått
direkte hjelp til å finansiere utdan
ning og kurs som har hjulpet dem til
inntektsbringende arbeid. Fondet får
nå svært mange søkere hvert år, og
hjelpen kanaliseres direkte gjennom

Tekst:
Sissel Hobæk

Sissel Hobæk skrev et innlegg, som
sto i ØstlandsPosten 8. oktober i år,
i forbindelse med jubiléet vårt i
september. 
Vi i Sorordrekdaksjonen synes det
er greit med et gjensyn av den her i
vårt eget blad. Les og bli oppdatert
på hva klubben har fått til 
gjennom sine 50 år: 

Larvik Soroptimistklubb feiret sitt
50årsjubileum for noen dager siden.
Klubben ble chartret 26. september
1969. 50 år er ingen alder, men i
organisasjonsammenheng er det ikke
så verst å runde 50 år som aktiv
klubb, en stemme for kvinner.

Festen ble holdt i Larviks storstue,
Kulturhuset Bølgen, med egne med

lemmer og gjester fra klubbene i
byene omkring oss. I tillegg hadde to
soroptimister fra vår vennskapsklubb
i Göteborg, funnet veien til feiring
en. Hedersgjesten var vår gudmor,
96 år gamle Ellen Gade fra
Sandefjord Soroptimistklubb. Det ble
en feiring 50åringen verdig og gode
minner å se tilbake på.

Larvik Soroptimistklubb er del av en
verdensomspennende organisasjon,
Soroptimist International, som har
særlig fokus på kvinners utdanning
og levekår i fattige land. 

Organisasjonen ble stiftet i 1921
i USA og har spredt seg til 125 land.
Soroptimistene arbeider aktivt ved
FNkontorene i New York, Genève,
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soroptimistklubber i deres hjemland.
I tillegg har Larvik soroptimistklubb
som eget klubbprosjekt betalt høy
ere utdanning for fem unge kvinner i
Rwanda.

Gjennom den internasjonale
soroptimistorganisasjonen har klubb
en bidratt til mye humanitær hjelp –
minerydding, hjelp til voldtatte
kvinner i krig, kunstige armer og ben
til sivile krigsofre, bekjempelse av
øyesykdommer, graving av vann
brønner, fødselshjelp i fattige land,
fistulaoperasjoner til kvinner i Afrika
og mye annet gjennom årene.
Larvik Soroptimistklubb har hatt barn
i SOS barnebyer gjennom mange år,
gitt klær og penger gjennom Polen
hjelpen, har støttet Dag Petter
Svendsens barnehjem i Peru, gitt
pengestøtte når katastrofer inntreff

er, økonomisk reisestøtte til handi
kappet ungdom til VM for handi
kappidrett i Nederland, gitt start
pakker til krisesenteret i Vestfold –
for å nevne noe.
Men et stort prosjekt de senere
årene har vært å yte hjelp til kvinner
og barn i Moldova, Europas fattigste
land. Der har norske soroptimister
drevet internat for ungdom, sørget
for rent vann, i mange år drevet livs
mestringskurs (Life Skill) for unge,
foreldreløse jenter, og siden også for
gutter. Dette for å hindre at jenter
uten foreldre blir offer for trafficking
og havner i VestEuropa som prosti
tuerte.
Slik hjelp koster en del, og Larvik
Soroptimistklubb har bidratt med
penger ved å holde loppemarked,
arrangere motevisninger, arrangere
kirkekonserter, delta på julemarked

er, selge soroptimistjulefrimerker,
holde VANNdringer med start
kontingent, selge miljønett og
arbeide i pølseboden hos Askjems
camping under kampanjedager.
Larviksoroptimistene har en
levedyktig klubb og ser stadig
framover. 

Sissel Hobæk

Denne plassen
er sponset 
av anonym
annonsør.

Beløpet er gitt som
støtte til arbeidet 

Larvik
Soroptimistklubb gjør
for å gi kvinner hjelp 

til utdanning.

GRO STALSBERG
har ført i pennen et jubilé
umshefte vi kan være stolte
av. Her finner du Larvik
klubbens historie; en grei
oversikt over prosjekter og
aktiviteter klubben har
gjennomført i sine 50 år.
Informativ og lett “å ta med
seg”. Fin å presentere for
potensielle nye medlemmer
eller bare som informasjon
du har lyst til å dele med 
famile, venner og bekjente.

Soroptimistene 
verden over er en 

stemme for kvinner!
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Jeg har nå tiltrådt som president 
i Larvik Soroptimistklubb og kjenner
både spenning, glede, stolthet, og
på følelsen av å hoppe etter en
mengde wirkolaer.
Jeg starter rett og slett med fravær
på det første møtet den 14.10.19
fordi jeg da er i Moldova sammen
med flere fra vår klubb og andre
soroptimistklubber.
Vi har akkurat hatt vår fest i for
bindelse med vår feiring av våre
første 50 år, og det ga gode følelser
og et ønske om å gjøre en god jobb
for kvinner og jenter gjennom
vår klubbs satsinger.

Så til min første reise 
som soroptimist og inntrykk i ord og
bilder fra Moldova:
Allerede på toget til Gardermoen ble
jeg kjent med nye personer. De kom
fra SkienPorsgrunn Soroptimist
klubb, og utgjør sammen Tove Akre
unionens Moldovakomité.
Da vi ankom Gardermoen «vrimlet»
det av soroptimister.
Imøtekommende og hyggelige
damer. Dette må jo bli fine opplev
elser som «nybegynner» på 
Moldovatur og som fersk president.
Sola skinte da vi ankom Moldovas
hovedstad Chisinau, bussen som
skulle hente oss (og senere kjøre oss

rundt) sto der, og vi ankom hotellet
trygt. Flott, rent rom.  Vi fikk vi hilse
på en utrolig flott Chisinausoroptim
ist, Iuliana Palade. Hun hadde vært
unionens Moldovakomités samar
beidspartner i det opplegget vi
hadde fått i programmet, og som vi i
de kommende dagene skulle få opp
leve.

Vi ble tatt med på flotte
restauranter, vi hadde Iuliana Palade
og tidvis flere, som hjalp oss med
språkutfordringer. 

Fredagen ble en lang, spennende
dag: Vi møtte først flotte soroptim

Moldovareisen 2019

Moldovakomitén hadde lagt opp til et tett program for turen, men gleden var med hele tiden! Her norske og
moldovske soroptimister sammen!

“Jeg sitter igjen med en følelse av at for Stefan Voda betyr Larvik‐klubben mye, 
og Lill spesielt mye. Og endog trykket de meg til sitt bryst! 

Jeg håper jeg kan gjenta besøket neste år.”
Pippi Müller
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ister  fra Chisinau Soroptimistklubb.
De hadde deltatt i et prosjekt «Joyful
and active aging» og prosjektet
klubben kalte « age demands
action». Temaer hadde vært øko
nomi/pensjon,
isolering, levekår mm, når kvinner
pensjoneres, og det utrolige var;
damene hadde fått innpass på de
utroligste arenaer, fra arbeidsgiver
organisasjonen i Chisinau til å
bidra som drøftingspartnere på polit
isk nivå i arbeidet med å utarbeide
en ny pensjonslov for Moldova! 
De fikk stille spørsmål og deltok på
workshops som varte opp til 3 timer.
Tamara Niculita ( president i
Chisinau soroptimistklubb) present

erte prosjektet, og jeg sitter igjen
med opplevelsen om at slike kvinner

« kan flytte fjell»! Vi fikk høre om
deres styrke, og jeg fikk også opp
leve deres varme. Vi fikk alle gule
blomster, som symboliserer varme.
Disse kvinnene vet hvor skoen trykk
er for eldre kvinner og pensjonering.
De ble hørt!

Ambassadebesøket:
Et besøk som var kommet i stand
etter at vår svenske soroptimist
venninne, Ingegerd Dirtoft tilfeldigvis
hadde hatt sete ved siden av den
svenske ambassadøren på fly fra
Moldova en gang. Her fikk vi høre
om en del oppgaver og initiativ som
de jobbet med, og mye var her i
soroptimistånd. Vi fikk også en del
innspill på hvordan vi gjennom Det
svenske instituttet og/eller gjennom
Nordisk Råd kunne finne satsinger vi
sammen med nordiske soroptimister
kunne søke om støtte til. Vi fikk også
høre om en danseforestilling,
«Libera», som er en annen måte å
framstille kvinners utfordringer på
som jo også presenteres i teaterfore
stillingen «Valgt det....»
Sverige er den eneste av de nordiske
landene som har sin ambassade i
Moldova. De andre nordiske landene
har sine ambassader i Bucuresti,

Romania,  men også for Moldova.
Ambassadene samarbeider, og den
svenske ambassaden er tett på. De
satser på oppgaver innenfor demo
kratisering, vold i nære relasjoner,
og de har også bl.a
støttet barnehjem som vi besøkte og
en gård vi besøkte på en av våre
sightseeinger med buss.
Så en kort oppsummering av pro
sjektet i regi av CRIC (Child Right 
Information Center) om Educating
Youth For the Future: presentert av
lederen for CRIC, Tanya Stihari. 6 av
ungdommene var til stede, 4 gutter
og 2 jenter. De fortalte litt om hva
satsingen har betydd for deres evne
til å mestre videregående, yrkesfag
lig utdanning. Temaene på 3 saml
inger har vært innen LIFE skill, og
prosjektet har også hatt skolepsyko
log som har hatt samtaler med ung
dommene i spesielt sårbare faser
under skoletiden. Elevene ga uttrykk
for at de hadde blitt bedre til å pri
oritere sine mål om å få utdanning,
har kanskje hindret frafall, og ikke
minst hadde de lært å budsjettere og
klare seg på det de hadde. De bodde
på skolens internat.

På kvelden hadde unionens
Moldovakomitè invitert alle 6 til å
spise middag på Andys Pizzeria. Det
var nok populært, og de smilte bredt
da de av oss som valgte pizza fikk
store rester pakket inn i en dogybag.

Så kom lørdagen, og nå skulle vi
besøke vår klubb, Stefan Voda. Dette
hadde jeg sett veldig fram til, og det
ble mange utrolige opplevelser;
Mottakelsen med unger som serv
erte brød og salt, barnas presenta
sjoner av sine engelskkunnskaper.
De minste gjennom sang, de eldste
ved at de fortalte om Stefan Voda og
Moldova på engelsk. God uttale!!
Dette var virkelig flotte bevis på at
satsingen hjelper. Også de eldre
kunne litt engelsk, og den nye presi
denten, Galina, bedyret at hun satset

Nr. 48 - DESEMBER 2019

Dette er gjengen fra Norge
og Iuliana, foran til venstre, den første kvelden på restauranten. 

Tamara Niculita 

Jubileumsnummer•25 år!
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på mye bedre engelskkunnskaper
når vi møtes neste år! De present
erte sine 7 pågående prosjekter, og
for en innsats av en klubb med 8
medlemmer! Har vi i rikere land
mistet noe av kreativiteten og gnist
en til å få til noe med små ressurser?

Så skulle et tre plantes i et område i
byen Stefan Voda Soroptimistklubb
skulle forskjønne. Og jeg fikk lov å
plante treet. For en ære! Vi besøkte
et barnehjem, og her bodde 12 barn
fra 415 år. Hjemmet hadde plass til
en ung, sårbar mor med beskytt

elsesbehov og inntil to barn. De
kunne bo her inntil barnet var 3 år.
Barna opptrådte med sang og mus
ikk, vi fikk nydelig og rikelig lunsj, og
det flotte var at vi hørte ungene leke
og le i andre rom! Glade barn!
Og, også her hadde den svenske
ambassaden bidratt med midler. Og
det hadde jo soroptimistene fra
Stefan Voda også!
Jeg sitter igjen med en følelse av at
for Stefan Voda betyr Larviksklubben
mye, og Lill spesielt mye. Og endog
trykket de meg til sitt bryst! Jeg
håper jeg kan gjenta besøket neste
år.

Vi besøkte en stor vingård på veien
tilbake til Chisinau. En ung etablerer
som hadde uflaks med sine avlinger
de første årene, men som nå var
Moldovas største produsent! Og
denne unge mannen hadde bodd i
USA og tydeligvis lagt seg opp en del

midler, returnert
til hjemlandet,
Moldova, og skapt
en stor arbeids
plass. Positivt.

Denne dagen
hadde gitt meg
mange inntrykk
som jeg kjente
kvernet rundt i
hodet da jeg la
meg den kvelden.
Utrolig flotte per
soner jeg
møtte,og i tillegg
inviterte SI Stefan
Voda alle norske
besøkende til
Chisinau opera,
hvor Madame

Butterfly ble spilt på søndag etter
årsmøtet.

Og søndagen kom med det første
årsmøtet de selv skulle lede ut fra
sin agenda. Torill Marie Nilsen, fra
Norgesunionen skulle ha et innlegg

der.
Det var trangt, varmt og mange flott
damer på møtet. Alle Moldovas
soroptimistklubber skulle legge fram
sin årsrapport, og noen av klubbene
la også fram litt vedr. neste års 
program.
Hver klubb la fram sitt, og det var 
34 personer som oversatte fortløp
ende til engelsk. Alle 5 klubber
hadde hatt et aktivt år, og det med
aktiviteter som klart hadde utgjort
en positiv forskjell for lokalsamfunn

og grupper som prosjektene rettet
seg mot.
Det var nok ikke mange som hadde
kommentarer eller spørsmål, og
kanskje var dette fordi programmet
ikke hadde mange åpninger? Men,
dette var jo også deres første års
møte de selv sto for, og med mange
«observatører», så det var nok ikke
uventet? Og, ifølge erfarne

Nr. 48 - DESEMBER 2019

Galina Scherbatyuk, 
presidenten i “vår” klubb, 

SI Stefan Voda!

Pippi Müller planter et tre med hjelp av SI Stefan Vodas           
president, Galina Scherbatyuk.

Fra klubbenes årsmøte: ytterst til
høyre Tove Akre, Torild Marie Nilsen
og Iuliana Pallade, tolk og medlem i

SI Chisinau.

Fra årsmøtet i Chisinau.

Jubileumsnummer•25 år!
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Moldovabesøkere, viste klubbene en
møtekultur som hadde gjort store
framskritt. Og det jeg sitter igjen
med er at de har stor aktivitet, får
til mye, og står på.
Torild Marie Nilsen hadde et flott
innlegg på et nydelig engelsk, lett å
forstå, og med korte setninger som
ble oversatt. Hun forteller om «jent
er/døtre» som har vokst, blitt
store, modnere og som ser ut til å
klare seg på egen hånd. Og allikevel
vil «en mor» aldri slutte å bry seg
om sine døtre. Hun tok også opp
deres ønske om å bli en Moldova
union, økonomiske konsekvenser,
mulige andre veier på veien dit, og
at Norgesunionen VIL følge med,
støtte og bistå. Det var tydelig at
hennes ord gledet, beroliget og opp
muntret klubbene.´

Så kom mandag, hjemreise
og avskjeder var på dagens agenda.
Jeg har brukt formiddagen til denne
fortellingen. Det var nyttig for å få
sortert det lille kaoset av inntrykk jeg
hadde i mitt hode. Det har vært
mange samtaler og drøftinger om
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Her et bilde fra årsmøtet klubbene holdt selv: nr. 2 f.venstre er SI Stefan Vodas president Galina Scherbatyuk, nr. 4
fra venstre er Torild Marie Nilsen fra Fredrikstad og Norgesunionen, Maria Harcenco, tidligere president i SI Stefan
Voda, Tove Akre fra Larvik‐klubben og unionens Moldovakomité, Torunn Hammer Haarberg fra Larvik, president i

Larvik Soroptimistklubb, Pippi Müller og helt ytterst står president i SI Chisinau‐klubben Tamara Niculita.  

Her fra møtet i den svenske ambassaden: Ingjerd Ingeborgsrud, Kari Mittet,
Tove Akre og Torunn Hammer Haarberg. Under til v.: Ingegerd Dirtoft fra

Sverige og den svenske ambassadøren. 

kveldene, og jeg har fått mange
gode soroptimistvenninner ! Og jeg
vet at jeg har mange jeg kan spørre
til råds i den utrolig spennende lære
tiden jeg er inne i!

Og, på dette møtet ble Larvik
Soroptimistklubb overrakt en STOR
gave. Dere ser den på bildet  en stor

Jubileumsnummer•25 år!
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flaske fludium fra medlemmene i SI
Stefan Voda, overrakt av president
Galina Scherbatyuk! Det er nok til
hele Larvikklubben, dette!

Pippi Müller
president, SI Larvik

Nr. 48 - DESEMBER 2019

Møte i SI Stefan Voda: Pippi Müller, nederst ved bordenden med presidenten
i SI Chisinau på sin venstre side. Ellers ser vi en god blanding av norske og
moldovske soroptimister, Tove Akre og Torunn Hammer Haarberg, blant

andre. 

Jubileumsnummer•25 år!

Vi tar i mot den skryten vi kan få, jenter!

Dette lå på unionens nettsider, under
“aktuelt”!
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Det er med stor glede jeg hilser
til våre norske soroptimist
søstrer.  Jeg bor på vestkysten av
Canada, nær Vancouver, og jeg
er chartermedlem av SI of the
Langleys, der jeg i juni 1986 
begynte min soroptimistreise.

Klubben min er morsom, 
aktiv og støttende og har 35
medlemmer som tror på at det å
tenke globalt og handle lokalt gjør
våre samfunn og vår verden til et
bedre sted. Våre medlemmer har
varierende alder, og nye medlemmer
kommer stadig til. Noen av prosjek
tene som har kjennetegnet vår klubb
de siste årene, er “Bras for a Cause”
(hjelp for kvinner med kreft) og
“Tuning into Your Teens” for å lære
tenåringer til å være på vakt og
oppdage saker som kan bli en risiko
for dem. Dette for at de skal bli
trygge i hverdagen. Både mødre og
døtre tilbringer hele kursdagen sam
men.

Selvfølgelig deltar vi også i SIA´s
(Soroptimist International of the
Americas) programmer med beløn
ning av kvinner som går tilbake til
skole og utdanning, og “Dream It, Be
It”, karriererådgivning for jenter. Vi
har også mange små prosjekter gjen
nom året og har glede av sosialt
samvær med hverandre.

Kombinasjonen av min forretnings
bakgrunn, min oppdragelse til å yte
noe for mitt nærmiljø og en konstant
lyst til å gripe nye sjanser, fikk meg
til å si ja til den ene lederposisjonen
etter den andre – uten noe langsiktig
mål i sikte, bare utfordringen og
anledningen. Aldri tenkte jeg at
dette skulle ta meg på reise rundt i
verden og nå til vervet som
President of Soroptimist
International. 

Mange år tidligere, 
når jeg traff andre SIpresidenter, ble
jeg alltid inspirert og lyttet ivrig til
deres interessante historier. Jeg
håper inderlig at jeg kan inspirere
våre unge medlemmer på samme
måte.

Når jeg ikke er opptatt 
med soroptimistsaker, liker jeg å
fiske laks, stå på ski i Whistler
Mountain og drive med slektshisto
rie. Mine sønner er stolte av sin
norske arv gjennom sin far, så jeg
har brukt en del tid på å finne deres
norske røtter.

Yrkesmessig er jeg autorisert revisor
og har tilbrakt det meste av mitt
yrkesliv innenfor finansbransjen. 
De siste årene har jeg vært 
administrasjonsdirektør i provinsen
British Columbia, og har arbeidet
med å sette fokus på eldrevold for å

hindre at det skjer, og passe på at
eldre ikke blir neglisjert. Dette skjer
gjennom samarbeid i et nettverk av 
kommuneteam.

Som president i Soroptimist
International har jeg den glede å
fastsette en internasjonal appell. Jeg
ønsket en appell som ville skape mye
oppmerksomhet om vår globale
stemme for kvinner. Mitt mål er å
sette i gang en kampanje som vil
forstørre vår globale profil og under
streke de saker vi arbeider og taler
for tydeligere til våre klubber og
medlemmer. Vi bør alle være tals
kvinner, og for å være det, må vi
være i stand til å snakke om 
soroptimistemnene og dele vår
kunnskap med naboer, venner og
familie. Vi utfører utmerket arbeid
med vår SI Advocacy, men det er
ikke bærekraftig hvis vi ikke har
kunnskap nok til å ta den samtalen
med mennesker rundt oss.

Nr. 48 - DESEMBER 2019Jubileumsnummer•25 år!

GJESTESKRIBENTEN

President i Soroptimist International



15

FN og de fleste land i verden
er bekymret for kvinners og jenters
framtid hvis man ikke oppnår kjønns
likestilling. Det er derfor svært viktig
å nå FNs “17 Sustainable Goals”.
(dette er 17 mål som dreier seg om å
bekjempe sult, sørge for helse, lik
utdanning, rent vann og sanitær og
mye annet.)

Vi må arbeide sammen 
for å oppnå likestilling. Slagordet
“Leave no one behind” har blitt godt
kjent, og i 2019 – 2021 appellen
inkluderte jeg mange menneske
rettighetsutfordringer som hindrer
kvinner og jenter i å benytte sitt fulle
potensial. Emnene omfatter
kjønnslemlestelse, barneekteskap,
eldre kvinner, migrasjon, menneske
handel og vold i hjemmet. Sammen
vil vi øke vår innsats når det gjelder
Global Voice og arbeide sammen
med andre for å nå de kvinner og
jenter som ligger mest tilbake (Leave
no one behind). Det første prosjektet
appellen skal gå til, er å knytte til oss
seks talspersoner som har nådd mil
lioner av mennesker med sin
mediekampanje “End FGM”. (FGM er
female genital mutilation =
kjønnslemlestelse.) Det vil bringe
fram historier fra virkeligheten mens
vi følger disse modige kvinner på
deres reise og deler deres suksess
med å stoppe FGM. I tillegg til prak
tiske prosjekter innenfor alle emner,
vil vi utvikle samarbeid med andre
organisasjoner som arbeider med
disse temaene og samtidig opp
muntre lederskapsutvikling slik at
kvinner kan ta plass ved bordet der
beslutninger tas.

Jeg nyter å være soroptimist 
og er stolt av hva jeg har lært. Nå
har tiden kommet til å dele min 
lærdom og skape begeistring hos
andre slik at arbeidet går fremover.
Noen av høydepunktene gjennom
mitt medlemskap er:
• Å formidle til en kvinne at hun er

tildelt utdanningsstipend så hun kan
oppfylle drømmen om et liv hun
aldri hadde tenkt seg var mulig.
• Utveksle erfaring med og lære av
soroptimister i andre byer og land,
og derved forstå hvor enkelt det er å
utgjøre en forskjell i verden.
• Reisen til Sierra Leone for å lære
om “Project Sierra: A Family and a
Future”, der tenåringsmødre som
hadde overlevd krig, fikk opplæring
slik at de kunne brødfø seg selv og
familien. På denne turen traff jeg
Gerd Stenberg fra Drammen 
Soroptimistklubb.

• Å forstå hvor privilegert mange av
oss er som lever i land med stor grad
av trygghet, uten fattigdom og fulle
av muligheter.

• Å stå sammen med våre japanske
soroptimister etter tsunamien hadde
skapt slike ødeleggelser i deres
hjemland. 

Dette er kun noen få av mine
tydelige minner. Jeg ser fram til
mange flere interessante og rørende
opplevelser de neste to årene.  
Jeg inviterer dere herved med på
reisen “The Road to Equality” 
gjennom de to årene.

Oversatt av Sissel Hobæk.
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PROSJEKT SIERRA: 
En famile og en fremtid.

Velkomstord og takk fra ei jente fra
en skole som ble besøkt i Makeni,

Sierra Leone.

LAKSEFISKER: 
SI President Sharon Fisher, i rødt, er

ihuga laksefisker i Canada.

Vi som har vært soroptimister
noen år, husker prosjektet
SIerra! Og vi husker Gerd
Stenbergs store innsats med å
skaffe penger til dette prosjekt
et. Hun var hovedårsak til at
prosjektet fikk så god finansiell
støtte fra
Norge.

Redaksjonen
i Sorord
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Randi Mordal Hessen er 
unionspresident i Soroptimist
International Norgesunionen
20192021. Teksten og bilder har
vi fått tillatelse til å trykke etter
at de ble lagt ut på unionens
nettside. 

Les Randis hilsen til oss alle:

HVORFOR SOROPTIMIST?
Jo, fordi Soroptimister står opp for
kvinner! 

Jeg har vært medlem av Ålesund
Soroptimistklubb siden 1983, da
klubben ble chartret. Jeg er utdannet
bygningsingeniør og har jobbet med
ulike oppgaver innenfor dette fag

feltet før jeg pensjonerte meg for ett
år siden.

Da jeg fikk forespørsel om å bli 
medlem av Soroptimist
International, fant jeg fort ut at
dette var en organisasjon for meg.
Her fikk jeg muligheten til å være
med i en organisasjon som var 
basert på yrkesaktive kvinner, og jeg
ble del av et verdenomspennende
nettverket for kvinner i alle aldere 
og ulike yrker. 

Det å arbeide for et verdensom
fattende fellesskap og skape grunn
lag for mer medmenneskelighet har
vært min store inspirasjon til å være
Soroptimist i alle disse årene. 
Her har jeg også fått venner i alle
aldre og ulike yrkeserfaringer, et

mangfold av mennesker. 

Vår organisasjon er ikke partipolitisk
og ikke religiøs. Vi er en organisasjon
som arbeider for å bedre kvinners
stilling, gjennom bevisstgjøring,
påvirkning og prosjektarbeid. Vår
visjon er å være en global stemme
for kvinner, noe som er viktig i dag
ens samfunn. 

Over hele verden tar våre 
medlemmer til orde for kvinnesaker
og gjennomfører prosjekter. Det som
er felles for alle, er at de opplever at
det nytter.

Vi har en visjon, en strategiplan,
en kommunikasjonsplan og program
områder som vi jobber innenfor.

Nytt unionsstyre fra 1. oktober 2019, fra venstre: Birgitte Paulsen Torset, 
3. visepresident; Veslemøy Klingsheim, 2. visepresident; Randi Mordal Hessen,
president; Grethe Mary Sørensen, 1. visepresident; Hilde Skjong Sylte, 
unionssuppleant; Synnøve Fagerhaug, unionssekretær; Anne Ekornes Rekdal,
unionskasserer

Jubileumsnummer•25 år!



17

Nr. 48 - DESEMBER 2019

I de kommende 2 år vil vi i unions
styret først og fremst fokusere på:

* synliggjøring av vår organisasjon
* drive påvirkningsarbeid/lobby for å 

bedre kvinners kår og rettigheter 
lokalt, nasjonalt og globalt

* intern kommunikasjon (engasjere,    
oppdatere og ansvarliggjøre)  * * *

* støtte opp om klubbene og de 
pågående prosjekter, motivere  
klubbene til å sette opp 
fortellerteateret «Valgt det…..»

* styrke det nordiske samarbeidet og 
videreutvikle prosjektet
Soroptimist Nordic Leadership 
Academy 

* se på mulighetene som ligger i  
digitale plattformer

* styrke arbeidet med  
ekstensjon/rekruttering ved blant 
annet å bruke Mentoring

På vår hjemmeside kan du klikke
deg inn på hver enkelt klubb og finne
kontaktinformasjon. 

Du kan også finne oss på Facebook
under Soroptimist International
Norway. Ta gjerne kontakt hvis du er
interessert i å høre mer om vår
organisasjon eller om du vil bli 
medlem.

Ålesund 1. oktober 2019

Randi Mordal Hessen
,,

Jubileumsnummer•25 år!

Larvik-klubben
har fått nytt medlem!

2020 - ikke lenge til! Da er det SI Convention i Irland! Ikke så langt unna, det heller! Kanskje en 
gyllen mulighet for oss å oppleve soroptimistenes største medlemsmøte?

På septembermøtet ble vi et nytt
medlem rikere! Inger Hvarnes
Odberg ble tatt opp og over ser
dere henne med sine to faddere:
Rigmor Haug til venstre og Anne
Brit Hellerud. 

“Hjertelig velkommen til oss Inger!
Veldig trivelig at du ville bli med
lem i Larvik Soroptimistklubb. 
Vi gleder oss til å bli godt kjent
med deg og håper du vil trives hos
oss!“ Inger er interiørkonsulent og 
økonom og er født i 1959. 

Hold julehjertet 
åpent året rundt.
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En fantastisk opplevelse å få møte
soroptimister fra hele verden. Hvert
fjerde år arrangeres en internasjon
al konferanse. Mange kjenner hver
andre igjen, selv med et deltageran
tall på over 1000.  Fra Norge deltar
seks soroptimister, og selv er jeg så
heldig å møte tre soroptimister fra
SI Rygges vennskapsklubb i England.
Å delta på en Convention føles som
en oppvåkning (awareness). På
verdenskonferanser erfarer man
hva ordene bevisstgjøring, påvirk
ning og handling betyr. Samtidig for
står man hva som kreves for å være
en global stemme for kvinner.

Stoltheten starter allerede ved den
høytidelige flaggseremonien. Flagg
fra 105 land skal bæres inn, og vår
unionspresident Bente Lene
Christensen bærer det norske flagg
et.  Jeg har i seks år sittet i FNkom
itéen til ACWW (Associated Country
Women of the the World) sammen
med en staselig dame fra Kuala
Lumpur og ingen ringere enn
påtroppende Dronning av Malaysia.
(Da var hun The Royal Highness
Princess Azizah).  Nå skal hun åpne SI
Convention.  Den gule fargen tilhører

kongefamilien, derfor blir vi bedt om
ikke å stille i gult ved åpningen. Til
alles overraskelse bærer Dronningen
et hvitt antrekk. Det skyldes dødsfall
i nær familie. Queen Azizah holder
en munter og slagferdig velkomsttale
med sterk appell om å løfte frem
kvinner og jenter. Talen går rett inn i
konferansens tema: “Soroptimists
Enable a Sustainable World” –
“Global Connections” – “Empowered
Women”. 

Ved registreringen får vi et flott silk
enett og en tykk bok om Penang. De
har visst glemt at vi skal hjem med
fly! I forbindelse med registreringen
kommer jeg i prat med to soroptim
ister, fra henholdsvis Singapore og
Phnom Penh. Som alltid, hører man:
Whenever you come to my place,
please visit me! Vi utveksler visitt
kort, men til damen fra Kambodsja
kan jeg takke JA med det samme. Vi
skal nemlig besøke hennes land etter
Convention. Og slik ble det.  Hun
arbeider i et departement med fore
bygging av malaria for US/Aid. Vi
besøker henne på kontoret, og turen
til det vakre hjemmet i utkanten av
byen for å spise middag, foregår

med rickshaw. Slik er det å være
soroptimist ute i verden! Har opp
levd det samme flere steder. Dette
er «Global Connections» i praksis!
Dyktige gjesteforelesere er hentet
inn. Foredrag/taler har hovedfokus
på FNs bærekraftsmål.  Av de 17
hovedmålene er mange av innlegg
ene i lys av Mål nr. 4 God utdanning
(også teknologisk)  Break the walls
and the ceilings, var oppfordringen,
nr. 5. Likestilling mellom kjønnene,
nr. 6 Rent vann og gode sanitærfor
hold og nr. 13 Stoppe klimaendring
ene. Dagen før verdenskonferansen
deltar mange soroptimister med tre
planting (redwood) i regnskogen
utenfor Kuala Lumpur, som en prakt
isk handling relatert til klimakrisen.
For øvrig er det langt mer behagelig
å oppholde seg inne i Convention
hallen enn ute, hvor det er ca. 40
grader i skyggen og meget høy luft
fuktighet.

Det er sterkt å høre om menneske
handel og vold mot kvinner.
Sexindustrien er «big business», ca.
1,2 mill. barn blir trafikkert hvert år.
Tredjeparten av disse kommer fra
Filippinene, Vietnam, Thailand, Laos,

Jubileumsnummer•25 år!

SI Convention 
i Kuala Lumpur, Malaysia 
17.-21. juli 2019

Gerd Louise Molvig
Rygge Soroptimistklubb

Å få delta på verdenskonferanser gir inspirasjon og energi, fordi man
‐  forstår hva «global voice for women» betyr
‐  forstår hva «global networking» betyr
  forstår hva kvinnefelleskap betyr
  forstår at vi alle er opptatt av det samme
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Taiwan og SørKorea. Kambodsja til
trekker seg mange pedofile.
Pornografi er større enn Netflix.
Frykten tar oss lett, men vi blir minn
et om at én person, én jente, én
lærer, én blyant og én bok kan endre
verden. Husk at det nytter!

Kuala Lumpur er en moderne by.
Den har sine tvillingtårn og sin flotte
skyline med skyskrapere.  Det er
rent, ryddig og trygt, og man møter
vennlige folk overalt. Jeg sitter på en
bar i 57 etg. i Twin Towers sammen
med mine to døtre, som også deltar
på konferansen. Det er langt igjen til
toppen, men likevel er det som å
sitte inne i stjernehimmelen. New
York blekner nesten! 
Malaysia er et spiseland, mat hele
tiden, i ALLE pauser, og du møter
stadig spørsmålet: har du fått deg
noe å spise? De innfødte smatter for
å vise at de setter pris på maten – ny
læring for meg! Å erfare at den
«grønne mannen» aldri kommer når
du ønsker å krysse en gate, er også
ny læring. Det har jeg aldri opplevd i
noe land før.  I Malaysia må man
sjekke når bilene får rødt, først da
kan man passere.

Føderasjonen i SørØst Asia er
ansvarlig for konferansen. Det merk
er vi godt i forbindelse med alle kult
urinnslagene om kvelden, hvor vi
også får mye god mat.
FNs generalsekretær António
Guerres har påpekt at likestilling

mellom kjønnene gir bedre økonom
isk vekst. Selskap med mange
kvinnelige ledere oppnår bedre
resultater. Fredsavtaler som inklud
erer kvinner, er mer holdbare.
Regjeringer med mange kvinner ved
tar flere lover innen helse, utdann
ing, antidiskriminering og
barneomsorg. Utdanning og 
likestilling er en forutsetning for
utvikling globalt. Derfor betyr like
stilling mellom kjønnene fremgang
for alle!

Påtroppende SI president Sharon
Fisher fra Canada har valgt følgende
slagord for sin periode: «The Road to
Equality», som også er knyttet opp
mot FNs bærekraftsmål.
Soroptimistenes visjon er å være en
global stemme for kvinner. Sentralt i
vårt arbeid er menneskerettigheter,
likestilling og myndiggjøring
(empowerment) – ikke veldedighet!
Visjonen passer godt til general
sekretær Guerres ord.

Oppsummering:
Å få delta på verdenskonferanser gir
inspirasjon og energi, fordi man
  forstår hva «global voice for 

Jubileumsnummer•25 år!

Norge var godt representert:
Fra v.: Veslemøy Klingsheim, Inger
Jensrud, Gerd Louise Molvig, Bente
Lene Christensen, Kirsti Guttormsen
og Randi Mordal Hessen.
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women» betyr
  forstår hva «global networking» 

betyr
  forstår hva kvinnefelleskap betyr
  forstår at vi alle er opptatt av det 

samme

Det gjør godt å se Asia med egne
øyne, ikke bare via korrespondenter
og journalister. Å få kjenne på egne
fordommer er også viktig. Vi vet for
lite om denne delen av verden. Asia
er ikke prioritert verken i norsk skole
eller media. Hvorfor?  tenker jeg
flere ganger under Convention.
Bevisstgjøring er viktig som 
soroptimist. Å delta i nasjonale og
internasjonale fora bekrefter at vi er
medlem av noe langt større enn
«bare» å møtes i egen klubb. Det
smiles, klemmes, prates, spises og
danses – MÅ bare oppleves! Men
det kommer nye muligheter. SI ble
grunnlagt i California i 1921, og i
oktober 2021 skal 100 års jubiléet
markeres i San Francisco. Neste SI
Convention er i Dublin i 2023, i tiden
27.29. juli. Har du anledning, 
prioriter en av disse store globale
samlingene. Du vil aldri angre!
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Gerd Louise Molvig 
Utdannet Cand.pilol/lektor
25 år i videregående skole:

jobbet som lektor/utdannings
leder/assisterende rektor. 

Vært politiker i 12 år, hvorav
fire år som varaordfører

Har og har hatt mange styre
og lederverv i politiske og sivile

organisasjoner. 
Har vært og er aktiv i mange

sivile organisasjoner: nestleder
i Norges bygdekvinnelag/leder
i internasjonalt utvalg, nestled

er i en FNkomitè (kontor i
London), styreleder i FOKUS i

mange år, internasjonal 
aktivitet gjennom

Norgesunionen og FOKUS
kontakt for unionen i seks år
(gikk av 1.10). Referat fra alle

disse møtene ligger på
Unionens hjemmeside under

egen fane.

FAKTA

Britt Nordgreen, SI Bergen
er nå leder av styret for SIE

Scholarship Funds! 
Vi gratulerer Britt med 

vervet!
Les mer om SIE Scholarship 
i Sorord nr. 47, juni 2019.

Har du ikke bladet liggende,
klikk deg inn på denne 

linken: 
larvik.soroptimistnorway.no

Der kan du lese nr. 47 og
mange andre utgaver av

Sorord!

Trivelig
julefeiring
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skjebne grep henne og teamet så
sterkt at hun har etablert et fond
som betaler for skolegang for
Bamunu, som nå er 11 år gammel og
ikke arbeider som kayayo lenger.
Fondet skal også hjelpe søsknene
hennes og forhåpentligvis andre
jenter. 

Filmen gjorde inntrykk og viste oss
barnearbeid som mange av oss aldri
har hørt om.

Etterpå var det hyggelig prat
rundt bordene, der klubbmedlem
mene satt godt blandet. Vi spiste
suppe med foccacia, kaffe og 
sjokolade. 

Slike møter
med naboklubbene våre er viktige.
De får fram fellesskapet vårt, 
betoner at vi arbeider mot sammen
mål, kan hente ideer og støtte 
hverandre – og ikke minst lære av
hverandre.

Sissel Hobæk

Mandag 16. september inviterte
Skien/Porsgrunn soroptimistklubb til
det årlige distriktsmøtet. Det er alltid
hyggelig å møte våre naboklubber,
og åtte fra vår klubb var til stede –
Lill, Hilde, AnneBrit, Margaret, Tove,
Torunn, Rigmor og Sissel.

Temaet for kvelden
var en dokumentarfilm, «Kayayo –
de levende handlekurvene». Filmen
er laget av Mari Bakke Riise og har
vært vist på NRK TV. Filmen var grip
ende og ganske sår. Åtte år gamle
Bamunu har ikke sett familien sin på
to år etter at hun ble sendt til Accra,
hovedstaden i Ghana, for å tjene
penger til familien sin. Hun arbeider
som kayayo, som betyr jentebærer,
og må slite for noen småmynter om
dagen. Det er 10 000 slike kayayoer i
Accra, og de bærer kjempestore fat
på hodet, slik at damene i byen får
fraktet hjem varene de handler. Og
hvilke lass de små jenten bærer  lass
høyere enn dem selv og sikkert det
doble av kroppsvekten deres. Mange
av dem får fysiske skader. 

Filmen følger Bamanu
gjennom flere dager, der hun fortell
er om hverdagen sin. Hun betaler for
et slags losji og mat. Resten må hun
spare, men siden det er fare for å bi
ranet, må en voksen dame passe
pengene for henne. Mange av dam
ene som påtar seg slike oppgaver,
beholder noe av pengene selv. Disse
småjentene kan nemlig ikke regne,
og har aldri hatt penger mellom
hendene.  

Filmteamet fikk bli med henne hjem
til landsbyen, en dagsreise fra Accra,
da familien tillot henne å komme på
besøk for å levere penger. Da hadde
hun noen glade dager, og håpet hun

slapp å reise til Accra igjen. Men for
eldrene syntes ikke hun hadde tjent
nok, så de sendte henne tilbake.
Hjerteskjærende!

Denne filmen 
har vært vist rundt i verden, og kom
med på listen over de ti beste 
kandidatene til Oscarnominasjon.
Den nådde ikke helt opp der, men
heder og ære til regissøren er det jo.

Regissør Mari Bakke Riise 
var til stede, og hun svarte på spørs
mål og fortalte etterpå. Denne jentas

Distriktsmøtet 2019

Mari Bakke Riise
‐ foto Anne Skjøtskift
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Det var en deilig sommerdag
med sol og  mange glade damer.
Mandag 3 juni kl 18:00. Vi har
invitert SI Sandefjord til sommer
møte i Kjærra og Høyt og Lavt.
Damene fra Sandefjord møter opp
med flotte sommerhatter på hodet.
Det ser kjempekoselig ut.  Nå er alle

på plass – og det er klart for omvis
ning ved Ole Petter Skjerven. Han
forteller alt som er verdt å vite om
gamle fiskemetoder og om laksen.
Etter en flott tur og omvisning
går vi opp til Høyt og Lavt for å 
fortsette møtet og kose oss med
deilig mat. Bordplassering gjør vi ved
at alle må trekke et farget skjell og

finne bordet med samme farge. Slik
får vi blandet klubbene litt.

Lystenningen blir gjort slik:
Soroptimist International ved
guvernør Evy Kruse, SI Sandefjord
Europaføderasjonen ved president
Tove Kiær, SI Sandefjord,
Norgesunionen ved Torunn Hammer
Haarberg (distriktskontakten vår, fra
Larvikklubben)
Våre klubber ved Pippi (påtroppende
president i Larvikklubben)
President AnneBrit leser appellen.

Deretter er det klart for
undeholdning ved Christina
Franksdatter Bøhler, som også er
Larvikklubbens reflektant. Nydelig
sang får vi – så vi booker henne
omgående for sang/underholdning
til 50 års jubileet vårt. Vi spiser og
koser oss med deilig spekemat, røke
laks og skinke med masse tilbehør.
Deretter deilig kaffe og kaker. 
Alle fikk et lodd hver, og det ble
mange heldige vinnere av vin og
honning m.m. 
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Sommermøtet i Kjærra 2019

Ole Petter Skjerven har ropert, det er på grunn av bruset fra fossen ‐ ikke oss!
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Evy Kruse fra SI Sandefjord 
forteller fra guvernørmøtet i Zagreb.
Til slutt litt salg av soroptimistpro
dukter før lysene slukkes og alle reis
er hjem etter et vellykket og hyggelig
sommermøte.

Neste år er det SI
Sandefjords
tur til å invitere oss. 
Vi ser fram til det  – det
er koselig å kunne gjøre
ting sammen.

Anne-Brit Hellerud
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En lang rekke interesserte og fornøyde soroptimister fra
Sandefjord‐ og Larvik‐klubbene fikk mye informasjon om
laksefiske i Kjerra.

Sandefjords president, Tove Kiær til høyre, sammen med
sin klubbsøster, Else Gro Rove.

Påtroppende president
i Larvik‐klubben, Pippi
Müller, tenner lysene
mens hjorten på veggen
har overblikket. 

Nestorene Margaret Støle Karlsen og Lill Bjørvik på vei over
Lågen på den flotte broen i Kjærra. PS. Lill er Margarets fadder
og kjemien er god, selv etter 25 år!

President Anne‐Brit leste appellen, påtroppende president i
Larvik‐klubben, Pippi Müller, guvernør Evy Kruse og president
Tove Kiær, begge Sandefjord og Larvik‐klubbens Torunn H.
Haarberg (distriktskontakt) ved lysseremonien.
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– Nobels fredspris for 2019 går til
Etiopias statsminister Abiy Ahmed Ali
for hans innsats for fred og mellom
statlig samarbeid, og da særlig for
hans avgjørende initiativ for å løse
grensekonflikten med nabolandet
Eritrea, sa Nobelkomiteens leder
Berit ReissAndersen.
Hun påpeker at statsminister Abiy
raskt gjorde det klart at han ville gå i
fredssamtaler med Eritrea, og han
utarbeidet prinsippene for en fred
savtale for å avslutte den langvarige,
fastlåste situasjonen mellom lan
dene.
– En viktig forutsetning for dette
gjennombruddet var at statsminister
Abiy sa seg villig til uten forbehold å

godta den løsningen på grensetvis
ten som Den internasjonale
grensekommisjonen for Etiopia og
Eritrea hadde anvist i sin voldgifts
dom fra 2002.

Omfattende reformer
Abiy har vært statsminister i Etiopia i
kun halvannet år, men har allerede
iverksatt en rekke reformer i landet,
i tillegg til å inngå fredsavtalen med
nabolandet.
– I hjemlandet har statsminister Abiy
iverksatt flere viktige reformer som
har gitt mange etiopere håp om et
bedre liv og en lysere fremtid, selv
om mange utfordringer gjenstår, sa
ReissAndersen.

– Han brukte sine første 100 dager
som statsminister til å oppheve
unntakstilstanden i landet, gi
amnesti til flere tusen politiske
fanger, avvikle pressesensuren,
legalisere tidligere kriminaliserte
opposisjonsgrupper, avsette korrup
sjonsmistenkte militære og sivile
ledere, samt i betydelig grad øke
kvinners innflytelse i etiopisk politikk
og samfunnsliv. Han har dessuten
forpliktet seg til å styrke demokratiet
gjennom å avholde frie og rettferdi
ge valg.

Prisen ble utdelt på 
menneskerettinghetsdagen, 
10. desember.

Etiopias statsminister Abiy
Ahmed fikk Nobels fredspris
for 2019
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- ORD VERD Å LESE!
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Starten på oransje dagene 
ble markert 25.november med stand
på Nordbyen Kjøpesenter og oransje
belysning på Bølgen Kulturhuset og
Svarstad kirke.

Gro Stalsberg gjorde en avtale med
Bølgen Kulturhus og de bidro godt
med råd, veiledning og materiell slik
at også Svarstad kirke ble opplyst i
oransje farge denne mandags
kvelden.

Vi fikk også lov til å lyse opp Larvik
kirke, men da måtte vi klatre opp i

lyktestolpene og utføre jobben selv.
Det ble derfor stoppet av fare for
skader.

Vi laget stand på Nordbyen
Kjøpesenter i år som i fjor, og nå fikk
vi stå i første etasje hvor vi var godt
synlig med rollups og et godt utvalg
av brosjyrer. 

I år hadde vi også fått 5 kilo
med klementiner til utdeling av
Meny Nordbyen, og det var kjempe
flott. Jobben gikk jo som en lek når vi
kunne dele ut gratis klementiner til

Nr. 48 - DESEMBER 2019Jubileumsnummer•25 år!

ORANSJEDAGER!

små og store.

Mange fikk høre om soroptimist
klubben og vår markering av oran
sjedagen. Vi tenkte at denne dagen
også kunne handle om rekruttering
og om egen organisasjon, i tillegg til
vår bekjempelse av vold mot kvinner
og menneskehandel.

Vi var i kontakt med Heidi Tanum
fra Krisesenteret i Vestfold. De klarte
ikke å finne noen som kunne stå på
stand med oss i år, men Tone
WithbroSvendsen, kom innom med

Fire av de som var på stand: Britt Ohrem Brastein, Trine‐Lise Fevik, Pippi Müller og Margaret Støle Karlsen.



Fakta om vold mot kvinner:

• 35 prosent av alle kvinner i verden vil oppleve vold. 
I noen områder gjelder det imidlertid så mange som 7 av 10 kvinner.

•  Over 600 millioner kvinner bor i land hvor 
vold i hjemmet ikke er forbudt

•  Opptil 50 prosent av alle seksuelle 
overgrep skjer mot jenter under 16 år

•  250 millioner av dagens kvinner ble giftet bort før de fylte 15 år
•  200 millioner av dagens kvinner har blitt utsatt for kjønnslemlestelse
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brosjyrer til oss.

Dagen startet allerede klokka 10:00
for Margaret og Pippi, før TrineLise
og Britt tok over klokka 13:00. Siste
vakt gikk på klokka 16:00, eller så
fort som mulig etter jobb for Anne
Brit og Inger.

Jane var innom vår stand, og hun
pyntet dem opp med nydelige hekla
oransje skjerf. 

På ettermiddagen kom Hilde også.
Det er veldig hyggelig å være flere
på stand. Det blir tid til en hyggelig
prat for oss klubbmedlemmer, og
jammen er det moro når kjentfolk
kommer forbi og har tid til en prat.
I tillegg har vi fått pratet med mange
forbipasserende, så nå vet nok flere
noe om Larvik Soroptimistklubb.

Vi solgte miljønett og lilla sløyfer:
Miljørett: 14 stk.
Lilla sløyfer: 15 stk. til ulike priser. 
Tusen takk til alle som bidro

Inger Solum Styrvold

Jubileumsnummer•25 år!

En representant fra Krisesenteret 
i Tønsberg, Tone Withbro‐Svendsen,
var på plass med infobrosjyrer om
senterets tilbud til utsatte kvinner.Siste vakta hadde Inger Solum Styrvold og Anne‐Brit Hellerud, strålende blide

likevel!
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Del av en plakat som medlemmene har fått laget. Her et glimt fra teaterforestillingen ‐ alt i anledning Oransjedager

ORANSJEDAGER I STEFAN VODA

Klubbens medlemmer med en appell
før teaterforestillingen

FNs generalforsamling har utpekt
25. november som den inter
nasjonale dagen for eliminering av
vold mot kvinner. Første gang dagen
ble markert var i 1999.

Soroptimistklubben i Stefan Voda
er bare 4 år gammel. De har fra år
én vært flinke til å markere akkurat
denne dagen. Det er dessverre et
faktum at det jevnt over er mer vold
mot kvinner i Moldova enn det er
her i landet. Jeg har ikke noe tall for
å underbygge påstanden, men alt vi

har hørt gjennom årene tyder på at
det er sånn. 

Tidligere år har klubben vært flink
til å involvere skolebarn. I år har de
satset på en teaterforestilling om
vold i hjemmet. Forestillingen fant
sted i kulturhuset i Chisinau.  Stykket
er fra teateret «A. Maatevici» (opp
kalt etter kjent lyriker) og heter:
Revedere (Revisjon). Jeg  synes det
er en bragd at 500 av byens 3500
innbyggere så forestillingen, selv om
dette tallet også inkluderer 47 billet

ter som ble gitt gratis til kvinner og
barn fra sårbare familier. Inntekten
fra forestillingen skal gå til opparbei
delse av en lekeplass for barn som er
rammet av hjemmevold (Barnas sen
ter i landsbyen Olanesti).

Før forestillingen hadde klubbens
medlemmer en appell. 

Lill Bjørvik
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Abonnér på iFOKUS - gratis blad utgitt
av FOKUS, Forum for 

kvinner og utviklingsspørsmål. 
Støtt soroptimistenes eget 

utdanningsfond!

Hummerbakkveien 253 • 3294, STAVERN

Abonnér gratis på
BISTANDSAKTUELT.

Klikk deg inn på 

www.bistandsaktuelt.no

Klikk deg inn på www.soroptimistnorway.no og få mer informasjon om organisasjonen vår!

Soroptimistene - en stemme for kvinner!
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Larvik Soroptimist klubb har de fleste klubbkveldene sine, andre
mandag i hver måned, på Hotel Wassilioff. Et hyggelig lokale med
nødvendig teknisk utstyr er da tilrettelagt, for oss. I tillegg nyter vi

gode rundstykker, te og kaffe og alltid stor imøtekommenhet
blir oss til del. 

Vi velger også som oftest å ha julemøtet vårt,
annen mandag i desember, her. Hotellet har ikke

buffet på mandager, men likevel strekker de
seg langt og lager til en innholdsrik og
velsmakende julebuffet til oss. Bordet er
alltid vakkert pyntet. 

Det er helt uvurderlig for oss å ha et slikt
sted å komme til! Vi takker for godt samar
beid og håper det samme for tiden som
kommer. 

Trine-Lise Fevik

Bruk våre nettsider:
www.

soroptimistnorway.no 
Gjør deg kjent med 

organisasjonen 
du er del av!

HOTEL WASSILIOFF - Larvik Soroptimistklubbs møtested!
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Bestill på op.no/bestill

Det viktigste 
i verden skjer 

der du bor

Ikke abonnent? 
Prøv full digital tilgang i

5 UKER FOR 5 KRONER

Jubileumsnummer•25 år!
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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

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 prosjekt
arbeid.

KONTONAVN: @soroptimist_larvik. 

Ina-Maria Snedal Tufte

Instagram er et gratis foto
delingstjeneste 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 Instagrambrukere
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.

Jubileumsnummer•25 år!

Følg oss på INSTAGRAM

-God og smaksrik matopplevelse-
Slakteren i Kongegata, Larvik

Tlf. 33181145

@soroptimist_larvik. 

Nr. 48 - DESEMBER 2019
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"Nå er det hennes tur" var slagordet
for årets TVaksjon. Med bøssa i
hånda en søndag ettermiddag fra kl.
1618 samlet Lily og Maria inn
penger til CARE, som vil hjelpe 
400 000 kvinner inn i lån og 
selvhjelpsgrupper. 

Det var lett som en plett å melde
seg som bøssebærer. Adressen er
sikkert den samme til neste år;
blimed.no. Vi fikk SMS med beskjed
om å møte opp i banken. Der fikk vi
tildelt pins, refleks, lapper til
postkasser hvor det ikke var folk
hjemme – og ikke minst rode og
bøsse! Lily og Maria ble sendt til
rode 41, som viste seg å være
området rundt Lilys skole 
Mesterfjellet på Torstrand. 

Innbyggerne i området er like variert
som vi er vant med fra skolen. Noen

kjente traff vi også – og det kan jo
være en fordel med tanke på giver
gleden. Jeg anslår at halvparten av
de vi banket på hos, var hjemme. De
fleste som vi traff ville gi, og hadde
de ikke norske kroner, fikk vi en
europeisk mynt. Jeg hadde ikke
hjerte til å takke nei til en  kanskje
nyankommet  familie som ga denne
gaven, og håper den lar seg veksle –
og kommer til nytte. TVaksjonen var
kjent for de eldre innbyggerne i
området, noen ventet til og med på
oss  klare med seddel i hånda. Vi
talte ikke pengene som ble dyttet
ned i bøssa, og videreformidler
heller tallene for Larvik kommune
per 27.10.19:
46801 innbyggere. Totalt innsamlet
kr 1 728 014, av totalt 225 250 345,
innsamlet i hele landet. Det blir 37 kr
per innbygger i kommunen. Larvik
havner på 361. plass av totalt 423

kommuner i landet, fordelt på
innbyggere.

Denne bittelille jobben vi gjorde
varmer mye mer enn den kostet oss.
Vi støtter en god sak, det er læring i
praksis for Lily, vi møtte hyggelige
mennesker  ikke minst medbøsse
bærer Margaret ved innlevering av
bøssene. Når banket du sist på døra
til en fremmed? Det er en spesiell
følelse..!

Maria Brekke-Jakobsen
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Vi CARE! Her er Maria og Lily ferdig med sin
bøssebærerjobb. Nederst Margaret
som også har levert inn verdifull
bøsse til en blid mottaksperson.

Jubileumsnummer•25 år!

En søndagstur med mening!

TVaksjonen 2019
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Møte i Distrikt Syd2

Foran t.v.: Jorunn Moe ‐ Sandefjord, Ina Marie Hagen ‐ president i Sandefjord‐klubben, Bjørg  Dalene ‐ president i
Tønsberg‐klubben, Ellen Bassøe ‐ Tønsberg. Bak f.v.: Kari Høimyr ‐ Skien/Porsgrunn, Sigrunn Gundersen ‐ president i
Skien/Porsgrunn‐klubben, Kristin Ruder ‐ Tønsberg, Pippi Müller ‐ president i Larvik‐klubben, Torunn Hammer Haarberg ‐
DK Distrikt Syd2 fra Larvik‐klubben, Galina Guran ‐ Holmestrand‐klubben og Margaret Støle Karlsen ‐ Larvik‐klubben.

Distriktkontakten for Syd2 (Vestfold/Telemark)
inviterte alle klubbene i distriktet til samling på
hotell Wassilioff i Stavern, 7. november 2019.

Det kom representanter fra alle klubbene, 
presidenter og medlemmer av rekrutteringsgrup
pene i de forskjellige klubbene. Klubbene ligger tett
i vårt distrikt; Holmestrand, Tønsberg, Sandefjord,
Larvik og Skien/Porsgrunn. 

DK Torunn Hammer Haarberg var godt forberedt,
kom med mange innspill og det ble gode diskusjon
er og god stemning. Alle klubbene fikk informert
om sine saker, kommenterer og idéer fikk stort rom
og hver enkelt dro hjem med tanker som skal realis
eres i løpet av året som snart banker på døren. 

Stemningen var god  som ovenstående bilde er et
godt eksempel på. 

Margaret Støle Karlsen
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Jentene fotografert etter festen: f.v.: Margaret Støle Karlsen, Lill Bjørvik, Torunn Hammer Haarberg, Trine‐Lise Fevik,
Anne‐Brit Hellerud, Pippi Müller, Kari Linnestad og Sissel Hobæk.

60‐årsjubilantens store feiring
fant sted 25.mai 2019 på Borge
Hotell på Husøy,Tønsberg. 

Et vakkert forsommervær gjorde
rammen om jubileet perfekt.
Gjestene, bla. åtte representanter
fra Larvik, ble ønsket varmt 
velkommen med sprudlevann og
musikalsk innslag fra en lokal trio.

Senere benket vi oss rundt vakkert
dekkete bord; der det ble servert
nydelige tapasretter. Det ble videre
framført hilsener og gaveoverrek‐
kelser; en 60 åring verdig.

Tre av klubbens medlemmer tok oss
med på en vandring i de 60 årene
som har passert. Ett riktig dypdykk i
klubbens historie.

Hotell Borges eier fortalte engasjert
om hotellet og dets virke gjennom
mange år.

Kaffe og kakebord hørte selvsagt
med til en jubileumsfeiring.
All ære til Tønsbergklubben for en

hyggelig jubileumsfeiring!

Kari Linnestad

Jubileumsnummer•25 år!

10. Desember Appellen 2017-2019: 
WOMEN, WATER & LEADERSHIP

Presidentens appell og mål var å samle inn £ 350.000, innen to år. 
Med pengene vil man bestrebe å forbedre bærekraftige, tilgjengelige og rimelige vann
produkter og tjenester på fem kontinenter! Nå kommer et stort TAKK til alle soroptimister
verden over som har klart å tilføre prosjektet mer enn målet som var satt! Det er kommet
inn (og fortsatt kommer donsjoner) £405,000 til disse to årenes Presidentappell!

og Larvik-jentene kom feststemte på besøk!
Tønsberg-klubben feiret sine 60 år
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Her er våre 
tillitskvinner i styret
samlet på ett brett!

F.v. president Pippi Müller,
styremedlemmene Britt Ohrem
Brastein, Torild Gusland, Margaret
Støle Karlsen, Hilde Eskedal, Inger
Solum Styrvold og Vera Paulsen.

Disse loser oss gjennom 
soroptimiståret 2019 til 2020, 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 med
lemmer som gjerne tar et tak for en
god sak: soroptimismen!

Våre tillitskvinner!

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

Marianne Kalleberg, SI Arendal

UTNEVNTE VERV:

Sorord: Margaret, Torunn, Sølvi,
Lill og Rigmor

VANNdag: Hilde, Torunn og Jane
Julemerker: Margaret
Miljønett: AnneBrit og Margaret
PR/markedsansvarlig: Margaret
Nettansvarlig: Maria og Ellen Katrine

Jubileumsnummer•25 år!

PROGRAMANSVARLIG 
Leder: Sissel Hobæk
Assistent: Margaret Støle
Karlsen

PROGRAMKOMITÉ, 
Trine Lise Fevik
Torunn Hammer Haarberg
Rigmor Haug
Hilde Larsen

REKRUTTERING 
InaMaria Snedal Tufte 
Margaret Støle Karlsen
Inger Marie Heinzer
Tove Akre

VALGKOMITÉEN
AnneBrit Hellerud
TrineLise Fevik

REVISOR
Gro Stalsberg
Sølvi Snedal Tufte 

PRESIDENT : Pippi Müller

STYREMEDLEMMER: 
Hilde Eskedal (visepresident)
Britt Ohrem Brastein (kasserer)
Margaret Støle Karlsen (sekretær)
Torild Gusland (styremedlem)

VARAMEDLEMMER:
Vera Paulsen
Inger Solum Styrvold

REPRESENTANTER TIL UNIONEN, 
1. REPRESENTANT: 
Pippi Müller
2. REPRESENTANT: 
Hilde Eskedal

SUPPLEANTER TIL UNIONEN, 
1. SUPPLEANT: 
Margaret Støle Karlsen 
2. SUPPLEANT: 
Britt Ohrem Brastein
3. SUPPLEANT: Sissel Hobæk

Tillitskvinner fra oktober 2019/20
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til en liten prosentsats av barna som
kommer fra svært fattige kår. På
denne skolen ble det 12 barn som
får mat dekket. Det er i tillegg 25
barn som ikke får jevnlig mat
hjemme. De kommer sultne til
skolen og går sultne hjem. 

Jeg hilste på kokka, hun fortalte at
disse barna skulle spise til et eget
klokkeslett og få egen meny som var
tilpasset dem. Hun ville legge vekt på
at det skulle være vitaminrikt og
være noe som lenge kunne mette

maven. Det blir en varmrett med
suppe som forrett.
Noen av elevene som skal være med
i matprogrammet ble hentet slik at
jeg fikk hilse på dem, de var veldig
sjenerte og undrende, men utrykte
stor takknemlighet.

Jeg hadde også et hyggelig møte
med rektoren, som var svært
takknemlig for hjelpen med mat.

Maria som bestyrer barnehjemmet,
hadde videreformidlet mitt ønske
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Noen av barna som er med i Larvik‐klubbens matprosjektet.

MATPROSJEKTET
I BELT, MOLDOVA

I mars i år begynte  Moldova
komitéen å arrangere årets tur
til Moldova. Jeg skulle arrangere
tur til barnehjemmet mitt i Belt.
Vi dro nedover samtidig, og det
var veldig hyggelig å ha reise
følge av så mange soroptimister
fra hele Norge.
Det var veldig hyggelig å bli kjent
med noen av alle disse driftige
damene som har interesse i
samme land som meg. 

I Chisinau reiste vi hver vår vei. 
Jeg reiste til Belt som er Moldovas
nest største by, ca. 3 timers biltur
nord i landet. Soroptimistene hadde
prosjekter i Chisinau som skulle
besøkes. Ekstra hyggelig synes jeg
det er at Larvikklubben ønsker å
støtte et matprosjekt på skolen som
ligger bare noen hundre meter fra
barnehjemmet og hvor flere av
barna våre går. Mat er jo svært viktig
for at læringen skal bli bedre.

Skolen har 182 elever, 70% av barna
kommer fra svært fattige familier.
Det skyldes at mange foreldre bor og
jobber i andre land, da er det gjerne
besteforeldre som tar seg av barna.
De fleste har bare en forelder. I
mange av familiene er det høyt alko
holmisbruk som skyldes arbeid
sledighet og håpløshet.

Barn som kommer fra mer 
velstående familier, går ikke på
denne skolen. Skolen er gratis, men
elevene må betale for alt skolema
teriell, renovering og vask. Barna fra
14 klasse får et måltid dekket av
kommunen. Kommunen gir mathjelp
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Her får vi et lite glimt inn i matsalen.

Varme, deilige klær fra soroptimistene i Larvik.

Varmekilden i huset til familien 
vi besøkte.

Mor med to av barna. Et av klasserommene på skolen i Belt der “våre” barn går.

om å få besøke en av familiene hvor
barnet/barna som skal være med i
matprosjektet, bodde.

På ettermiddagen var vi på marked
og handlet frukt, kjøtt og grønnsaker
som vi skulle ha med til familien vi
besøkte. Vi hadde også med masse
flott varmt tøy som soroptimistene
fra Larvik hadde samlet inn.  Det ble
til stor glede og
overraskelse for
alenemoren med
fire barn. 

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

Vi trykker kvalitetsmateriell
til soroptimistene!

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

X-idé as, Fjellhamar
Marcus Tranesv. 100
1472 Fjellhamar
Tlf. 22 90 39 00
rune@xide.no

Velkommen til velvære!

Støtt våre annonsører 
- de støtter oss!

Ryes gate 28 3263 Larvik 
913 86 007 

post@vestfoldbrannteknikk.no 

Ledende leverandør av
brannmateriell

BYENS INNOVATIVE FRISØR • TORGET • LARVIK • 33 18 20 25
Man-fre 09-19. Lør 09-16

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

ANNONSER
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Odal soroptimstklubb
ble chartret i august 1990. Neste år
er vi altså 30 år.  Klubbens fokus har
i alle år vært å jobbe lokalt. Klubben
har et prosjekt som har vært gjentatt
hver høst i 20 år. Yrkesmessa er et
samarbeid med Rotary i de to Odals
kommunene og Skarnes
videregående skole. 

Det er en yrkesmesse for elever 
ved odalbygdenes tiende og niende
trinn og elever ved Skarnes
videregående skole. Målet har vært,
og er, å sette fokus på at utdanning
etter grunnskolen er viktig. Det har
vært særlig viktig da det er lavt
utdanningsnivå i distriktet. Det
gjelder både  yrkesfag og høgskole.
Heldigvis er det nå flere som har
skolegang utover grunnskolenivå enn
tidligere.  Vi tror vi har vært med på
å bidra til det ved hvert år å sette
fokus på de muligheter som finnes
innen utdanning og yrkesliv.

Vår klubb er også en del 
av et Kvinnenettverk i SørOdal 
kommune. Dette nettverket har
fokus på å integrere kvinner med 
flyktningebakgrunn som er bosatt i
kommunen. Kvinnenettverket er et
veldig aktivt nettverk med mange
ulike aktiviteter. Det har vært svøm
megrupper, gågrupper og  8.mars
arrangement. I tillegg  er det en fast
aktivitet 10 måneder i året med
temakvelder.  I desember er det

juleverksted og sommerfest i juni.

Vi er i dag 12 soroptimister 
som jobber for å kunne fortsette å
eksistere. Flere av disse har vært
med siden starten.  Vi mener Odal
soroptimstklubb har noe viktig å 
tilføye de to Odals kommunene og
satser på å feire 30 årsjubileum med
brask og bram til høsten, neste år.
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Fra årets yrkesmesse der Odal
Soroptimistklubb er aktiv medspiller
med Rotary og Odalskommunene.

Fra sommeravslutningen! Fra ven‐
stre: Olaug Jeksrud, Lise Marie Holm,
Ingunn Brun, Ingrid Holen, Lise Kari
Holstad og Berit Lund.

KLUBBSTAFETTEN
Odal Soroptimistklubb

Vi i Odalklubben utfordrer
KONGSVINGER 

SOROPTIMISTKLUBB
til å ta over stafettpinnen og

skrive i neste nummer av
Sorord!
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Støtt våre annonsører 
- de støtter oss!

innovativ mote 
til alle anledninger 

Kongegata 22, 3256 Larvik
Telefonnummer: 33131620

MOTEHUSET
Karma Larvik

Den gode ferieopplevelsen
starter hos oss!

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

33 30 13 00
www.askjems.no
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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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Støtt våre annonsører 
- de støtter oss!

- veletablert transport- og 
spedisjonsfirma ved containerhavna i Larvik

med avdeling på Stensarmen i Tønsberg.

Veitransport • Container • Sjøfrakt • Flyfrakt • Lager • Fortolling

+47 33 14 00 60TRYKKSAKER | GRAFISK | PROFIL | EMBALLASJE | MEDIA | ALL MADE  
WEB DESIGN | FIRMAGAVER | PROFILTØY

Alt av markedsmateriell

Unn deg en elektriker!

33 13 38 88

Stavern.sport@sport1.no

STAVERN SPORT 

DRONNINGENSGATE 2

• 3319 89 41

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

Fritzøe Brygge
Fritzøe Brygge 1 • Larvik

Telefon: 33201450 • 9-18 (15)
fritzoebrygge@vitusapotek.no

www.vitusapotek.no
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elser, får noen nye perspektiver. 
Vi hadde faddermøte i Sandefjord
i slutten av oktober, og det var her
disse synspunktene kom frem fra
førstegangsreisende. 

Da den nye Moldovakomitéen
overtok og skulle arrangere tur, så
følte de at de trengte innspill og

«NÅ er jeg soroptimist»,
tenkte Pippi, da hun traff folk og fe
og soroptimister i Moldova. Jeg tror
kanskje ikke man skjønner helt hvilk
et nettverk man er en del av før man
føler det på huden. Det er helt tyde
lig at de som kommer til Moldova
første gang og treffer hjertevarme
mennesker og ser litt andre omgiv

“Nå er jeg soroptimist”

Rundt bordet f.v.: Sonja Svanevik ‐ Holmestrand, Galina Guran ‐ Holmestrand, Liv Handeland ‐ Tønsberg, Ingegerd
Juel Ingeborgrud ‐ Follo (delvis skjult), Torunn Hammer Haarberg ‐ Larvik, Tove Glittenberg ‐ Moldovakomitéen og
Skien/Porsgrunn, Pippi Müller ‐ Larvik, Berit Vale ‐ Moldovakomitéen og Skien/Porsgrunn, Kari Sofie Mitter ‐ Rygge,
Barbara Sørhus Andersen ‐ Sandefjord, Elisabeth Schrader Kristiansen ‐ Sandefjord og Britt Fusdahl ‐ Tønsberg.
I tillegg var Ina M. Hagen ‐ Sandefjord og fotograf Lill Bjørvik ‐ Larvik, tilstede.

støtte fra folk som hadde besøkt
landet før. Dermed ble det etablert
en slags «fadderklubb» i fjor. To
stykker fra hver av de klubbene som
har vært med på å chartre nye
klubber i Moldova eller er venn
skapsklubb, møtes. Det er Tønsberg
(Chisinau i 2000), Sandefjord (Edinet
i 2007), Holmestrand (Causeni i

Jubileumsnummer•25 år!

Smykker, ur og klokker, bunadsølv, gaveartikler, ringer. 

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

Tlf.: 33 18 10 21 • Torget 6, 3256 Larvik • www.felumb.no

GULLSMEDEN I LARVIK

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

ALT DU TRENGER TIL HUS OG HYTTE
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2008), Rygge og Follo samarbeider
om Nisporeni (2013) og  Larvik
(Stefan Voda 2015).

Temaet for møtet var årets tur,
opplevelser og gjennomføring. Det
kom også frem at kontigentspørs
målet var i fokus på landsmøtet.

INFO TIL NYE MEDLEMMER:
Alle soroptimistklubber i Europa
betaler en viss sum euro pr. år til
Soroptimist International Europe.
Bruttonasjonalprodukt (BNP) regnet i
kjøpekraftenheter (K) pr. innbygger
(PPP=Purchasing Power Parities) var
i 2016 4,9 K for Moldova sammen‐
liknet med 63 K for Norge, det vil si
at vi i Norge i gjennomsnitt har ca.
13 ganger mer å leve av enn de har i
Moldova. Kjøpkraftenheten sammen‐
ligner velstanden mellom land
utjevnet for forskjeller i priser og
valuta.

Dette er litt gamle tall, 
men den økonomiske situasjonen er
blitt enda mer krevende de siste
årene, noe soroptimistene i Moldova
også bekrefter. Soroptimistene i
Moldova tjener i gjennomsnitt 165
Euro i måneden (33 – 360 Euro) og
de fleste bruker alt de tjener på å
dekke levekostnadene sine dersom
de i det hele tatt har nok til disse.
Den lokale valutaen har falt i verdi
det siste året, fra å betale 15 MDL

(moldoviske lei) for en euro til 20
MDL for en euro (2019). Bankene i
Moldova tar også høye gebyrer for å
overføre penger til utlandet.

Norgesunionen har fremmet 
et forslag for Soroptimist
International Europe (SIE) om å ta
grep for å unngå at soroptimist‐
klubber i Moldova og andre land må
nedlegges på grunn av den økonom‐
iske situasjonen. Dette påvirkningsar‐
beidet ovenfor SIE regner Norges‐
unionen med vil ta flere år før et
eventuelt gjennomslag for aktuelle
tiltak. I mellomtiden må vi finne en
løsning som gjør at soroptimistklubb‐
ene i Moldova kan overleve.

Norgesunionen har satt av midler
til å hjelpe de klubbene i Moldova
som trenger støtte til å betale kon‐
tingenten, helt eller delvis. Skjemaet
for å søke ble gjennomgått på lands‐
møtet.

Vi hørte bitte litt om 
Donauprosjektet. Det er soroptimist
klubber langs med Donau som møtes
og utveksler informasjon m.m.
Iuliana Palade fra Chisinau er valgt
inn i styret der. 

Tanker om neste tur er bl.a. 
  Tidspunkt offentliggjøres så tidlig
som mulig og aller helst før neste
faddermøte i februar.

   Grensen for en håndterlig gruppe
har vært regnet som 30 soroptimist
er. Det er mulig gruppen kan være
større hvis man i opplegget legger
inn at hver fadderklubb får «egen
tid» med «sin» klubb.
   Chisinauklubben er 20 år til neste
år. Mye av tiden vil bli brukt i
Chisinau. 

Møteplassen for faddergruppen
er jo verdt et kapittel for seg. Det
har totalt vært 3 møter, og alle har
vært hjemme hos den nyvalgte
Sandefjordspresidenten Ina M.
Hagen. I tillegg til at hun har et flott
langbord, så disker hun opp med
utsøkt suppe, dessert og kaffe til
alle. Vi sitter og prater, og Ina står
over grytene. «Det er mitt bidrag»,
sier Ina, som om hun ikke har nok
med alt hun ellers holder på med,
som f.eks. å være i arrangements
komitèen for TVinnsamlingen hvert
år. Her gjør jo Sandefjordsklubben
en strålende innsats. 

Lill Bjørvik

Jubileumsnummer•25 år!

Neste års Landsmøte og Representantskaps-møte 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.

Støtt arbeidet som Ziarul de Garda gjør som informasjonsorgan i Moldova! 
Kontakt SI Bærum og kjøp abonnement!

MOLDOVA-KONTOEN:
2801.13.38765
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Veslemøy Klingsheim, 
2.visepresident 20192021
Advocacy Coordinator

Har du fått med deg aksjonen og
avstemmingene på facebooksi
den «One Global Voice – One
Global Emblem»?
https://www.facebook.com/Sor
optimistBranding/

På sensommeren,
startet det en diskusjon i sosiale
medier. Kanskje var det invitasjonen 

til 100årsfeiringen av Soroptimist
International som ble øyeåpneren,
den ble delt ut under Convention i
Kuala Lumpur. Kanskje var det den
nye Afrikanske føderasjonens logo

som hadde begynt å sirkulere.
Uansett – invitasjonen til feiring av
100årsjubileet i San Fransisco så ved
første øyekast ut til å være ølbrikke.
Riktignok inneholdt teksten
«Soroptimist International», men
uten emblemet så kunne invitasjo
nen for så vidt ha kommet fra hvem
som helst. Hvorfor ble mottakerne
så skuffet?

«We're stronger
when we communicate with one

brand and one voice. Having a con
sistent look and tone is important to
increasing recognition of
Soroptimist, both locally and global

ly». Dette sier Soroptimist
International of the Americas
(SIA) på sin nettside om
«Recognition and branding
tools». Den amerikanske
føderasjonen har gjennom en
årrekke arbeidet og profilert
seg under sin egen Slogo, så
det er derved ikke «the Lady»
det snakkes om når man
snakker om merkevaren og én
stemme. SIA ber i tillegg om
at klubbene i deres

føderasjon avstår fra å bruke SI
emblemet fordi «SIA ikke lenger
bruker SIemblemet på sitt materiell,
da det har begrenset appell — særlig
blant yngre kvinner og kvinner av
forskjellige nasjonaliteter».
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Èn global stemme
- et globalt emblem?

Jubileumsnummer•25 år!

Føderasjonen mener åpenbart at
den amerikanske Sen er bedre som
et symbol på en internasjonal 
organisasjon av yrkeskvinner. SIGBI,
Soroptimist International of Great
Britain and Ireland, har utformet sin
egen S, og den nye Afrikanske
Føderasjonen, SIFAF (Soroptimist
International Future African
Federation) publiserer sitt merke
med en annerledes stor S.

Diskusjonen om emblemet økte
blant soroptimister i løpet av høsten,
spesielt i den nordiske delen av
Europaføderasjonen. Flere deltok
også i diskusjon om det samme
temaet i gruppa SIChatline, et 
samtaleforum i Google Groups som
har bestått i flere år. 

Tillitskvinner på flere nivå
i de nordiske landene ønsket et
fokus på viktigheten av en felles
markedsføringsprofil for hele organ
isasjonen. Selv om mange har «the
Lady» kjær, så vil hovedspørsmålet
være om soroptimistene skal
kjennes ved et felles grafisk uttrykk,
lett gjenkjennbart og tydelig. 

Etter diskusjonsgruppens initiativ
ble det opprettet en egen
Facebookside «One Global Voice –
One Global Emblem» for diskusjon
og informasjon.  I tillegg ble det

Bør den 92 år gamle damen vår nå pensjoneres? Bør hun fornyes og fortsatt
være med oss i en mer moderne og multikulturell form? Vil hun kunne bidra
til at organisasjonen som fortsatt sliter med å være en godt bevart 
hemmelighet, kan komme bedre fram i lyset? 

,,
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etablert en elektronisk mulighet til å
svare på spørsmål via gratistjenesten
eSurv.org. Hensikten med spørre
undersøkelsen er å få loddet
stemningen på grasrotnivået blant
soroptimister. Videre presenteres
resultatene åpent, både for medlem
mer og ledelse i organisasjonen. To
enkle spørsmål stilles, og det kan
bare svares en gang fra den enkelte
IPadresse:
I agree on One Global Emblem for
Soroptimist International and all
Federations. A unified brand is
neccesary for the future!
•Yes, a unified brand is necessary
•No, the Federations should decide
for themselves. 
I tillegg spørres det om fra hvilken
føderasjon svareren tilhører. 
Se skjermdump Survey ovenfor!

I skrivende stund har det kommet
inn mer enn 600 svar og spørreskje
maet vil ta i mot svar helt fram til

nyttår. Selv om majoriteten av
svarene kommer fra Europa
føderasjonen, så er det så langt en
tydelig overvekt som svarer at en
felles profil (unified brand) er nød
vendig. I kommentarer på Facebook
og på SIChatline ymtes det om at
endring av organisasjonens profil
ikke alltid har skjedd etter
demokratiske prinsipper, SI Japan
forteller blant annet at kun 5 av 134
klubber var positive til å fjerne
emblemet.

Både Facebooksiden
og spørreundersøkelsen drives på
frivillig basis, og påtrykket er helt
avhengig av at soroptimister deler
lenker og informasjon i sitt eget
nettverk på sosiale medier. Det
brukes ikke penger på annonsering.

LITT HISTORIKK
Ved den første Soroptimist
Convention i Washington D.C. i 1927

Jubileumsnummer•25 år!

ble soroptimistemblemet vårt god
kjent som det offisielle emblemet og
raskt tatt i bruk på medlemsnåler og
brevpapir.  Det hadde vært levert
flere konkurrerende designforslag
men Anita Houts Thompson som var
designer og gravør, gikk av med
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seieren. Motivet med en kvinne som
løfter et banner var nok kanskje ikke
ukjent for henne. Dette motivet ble
brukt på begge sider av kvinne

kampen for stemmerett. 

Appeal of Womanhood fra 1912
“Vi vil at avstemningen skal stoppe
den hvite slavetrafikken”. Denne
provalgplakaten ble designet av
kunstneren Louise Jacobs for
Suffrage Atelier, en gruppe kunst
nere som brukte kunst for å pro
motere Votes for Womenkampan
jen. Plakaten ble sannsynligvis
designet som et stikk til Harold Fugls
plakat med tittelen «No Votes Thank
You», utgitt for et antisufragettmøte
i Albert Hall i februar 1912.
Se plakaten over, suffragetter!

Anita Houts Thompson
forteller selv at hun designet
emblemet i samarbeid med en 
kunstner. «Utformingen representer
er kvinneligheten ved at hun har
armene løftet i været, både som et
uttrykk for frihet og som aksept for
ansvaret for det som er best og det
høyeste gode. Eikeblad og eikenøtter
representerer styrken i organisasjo
nen vår og laurbærbladene repre
senterer seiere og prestasjoner.»

Gjennom årene har «The Lady» gjen
nomgått moderniseringer både hva
angår hårfrisyrer, sminke og antrekk.
De viktige elementene har likevel
bestått, og selv som 92åring er hun
kjær for mange soroptimister over
hele verden.

Soroptimist International 
sier om emblemet at det skal ha til
hensikt å være likt over hele verden
og beskyttet av medlems
føderasjonene fra uønsket publiser
ing og kommersiell utnyttelse.
Emblemet kan brukes av medlems
føderasjonene, deres tilhørende
klubber og den enkelte soroptimist
for å identifisere seg selv som del av
den verdensomspennende beveg
elsen Soroptimist International. 

Slik teksten er formulert, så er det
frivillig å bruke emblemet. Tre av
snart seks føderasjoner: SIA, SIGBI og
SIFAF, har valgt å utforme sine egne
logoer. Alle tre har en variasjon av
en S, uten at de derved framstår
som tilhørende samme inter
nasjonale organisasjon. SIGBI har
spurt yngre medlemmer og andre
grupper om emblemet, og har fått
tilbakemeldinger på at «the Lady» er
utdatert og at hun ikke gjenspeiler
mangfoldet i medlemsmassen på en
sannferdig måte. SIGBIs «dynamiske
S» fanger dynamisk karakteren til SIs 
visjon og formål med det stiliserte
bildet av den kvinnelige formen.
Logoen kan også bli sett på som «S»
for Soroptimister, med prikken sett
på som enten hodet på kvinnen til
«I» for International. Symbolikken i
den amerikanske versjonen er

antakelig tilsvarende, det har ikke
vært mulig å finne informasjon om
dette på føderasjonens nettsider.

Hva er forskjellen på et emblem
og en logo?

EMBLEM: Et emblem er en symbolsk
framstilling av forhold i virkeligheten
eller fantasien. Et emblem kan være
en figur eller sammenstilling av figur
er, og kan være ment å avbilde en
bestemt idé eller
oppfatning.(Wikipedia)

LOGO: En logo er en grafisk figur
som kjennetegner en fysisk eller
juridisk person så som en
bedrift/organisasjon, eller en
vare/tjeneste. Logo kalles også 

figurmerke og er for mange 
virksomheter og produkter også 
registrert som varemerke.
(Wikipedia)

Hva er forskjellen på et varemerke
og en merkevare?
Kort sagt er varemerke (emblem,
logo) et navn, symbol, tegn, mønster
eller en kombinasjon av disse,
utformet for å identifisere en vare
eller tjeneste, som skiller seg ut fra
konkurrentenes tjenester. 
Merkevare kan beskrives som de
assosiasjoner og forestillinger som
man forbinder med et produkt. 

Hvor går damen?
I 2021 skal 100årsjubileet for
Soroptimist International feires, men
«the Lady» ser faktisk ut til ikke å bli
invitert til bords i den amerikanske

Jubileumsnummer•25 år!

Logoene til de forskjellige føderasjonenene: 
SI Europa, SI Americas, SI Africa og SI Great Britain & Ireland (SIGBI)
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føderasjonen. Det er mange som
synes det er trist. Damen er likevel
ikke så enkel å ha med å gjøre rent
grafisk. Emblemet inneholder mange
elementer, og lar seg vanskelig
skalere ned i små størrelser. Damen
kan også oppfattes som for hvit og
for naken, og hun er kanskje ikke det
beste varemerket for å representere
en organisasjon av moderne
yrkeskvinner. På den annen side er
det «the Lady» som i utgangspunktet
er vårt felles emblem, selv om
føderasjoner velger å utforme sine
egne logoer i tillegg.

Andre organisasjoner 
opptrer også med variasjoner av sitt
varemerke. FN har for eksempel
mange varianter, men de er likevel
gjenkjennbare fordi det finnes
nøkkelelementer og farger som gjen
tas i utformingen. Andre verdensom
spennende foretak har varemerker
med en stram design, med få 
elementer/farger, og gjerne god 
kontrast.  Du er ikke i tvil om hvem
som presenteres når du ser en stor
gul «M», eller et rødt kors.
Selv om det er snart fem føderasjon
er tilknyttet Soroptimist
International, burde man straks

Jubileumsnummer•25 år!

kunne gjenkjenne organisasjonen når
man ser varemerket. Slik er det ikke i
dag, når noen velger sin egen logo,
noen bruker både egen logo og
emblem, og andre igjen kun en vari
ant av emblemet. 

Grasrotaksjonen 
«One Global Voice – One Global
Emblem» forsøker å få 
soroptimistmedlemmene til å ytre
sin mening om et felles varemerke,
slik at tillitskvinner og ledere i 
organisasjonen får kjennskap til hva
som rører seg i organisasjonene. 

Spørsmålet er i hovedsak ikke 
om originalemblemet skal bestå,
men om alle føderasjonene skal
kunne samles under et felles 
varemerke og merkevare 
– «a unified branding». 

Bør den 92 år gamle damen vår 
nå pensjoneres? Bør hun fornyes og
fortsatt være med oss i en mer 
moderne og multikulturell form? 
Vil hun kunne bidra til at organisa
sjonen som fortsatt sliter med å
være en godt bevart hemmelighet,
kan komme bedre fram i lyset? Bør
føderasjonene nå samarbeide om en
ny felles grafisk profil som en global
stemme for kvinner? Hva er viktig
for deg?  

Gi gjerne din stemme, og del
engasjementet ditt! 

[Figur QRkode]

mot kvinner og jenter er så omfat
tende at Verdens helseorganisasjon
omtaler problemet som en «epi
demi». Konsekvensene er enorme,
aller størst for kvinnene og jentene
som blir utsatt for vold, men også
for familier, samfunn og hele
nasjoner. Vold mot kvinner og jent
er har store  økonomiske kostnader
for samfunnet. Både utgifter til
helsevesen, sosiale og juridiske tjen
ester, og tap i produktivitet, påvirker
nasjonale budsjetter og samfunns
utvikling.        

www.fokuskvinner.no

Vold mot kvinner og jenter
Kjønnslemlestelse av jenter og
kvinner er forbudt nesten overalt,
men likevel blir 3 millioner jenter
lemlestet hvert år. Minst 200 milli
oner jenter og kvinner som lever i
dag, er kjønnslemlestet (UNICEF,
2018). 
Kvinner og jenter utgjør over 70
prosent av ofre for menneskehand
el. Tre fjerdedeler av dem blir solgt
som sexslaver (Global Report on
Trafficking in Persons, 2018).
Globalt blir nesten 40 prosent av

drap på kvinner utført av kvinnens
mannlige partner (WHO, 2017). 

KONSEKVENSER AV VOLD MOT
KVINNER OG JENTER 
Vold mot kvinner og jenter
er et alvorlig brudd på menneskeret
tighetene og et hinder for utvikling.
På verdensbasis opplever én av tre
kvinner fysisk og/eller seksuell vold i
løpet av livet. Vold kan føre til 
alvorlige fysiske, psykiske og sosiale
problemer for de som utsettes. Vold



50

Nr. 48 - DESEMBER 2019

Første helga i oktober var
distriktskontaktene (DK) fra hele
land et sammen med  den nye
ekstensjonskomiteen fra
Unionen, som nå består av
Hanne Jaatun Hegre, Bente
Thoresen Plaszko og Jezza
MatiasMartinsen, samlet i
Kristiansand.

Målet for samlingen 
var å legge en felles retning frem

over. Medlemstallet i organisasjonen
er fortsatt synkende og gjennom
snittsalderen er 65 år. Gjennom
gruppearbeidet om rekruttering kom
det fram mange gode grunner til å
være soroptimist: nettverk av yrkes
kvinner globalt, interessante fore
drag, personlig utvikling, sosialt,
gjøre en forskjell for andre, spenn
ende prosjekter, økt samfunnsenga
sjement og internasjonal tilstede
værelse.

Et annet gruppearbeid 
hadde tema retensjon. Hva er det
som gjør at noen slutter?  Vi må bli
flinkere til å fange opp signaler. For
mye fokus på å få inn yngre med
lemmer kan føre til at de eldre mist
er engasjementet og slutter. Det er
viktig å ha en god fadderordning. Vi
må være ærlige og snakke om trivsel
på klubbnivå.  Vi må engasjere så
mange som mulig i klubben i løpet
av året med forskjellige oppgaver.
Alle skal med!

Vi fikk en gjennomgang 
av Key Soroptimist Messages av
Veslemøy Klingsheim fra
Unionsstyret. Det er smarte
huskelister på hva det betyr å være
en Soroptimist og hva organisasjon
en står for. Man utfordres til å bli
kjent med fagområder og hva for
skjellige definisjoner står for. Dette
er til god hjelp når vi blir spurt om
hva soroptimistene gjør. Kortene ble
presentert på møte med DK og
klubbene i Syd2 i november, og det
oppfordres til at de tas i bruk på et
klubbmøte.

Det ble også vektlagt
at alle klubbene må ha oppdaterte
klubbsider og oppfordre medlem
mene til å bruke Norgesunionen og
klubbens hjemmeside jevnlig.
Jeg fikk anledning til å presentere

Nettopp bevisstgjøring og kompetanseheving om hva 
soroptimistene gjør, også utenfor det lokale arbeidet, 
ble identifisert som viktig for rekrutteringsarbeidet.

Torunn Hammer Haarberg, Distriktskontakt SYD2

Jubileumsnummer•25 år!

Distriktskontaktsamling 
i Kristiansand oktober 2019

Resultatet av diskusjonene ble følgende handlingsplan:

Red.anm.: DK og EK betyr Distrikt‐
kontakt ogEkstensjonskomitéen
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Stor var overraskelsen 
over at vi fra Norge for andre år på
rad kunne motta en prosjektpris. Og
denne gangen kom det virkelig som
"julekvelden på kjerringa"!  
Helt uventet. Og det er med både
ydmykhet og stolthet at vi for SNLA
prosjektet (innrapportert for kurset
på Røros i 2018) mottok prisen 
"Best practice award". 

All ære til hver og en som har
bidratt til dette prosjektet! Vi deler
selvsagt gleden med øvrige nordiske
unioner.  
SNLA – Soroptimist Nordic
Leadership Academy er et felles 
prosjekt for de nordiske soroptimist
unionene. Norgesunionen var
arrangør i 2018 i samarbeid med
Røros Soroptimistklubb.

Evy Kruse
SI Sandefjord, Guvernør

vår felles klubbbrosjyre for Syd2.
Den vakte stor begeistring og flere
ønsket å se på mulig for en tilsvar
ende i eget distrikt!

Det har vært diskutert mye 
om møteinnhold og ansvarsfordeling
på klubbmøtene. Ett punkt som
distriktskontaktmøtet ønsket å få
fast inn på alle klubbmøter er
Soroptimistisk Kvarter:
Soroptimistisk Kvarter er et innlegg
på 15 min om noe som skjer innen
for soroptimismen, utenfor den 
lokale klubben. Det kan være i en
annen klubb, nasjonalt, i Europa eller
Internasjonalt. Tanken er å øke
bevisstheten om hva som skjer uten
for egen klubb. Det kan oppleves
motiverende og øker kunnskap og
forståelse for hva som skjer i resten
av landet og internasjonalt, og 
støtter opp under punktene i
Retningslinjene om at program
ansvarlig i klubbene skal:
•  Informere klubben om arbeidet i
SIE og Norgesunionen knyttet til 
programfokusområdene
•  Informere klubbmedlemmene om
beslutninger fattet av SIE og
Norgesunionen vedrørende 
programfokusområdene
•  Rapportere fra programfokus
områdene på klubbmøter
•  Sikre at klubben har informasjons
materiell om arbeidet med program
fokusområdene fra SI, SIE og
Norgesunionen.

Nettopp bevisstgjøring 
og kompetanseheving om hva 
soroptimistene gjør, også utenfor
det lokale arbeidet, ble identifisert
som viktig for rekrutteringsarbeidet.

Dette ble en inspirerende 
og bevisstgjørende helg i regi av den
nye ekstenstensjonskomiteen  i
Norgesunionen.
Jeg ser fram til et fortsatt godt sam
arbeide videre med alle klubbene i
Syd2 det kommende soroptimistår.

En svært fornøyd norsk delegasjon som mottok prisen: Fra venstre: Karin
Guttormsen, Ina‐Marie Hagen, Britt Nordgreen, Janine Schaller‐Bøyum, 1.
visepresident Grete Mary Sørensen, Sigrid Ag, Bente Lene Christensen,
Renata Trottmann Probst, Randi Mordal Hessen, Kirsti Guttormsen og
guvernør Evy Kruse ‐ Sandefjord.

Den norske unionen vant
høythengende pris 
for andre år på rad!

BEST PRACTICE AWARD

Forsiden på brosjyren 2018
som informerte om deltakere og fore‐
dragsholdere på SNLA‐møtet på Røros.
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Min hobby!

Min hobby er for meg 
et ganske ambisiøst ord! Jeg må vel
innrømme at jeg ikke har noen opp
slukende hobbier nå.

Derfor velger jeg heller å fortelle litt
om hva jeg er opptatt av i hverdag
en.

Vår og sommer er det hagen som er
min store interesse og glede.Jeg liker
at det bugner av blomster i krukker
og kar.

Det at jeg får planter til å vokse 
og trives er flott. Spesielt er det hvis
jeg får vekster til å komme tilbake år
etter år!
Jeg har en toårig Stokkrose som nå
har blomstret i 15 år !

Det jeg er spesielt fornøyd med
er rosene mine. De blomstrer fra 
tidlig forsommer og til sent utpå
høsten.

Kugjødselkompost 
og litt godt stell er hele hemmelig
heten.

Håndarbeide: broderi og strikking
opptar også en del av tiden min. Nå
er det helst strikking som er aktuelt. 
Heldigvis er det yngste barnebarnet
framdeles glad for å få genser av far
mor.

Og så kommer jeg til bøkenes 
verden.Jeg leser mye; har alltid en
eller to bøker  ..... på gang:
Jeg er vel nesten altlesende;  
romaner,dokumentarer  og krim!

Dette er litt av det mine dager fylles
av.......

Kari Linnestad

NYTT

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

30,-
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

pr. stk.
pluss porto

MILJØNETT
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Jeg er veldig begeistret for Island.
Denne vakre øya med sin historie,
smellvakre natur og overtro. Jeg
leser gjerne bøker herfra og er
begeistret for islandsk krim og
islandske romaner. Bøkene til Yrsa
Sigurdardóttir om Huldar og Freyja,
eller den lille boka “Svar på brev frå
Helga” av Bergsveinn Birgisson om
den islandske sauebonden Bjarne.
Det er noe helt spesielt med bøkene
som har Island som bakteppe. Jeg
liker det.

Når jeg nå skal velge meg
kun en eneste bok jeg skal anbefale,
blir det veldig vanskelig. Det er så
mange gode bøker! Men jeg velger
meg boka “Stiklingen” av Audur Ava
Olafsdottir fordi den ga meg en 
veldig god leseopplevelse da den
kom ut i 2013. 

Audur Ava Olafsdottir 
ble født i 1958 i Reykjavik og er 
professor i kunsthistorie, og forfat
ter. Hun underviser i kunsthistorie og
kunstteori ved Universitetet på
Island, har undervist ved landets
teaterhøyskole og vært direktør for
universitetets kunstsamlinger. I 2018
fikk hun Nordisk Råds litteraturpris
for roman “Õr” (ARR på norsk). Hun
har gitt ut flere bøker på norsk, og
siste skudd på stammen er boka

Min bokanbefaling!

“Frøken Island” som nylig har kom
met, og som jeg i skrivende stund
har på nattbordet. Den er god, den
også.

“STIKLINGEN” 

Vår historie begynner 
selvfølgelig på Island. Denne sagaøya
med den vakre, ville naturen. Med
de varme kildene og askelandskapet.
Vi møter 22 år gamle Lobbi som ikke
helt vet hva han vil med livet sitt.
Han vet at han ikke vil studere, og
han drømmer om å dyrke roser. Men
Island byr ikke på de beste vilkårene
for rosehager. Moren til Lobbi har
alikevel klart det, og har dyrket frem

Omslaget på boken og til høyre et bilde av Rigmor, tatt i 2015 ved Gullfoss. 

Rigmor Haug- BIBLIOTEKAR

en rosehage i det barske klimaet. 

Et søreuropeisk kloster 
har en berømt, men forfallen rose
hage. Dette blir Lobbi sin sjanse, og
med tre flotte rosestiklinger fra mor
ens hage i bagasjen, setter han kurs
en sørover. Vi følger med på reisen,
og på det nye livet hans i denne lille
klosterlandsbyen sør i Europa.

Dette er en lavmælt og vakker bok,
en riktig perle. Den ble en bestselger
da den kom ut, og har du ikke lest
den enda er det nå på tide. 

RIKTIG GOD BOK!
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I det første nummeret av Soroptima i
år sto denne lille kunngjøringen. Vi
tok kontakt med vår fadderklubb
Stefan Voda (Moldova) og vår venn
skapsklubb Gisenyi i Rwanda for å
høre om de hadde noe prosjekt som
relaterte seg til vann.

Stefan Voda ønsket
en vannkjøler til biblioteket. Det er
mange barn på biblioteket, og klubb
en ønsket at de skulle ha muligheter
for rent vann. Prosjektet er ment å
vare i 2 år. 
Vi søkte om midler og fikk umiddel
bart en positiv respons. Det var mor
somt.

Her er bilde av vannkjøler 
og fire fra SI Stefan Voda. Damen i
blått er fra biblioteket. President
Galina Shcherbatyuk helt til 
venstre. Legg merke til at
soroptimistsymbolet er plassert på
vannkjøleren.

SI Gisenyi hadde et prosjekt 
av et helt annet omfang. De 
ønsket å skaffe tilgang på rent vann
til en landsby med ca 400 mennesk
er. Det er jenter og kvinner som må
hente vann. 
I dette tilfellet må de gå 3,5 km, og
det er ikke farefritt i seg selv.
Jeg siterer litt fra søknaden: Det
handler derfor om å lage en bi‐led‐
ning fra hovedvannledningen for å
føre vannet frem til det
aktuelle tettstedet og lage en vann‐
post. Familieopplæring vil bli organ‐
isert for å mobilisere riktig
bruk og styring av vannet og vann‐
posten, hygiene generelt og vedlike‐
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VANNPROSJEKT 
I MOLDOVA OG
RWANDA

Moldova‐klubbens medlemmer sammen med en representant fra biblioteket.

Vi har stor tro på at klubben klarer 
å dra prosjektet i havn. Vi har vært
på besøk der for noen år siden, og
det er usedvanlig 
driftige mennesker i klubben. 

Hvis det er klubber i Norge som har
lyst til å bidra, så sender vi gjerne
prosjektbeskrivelsen til dere.

Dette er ikke Bugeshi distriktet i Rwanda, men vi antar at det kan ligne ....

INFO FRA Lill Bjørvik

hold av vannkilden 
spesielt.

Dette prosjektet vil selvfølgelig
koste en god del, og det er derfor 
gledelig at Norgesunionen 
har vedtatt å støtte prosjektet. Nå
kan SI Gisenyi legge ut prosjektet på
SIEs project matching side. 
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Vi i Larvik Soroptimist klubb
er så heldige at hver gang Askjems
har messe, deler vi ut gratis pølser til
kunder og besøkende. Dette foregår
fortrinnsvis én gang i måneden,
noen ganger to. Dette foregår på
torsdager, fredager og lørdager, 
delt i 3timers økter.

Dette er en virkelig trivelig jobb,
imøtekommende og blide ansatte og
veldig hyggelige kunder som setter
stor pris på en matbit, brus og kaffe.
Vi fyller opp og passer på at det er
varme pølser til enhver tid og at
pølsebrød og lomper er ferskest
mulig. 

Lokalene der er fylt opp 
av flotte bobiler som er et syn for
øyet.

I tillegg får klubben penger
for jobben. Disse går til det viktige
arbeidet vi soroptimister gjør.

Tusen takk til dere i Askjems
Bobilsenter for at vi har en slik fin og
innbringende jobb og flott 
samarbeid!

Trine-Lise Fevik

Rosina i pølsa!

Trine‐Lise stiller på vakt, 
blid og trivelig ‐ klar for pølsefest!

Bildet nedenfor viser en like blid Lill
med fornøyde kunder. Første del av
juli ble det servert pølser i friluft fra
grillen, men sommer’n var ennå ikke
kommet! Det var regn og surt vær!
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På novembermøtet hadde Maria
BrekkeJakobsen et lite innsmett
i Assisterende Program
ansvarliges (APA) informasjon til
klubben. APA holdt power point
innlegg om nye verv og ledere på
SI og SIEplan, nyheter og gam
melt nytt nyttig både for nye og
ikke så nye medlemmer. Der
kom APA også inn på dette med
virtuelt medlemskap. Maria
hadde funnet en informativ film
snutt på Youtube som ble vist for
klubbens medlemmer. Her
kommer litt mer info om samme
emnet: 

Soroptimist International of Europe
(SIE) består av unioner, klubber og
enkeltklubber. Kvinner fra hele
Europa og deler av Afrika kan bli
soroptimist ved å melde seg inn i en
klubb! Selv om vi generelt er godt
representert i dette geografiske
området, utgjør våre nåværende
regler noen få utfordringer. Hva om
du ikke har tid til å delta på klubb
møter? Hva om du vil delta i møter
på føderasjonsnivå eller eventuelt
delta i et styreverv, men regionen
der du bor ikke har nok soroptimist
er til å danne en union, og dermed
hindrer deg i å ta et slikt verv? Disse
utfordringene fikk oss til å vurdere
andre  virtuelle  løsninger. Virtuell

Virtuel klubb og medlemsskap?

utvikling er nøkkelen til å moderni
sere SIE og sikre at motiverte sorop
timister eller potensielle soroptimist
er ikke møter begrensninger i vår
organisasjonsstruktur. Etter 
omfattende undersøkelser kom vi på
to nye ideer: virtuelt medlemskap og
virtuelle unioner.

VIRTUELT MEDLEMSKAP 
Vårt organisasjon har lang tradisjon
for at profesjonelle kvinner samar
beider for å hjelpe andre kvinner.
Dette kan dateres tilbake til 1924, da
Suzanne Noël startet den første
klubben i Paris. Siden den gang har
medlemmene kommet sammen 
vanligvis én gang i måneden – på
klubbmøter for å diskutere aktivitet
er og utforme prosjekter som for
bedrer jenters og kvinners liv. 

Verden har endret seg mye
siden 1924. Kulturen for månedlige
møter er ikke lenger attraktiv for
mange arbeidende kvinner. Særlig
der møtene holdes som middags
møter. SIE ønsker å appellere til
yngre kvinner og derfor utvikler vi et
nytt konsept: eMembership. Takket
være moderne kommunikasjons
teknologi håper vi å tilby soroptim
istmedlemskap til kvinnene som til
trekkes av SIEs verdier og mål, men
ikke er i stand til å forplikte seg til
månedlige middags/kveldsmøter.

Disse kvinnene, som ofte er yngre, er
kjent med digital kommunikasjon og
har kanskje ikke en permanent bolig
på ett sted på grunn av faglige krav.
Mottakerne av våre mentor og 
stipendprogrammer er inkludert i
denne demografien.

VIRTUELLE UNIONER.
Vi tenker også at organisasjonskon
septet kan inkludere virtuelle 
unioner. Enkeltklubber (Single Clubs)
finnes i land der det ikke er nok
klubber til å danne en union.
Medlemmene deres nyter ikke de
samme rettighetene som de i 
unioner. For å sikre likhet av alle
medlemmer oppfordrer vi enkelt
klubber til å komme sammen for å
danne "Virtuelle unioner". 
I tillegg til å få stemmerett, ville de
da kunne delta på opplæringer og
ville være kvalifisert til å få verv på
føderasjonsnivå.

Alle disse endringene 
er rettet mot å modernisere vår
organisasjon og sikre SIE for 
fremtiden.

Margaret Støle
Karlsen
Assisterende Program
Ansvarlig (APA)
SI Larvik

Carolien Demey visepresident i SIE og fra Belgia, er hovedansvarlig for denne virtuelle utviklingen.
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Fordi flere fra vår klubb var på
besøk i Moldova da høstens første
klubbmøte var berammet, ble års
møtet og bytte av president
flyttet til novembermøtet 2019.
Påtroppende president Pippi Müller
var på sitt første besøk i Moldova, så
den offisielle overrekkelsen av presi
dentnål, blomster og hyggelige ord
til vår forrige president, AnneBrit
Hellerud ble kom til uttrykk på et
godt besøkt klubbmøte i november.

På dette nest siste møte 
før jul, ble Maria BrekkeJakobsen
gratulert med sine 40 år og fikk over
rakt blomsterhilsen fra klubben. En
kuriositet: Som regel følger våre
blomsterhilsninger følgende regel:
50607075 osv., det er ikke ofte vi
har hatt mulighet til å gratulere en
40åring med bursdagsbukett! Veldig
hyggelig!

President- og styreskifte i klubben

Jane Sandli og Maria Brekke‐
Jakobsen ble takket av og
inn kom Vera Paulsen og
Margaret Støle Karlsen, 

henholdsvis styremedlem og
sekretær.

Den nye presidenten, Pippi Müller, til venstre og
avtroppende Anne‐Brit Hellerud.

Helt til høyre president Pippi Müller og
en strålende 40‐årsjubilant, Maria!

Torunn Hammer
Haarberg

Ina‐Maria Snedal
Tufte 

Tove Akre

Vi kan glede oss over å ha tre
dyktige jenter på unionsplan, det
er det ikke hver dag vi har. 

Torunn Hammer Haarberg tok
gjenvalg som Distriktkontakt for
Distrikt Syd II, Tove Akre er ny i
Moldovakomitéen og InaMaria
Snedal Tufte er valgt inn som 
medlem i Nettredaksjonen! 

Vi i redaksjonen gratulerer 
og ønsker lykke til i verv som er 
til glede for oss alle!

Vi har tre klubb-
medlemmer på unionsplan!
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Sånn nesten helt på slutten ...
Jentene på pølsevakt på en lørdag: f.v.: Lill Bjørvik, Wendy Dantas og AnneBrit Hellerud.

... måtte vi ta med dette trivelige bildet av troika’n som møtte til pølseutdeling på en hustrig lørdag 
i november. Heldige er de som får gratis pølser av disse hyggelige soroptimistene

fra Larvikklubben!

Omtanke varmer hjertet, 
omtanke lindrer smerte,

omtanke burde alle kjenne på, 
omtanke er like fint å gi som å få ...

Jubileumsnummer•25 år!
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av tindrande ljos i kveld, 
og tusende barnehender

mot himmelen ljosa held. 

Jakob Sande

Svarstad kirke opplyst i oransje i anledning FNs dag for bekjempelse av vold mot kvinner.



ønsker deg en riktig god jul
og et godt nytt 
soroptimistår!


