
VEtLE
er klubbens SOROPTIMISTER
og har allerede vært med på
sitt første styremøte!
Les mer på side 7

LARVIK
soroptimistklubb inviterer til
feiring av 45-årsjubileet til
høsten!
Les mer på side 39

Organ for Larvik soroptimistklubb nr. 37 - Årgang 20 - 2014

ULLA
Madsen er vår 

trivelige danske
Europa-president

som har tatt seg tid
til å skrive noen linjer
til oss! Hun har også

fått med seg at Sorord
feirer20-årsjubileum!

Les side 3

VI FEIRER
Sorords 20 år med innlegg fra flere
av våre venner innenfor soropti-
mistverdenen! Sorord konkurrerer
med mange flotte nasjonale blad,
men det er nok ikke mange som har
et klubb-blad som har levd så
lenge! Kanskje blir det brus og 
boller på oss i redaksjonen!

Les side 29-30 og 31
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LARVIK-
KLUBBEN
FEIRER

45ÅR
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VANNdring 2014
Larvikklubbens VANNdring er blitt et must for flere enn bare medlemmene i klubben!
Nær 50 personer ble med på årets utflukt i solidaritet med alle kvinner som må gå minst 
7 kilometer, hver dag, for å finne/hente vann.
Det ble en fin dag, trivelig stemning og god informasjon om soroptimistene og klubben vår!

Les mer på side  12-13 og 14  
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interessen. Det man kan ønske seg mer av
er mindre diskusjonsgrupper hvor  flere
kommer til orde enn i et felles forum – og
hvor det er mulig å trekke veksler på med-
lemmenes ulike bakgrunner og yrkeserfar-
inger. Som president kan jeg få det til – og
det er det jeg mener med «gøy». Det er
artig å kunne bidra til en aldri så liten
endring. 

Jeg sa at møtene er alfa og omega, og i
den anledning har jeg lyst til å sende noen
blomster til programkomitéen. De har
sørget for noen svært interessante og
egentlig ganske dyptloddende foredrags-
holdere denne sesongen. Det er nok å
nevne Anne Baggethun, Karoline Frogner
og Agnar Aspaas. Hver på sin måte har de
gitt oss noen tankepuff og bidratt til
nyanser i vår måte å se og oppleve verden
på. 

Det er mange som fortjener en takk, og
det er litt risikabelt å nevne noen navn. Det
er alltid mange andre som også burde
vært nevnt. Men i denne sammenheng har
jeg lyst til å si takk til Sølvi og Askjems
også.  Det er en trivelig jobb å dele ut pøls-
er til hyggelige folk samtidig som vi tjener
gode penger på det. 

VANNdringen ser ut til å ha satt seg. På
toppen av det hele er VANNdring innstilt til
Norgesunionens prosjektpris sammen
med julemerkene. Slå den, 2 av 6 finalister
er fra Larvik. Nå tror jeg ikke vi når opp,
men det er morsomt å være finalist uan-
sett. 

Margaret er hovedansvarlig for Sorord
gjennom 20 år. Vårt lille blad har gitt oss
en historie etterhvert, skapt  samhold og
gitt oss penger i kassen. Noen har gjort en

Larvik 
Soroptimistklubb

President  
Lill Bjørvik
Sekretær 

Torunn H. Haarberg
Kasserer 

Gro Stalsberg
Klubbens adresse:

Larviksveien, Stavern

Kontakt-
info

Kjære alle sammen!
Det er faktisk ganske gøy å være presi-
dent. Man blir tvunget til å følge litt med
på det som skrives både her og der, og selv
om ikke allverden skjer i Larvik, så skjer det
svært mye hvis man løfter seg litt opp og
ser ned på alle klubber i alle land. 

Det har vært interessant å ta opp vår
møteform til diskusjon. Formen har vært
mer eller mindre uforandret siden jeg ble
medlem i 1985, og det er faktisk snart 30 år
siden. Mye har forandret seg i verden på
denne tiden. Velstanden har økt,
mobiltelefonen har sett dagens lys, folk
reiser som aldri før, utdannelsesnivået er
hevet og internett er kommet for å bli (som
det heter). Møtene er alfa og omega for å
beholde våre medlemmer og for å få nye.
Det er viktig at vi er fornøyd med dem.  Det
ser imidlertid ut til at den formen vi har
med bedriftsbesøk eller en interessant
foredragsholder, klubbsaker, nytt fra SI og
SIE, prosjekter, 5-minutter og dikt holder
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formidabel innsats på  annonsefronten, og
noen har skrevet om smått og stort og
skapt et lesverdig blad. Vi fortjener
jammen å feire det – og vårt eget 45 års
jubileum – til høsten. 

Jeg har også lyst til å sende en  spesiell
takk til Liv for den hun er. Hun har vært
positiv i alle år;  er en racer til å skaffe
annonser, og har alltid stilt opp. Det er
bare nå når bena og balansen svikter at
hun ikke er så aktiv lenger. Men varme
tanker sender hun oss – og vi  henne.

Jeg ønsker oss alle en lang og god
sommer hvor solen skinner uavbrutt og
det bare regner om natten og det ikke fin-
nes brennmaneter. De kan forresten gjøre
jobben og rense vannet om natten, de
også.

Så sees vi til høsten :-)

Mange hilsener fra Lill

Redaksjonen 
for Sorord:
Torunn H. Haarberg
Sølvi Snedal Tufte
Margaret Støle Karlsen 
Lill Bjørvik 
Hanne Clason
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Først tak til redaktør i Sorord,
Margaret, for opfordringen til at
være gæste-skribent i jeres blad,
som jeg har nydt at læse. Jeg er
imponeret af hvor mange vigtige
informationer bladet rummer, og
så er I vældig gode til at tiltrække
reklamer. Well done!
Dernæst et stort til lykke med
bladets 20 års jubilæum, Larvik
klubbens 45 års jubilæum og den
Norske Unions 75 års jubilæum.
Jeg glæder mig meget til at 
deltage i festlighederne ved
årsmødet i Arendal.

Jeg har nu været præsident for
Soroptimist International of Europe (SIE)
i 6 måneder. Det føles som 6 år, fordi der
er sket så meget �

Min vision og mission for min tid som
præsident handler om fremtiden for
vores organisation og dens medlemmer.

Vores medlemsantal er faldet fra
34.935 pr. 30.06. 2012 til 34.579 pr. 30.06.
2013. 2.271 Soroptimister valgte at for-
lade SIE, og der kom 1.915 nye medlem-
mer til. Vi må stoppe den tendens.  Der
kan være mange årsager til nedgangen,
aldrende klubber, økonomisk krise, man-
gel på interesse osv. Men der er én ting,
vi alle kan blive enige om: medmindre vi
virkelig tager dette alvorligt og handler
hurtigt, kan vores organisation være i
fare.  Derfor har SIE’s bestyrelse valgt at
vende organisationen på hovedet, et
såkaldt ”bottom up” approach, hvilket
betyder, at vi først og fremmest vil
fokusere på medlemmerne. 
Medlemmerne er grundlaget/”rygraden”
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GJEStESKRIBENtEN

Ulla Madsen
SIE-PRESIDENT

Et andet tiltag vi har gjort er en ny form
for Programme News og et helt nyt
Advocacy News, hvor vi sætter fokus på
og hylder medlemmernes arbejde ved
at fremhæve forskellige klubprojekter.
Hver udgave af Programme News kon-
centrerer sig om et bestemt emne, som
eksempel ”Violence Against Women”,
”Education” og ”Economic
Empowerment”. Jeg håber, at I kan lide
de nye tiltag og læser dem. I skulle gerne
få udvidet jeres viden indenfor de
enkelte områder, og vi håber, at det må
hjælpe jer i arbejdet med at tiltrække
nye medlemmer. 

Det sidste tiltag jeg vil omtale er SIE
Programme Fokus Rapports (PFR) nye
Interaktivt Map. Det er lige før det går i
luften, hvor I kan se jeres egne og andre
klubbers projekter på SIE hjemmeside.
Jeg har allerede haft fornøjelsen at se
prototypen, og det er fantastisk, hvordan
de enkelte klubbers projekter
bogstaveligt' skinner 'på kortet. Jeg er
sikker på, at I vil synes om det, og at det
vil være til inspiration. SIE har også fået
sin egen Facebook side – tjek den – og
jeg har såmænd også produceret en
video selv, som ligger på YouTube under
Ulla Madsen. Den er lavet på opfordring
fra den hollandske union Programme
Director (PD) til et møde, hvor de samler
alle klub PD til et årligt møde. Pas på for
videoen varer 14:45 min., så er I advaret!
Jo, vi ønsker at følge med udviklingen
indenfor de sociale medier. 

”Let’s go Green - Working for a healthy
environment”  temaet for 2013-2015
opfordrer alle Soroptimister til at inte-
grere en miljømæssig tilgang i klubbens
projekter. Samtidig opfordrer jeg også
os alle til at tage et personligt ansvar for
at arbejde for
et bære-
dygtigt miljø
på lokalt,
nationalt og
internation-
alt plan.

”rygraden” for vores organisation.  For at
understøtte dette tiltag har vi indtil
videre foretaget følgende:

For første gang nogensinde har SIE
udsendt et Medlems spørgeskema om
Extension og Retention med over-
skriften ”En klub uden et projekt, er en
klub, der vil dø”.  Vi opfordrer til, at alle
medlemmer drøfter besvarelsen af ske-
maet i klubben og sender en besvarelse
pr. klub til unionen eller federationen.  Vi
håber, at medlemmerne i alle 1257 klub-
ber i federationen – incl. klubben i Larvik
- vil besvare spørgsmålene, så vi har det
bedste grundlag for at drøfte, hvilke til-
tag der skal tages for at sikre organisa-
tionens fremtid på Guvernørmødet i
København 11-13. juli, 2014.   
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Den seneste rapport af 1. april 2014 fra
IPCC (The Intergovernmental Panel on
Climate Change), som er et videnska-
beligt organ under United Nations,
udtrykker blandt andet, at isen smelter,
havisen i Arktis er ved at kollapse, vand-
forsyninger kommer under stress, hede-
bølger og kraftige regnskyl intensiveres,
koralrev dør, og fisk og mange andre
skabninger søger mod polerne og
uddør i nogle tilfælde.

Rapporten understreger også, at 
igennem det 21. århundrede, forventes 
klimaforandringerne at bremse den
økonomiske vækst, gøre fattigdoms-
bekæmpelse sværere, udhule fødevare-
sikkerhed og forlænge eksisterende fat-
tigdomsområder og skabe nye, især i
byområder og der vil opstå nye brænd-
punkter for sult. Rapporten nævner
også muligheden for voldelige konflik-
ter over jord, vand eller andre
ressourcer, som klimaændringer kan
bidrage indirekte til ved at forværre
velkendte drivkræfter til sådanne kon-
flikter, såsom fattigdom og kraftige
økonomiske ændringer. Så temaet for
2013-2015 går fint hånd i hånd med
den de tidligere temaer, som ”Water”,
Water & Sanitation”, ”Water and Food”.

Forskerne understreger, at klimaforan-
dringer ikke blot er et problem i en fjern
fremtid, men der sker nu.
Det er alvorligt, men den bedste konklu-
sion i rapporten er, at VI STADIG KAN NÅ
AT GØRE NOGET VED DET.

Så kære Soroptimister, vi kan sammen
være med til at gøre en forskel for at
sikre et bæredygtigt miljø for fremtidige
generationer gennem ”Awareness,
Advocacy and Action” på lokalt, nationalt
og internationalt plan, og vi kan også
personligt gøre en indsat for at være
miljøbevidste. Der findes inspiration at
hente på SIE hjemmeside under
Programme/”Let’s go Green”. 

Jeg er stolt af at være Soroptimist og at
være valgt til SIE præsident i perioden
2013-2015, og jeg glæder mig til at
møde jer til forskellige Soroptimists
events, som næste gang må blive til den
Norske Unions 75 år jubilæum og
årsmøde i Arendal 24-25 Maj, 2014.
Mange Soroptimist hilsner 
og på gensyn  fra

ULLA MADSEN
SIE-president 2013-2015

Nr. 37 - JUNI  2014JUBILEUMSNUMMER

SI ARBEIDER BÅDE LOKALT, NASJONALT
OG INTERNASJONALT FOR Å UTDANNE 
JENTER  OG KVINNER, OG ÅPNE
MULIGHETER FOR DEM.

I Norge kaster vi i
gjennomsnitt 51 kg
mat hver i året. 
Det er ikke bare den totalt unødige
sløsingen med råvarene som er uheld-
ig, det innebærer også en stor miljøbe-
lastning. Verdens matproduksjon står
for ca. 30 % av klimagassutslippene,
og det kreves store vann- og jordres-
surser for å dyrke og foredle korn, kjøtt
og andre råvarer. Derfor er det viktig
at det som produseres ender opp på
tallerkenen og ikke i søppelkasser med
avfallsbehandling av varierende
effekt.

www.renmat.no

Guvernørene Margaret og Kristin traff
Ulla i Palermo, 2011.
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JULEMØTET PÅ TOLLERODDEN 
DESEMBER 2013

i

i

Tolleroddens historie er knyttet til
tollvesen, skipsfart og handel. Fra
1686 til 1789 var bygningen byens
tollbod og bolig for tolleren, med en
enestående kontinuitet i eierrekke
og funksjon. Deretter eide de han-
dlende og sjøfarende Tollerodden.
Den berømte båtbyggeren Colin
Archer ble født i huset i 1832.    

Den første beboer?
Larviks første borgermester og
Gyldenløves håndgagne mann
Fredrik Petersen kan knyttes til
eiendommen i 1680-årene, og var
kanskje byggherre. Undersøkelser
har vist at bygningstømmeret ble
felt vinteren 1667-68. 

Medlemmene i Larvik soroptimistk-
lubb ble samlet til julemøtet i de his-
toriske rommene på Tollerodden i

desember. En triveligere ramme
omkring et julemøte skal en lete lenge
etter.  

Vi samlet oss i et par av rommene til
prat og forfriskninger. Leder i Stiftelsen
Tollerodden, Hilde Borgir, informerte oss
om Tolleroddens historie og fremdrift
med hensyn til restaureringsarbeidet.
Kunnskapsrik og ivrig til å dele infor-
masjonen med oss, ble det en interes-
sant bolk der hun tok oss tilbake i tiden
og fortalte om at blant annet fra 1686 til
1789 var Tollerodden eid av fire tollere
på rad: Torben Grønvold, Arnt Kierulf,
Claus Hartvig Bisgaard og Carl Fredrik
Gether. Kierulf var en fargerik person-
lighet som i 1730-årene ble arrestert for
underslag av tollkassen. Huset byr på
mange spennende skjebner og histori-
er. Tollerne tilhørte byens øvre sosiale
skikt og drev gjerne egen virksomhet.
Sammenblandingen av private interess-
er og statlige embeter vek langsomt
plassen for en mer moderne oppfatning
av embetsverkets uavhengighet.

Tollerodden har sett denne historiske
utviklingen.  
Etter velkomstord fra president Lill,ble
appellen lest og julemøtet var i gang! :-)

Gro fortalte om gamle dagers
juleskikker, trivelig og interessant.
Etterpå hev vi oss alle ut i det moderne
Quiz-universet! Før het det jo bare spør-
rekonkurranse, men det var gøy da som
nå uansett navn! Vi ble delt i fire lag
som selv satte navn på lagene: Lussi 
(det var Luciakvelden!), Julestjernene,
Trollkjærringane og de som hadde mest
tro på seg selv: Proff! Dette laget fikk 14
poeng, mens alle de tre andre fikk 16!
Ganske så likt og dermed ble det tre
førstepremier! Stor takk til Tove og
Margaret som hadde laget spørsmålene
og Hilde og Sissel som ledet det hele!
Morsomt ble det! :-)

God mat, trivelig samvær - julemøtet er
det alltid hyggelig å delta på.

MARGARET STØLE KARLSEN

ii
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Kjell Standal

Oppmerksomme tilhørere! Jane, Ina-Maria, Sølvi, Jorunn og Torunn

Ivrige quizere: Sølvi, Kristin, Anne-Gro, Ina-Maria og Jane

Quizgeneral:  Sissel (og Hilde)

Jorunn og Britt har fått ei nøtt å knekke!

Hanne og Anne-Brit på Tollerodden!

Trivsel: Gro og Maria

Flere quizere: Kari, Torunn, Lill, Gro og Maria
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VETLE ER EN LITEN 
SOROPTIMISTER

Vetle René er Larvik soroptimist-
klubbs SOROPTIMISTER! Vi er stolte over
tilskuddet til klubben og gutter så
sjarmerende som han, vil vi gjerne ha
med i vår klubb!

Mamma’n, Ina-Maria, inviterte til
styremøte i februar og vi dro alle på 
besøk til Vetle René og familiens trivelige
hus på Hagtvedt.

Vetle ble født i oktober 2013 og er
tidlig ute med å delta på styremøter. 
Vi følger spent med i fortsettelsen!

MARGARET STØLE KARLSEN

På bildet:
Fra v.: Hilde Eskedal, Torunn H. Haarberg,
Margaret Støle Karlsen, Gro Stalsberg,
Vetle René og Ina-Maria Snedal Tufte.
Fotograf er Lill Bjørvik, president.

Mandag, tirsdag og onsdag10.00 - 16.00
torsdag 10.00-23.00, fredag og lørdag
10.00-02.30, søndag10.00 - 18.00

Veftsgt. 1, Stavern
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På’n igjen…
Vi startet vårens pølsevakt-jobb hos
Askjems Camping-Center 6. februar. Lill
og Sissel påtok seg den første vakten. Til
tross for et ufyselig vær med sludd og
regn, var det masse mennesker og
yrende liv i senteret da vi kom. Da er det
hyggelig å være «pølsedamer», og det er
lett-tjente penger for klubben. På bildet
står Sissel og etterfyller brus og plast-
glass for selvbetjening.

Pølse-utleverings-prosjektet!

Og det er heldigvis lov til å spise pølser
for pølse-utdelerne også!
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Allerede da var campingvogner begynt
å komme på det norske markedet. Det
som fikk Kjell Erik Askjem til å begynne i
caravanbransjen startet tilfeldig ved å bli
tilbudt Combi Camp inn i sin agenturfor-
retning. Denne danskeproduserte til-
hengeren var en tilhenger som du
kunne vippe opp på en, to, tre og så var
den klar til overnatting. Denne geniale
oppfinnelsen ble en salgssuksess i
mange år, og gjorde at det ble ferie og
fritidprodukter som ble hovedprodukt-
ene i firmaet. Etter hvert falt det seg der-
for naturlig å få campingvogner inn i
sortimentet, noe vi allerede startet med i
1971. Vi flyttet i 1973 til Them gård hvor
vi drev helt fram til 1987. Etter dette flytt-
et vi inn i de lokalene vi har idag. Videre
har utviklingen gått slag i slag til det vi er
i dag. I 2013 omsatte vi for nesten 190
millioner kroner.I 2007 satset Askjems
videre og bygget ut. Med vårt flotte
nybygg har vi nå hele 6700m2 inn-
endørs areal. Vi har alle bobiler utstilt
inne, både brukte og nye enheter.

Kari holdt orden på pølser og brus!

Sølvi er økonomisjef hos Askjems 
og holder orden på dem og oss!

Lill og Kari foran inngangen til Askjems
der vi er blitt drevne pølseutdelere! 

Aud Stensgård jobber på Askjems og er
alltid blid og hjelpsom, her sammen  
og vår egen Hilde (til  høyre).

Det er en trivelig jobb vi har fått! Tenk å
få lov til å dele ut gratis pølser, brus og
kaffe til alle som vil ha! Klubbens jenter
gjør en innsats og våre gode prosjekter
får penger som sårt trengs for å bedre
livene for unge jenter og kvinner.

Samtidig som vi gjør en trivelig og god
jobb, blir vi kjent med hyggelige ansatte
hos Askjems og de mange kundene som
besøker Norges største varehus for
mobil ferie. Som de selv sier på sin
nettside: I 1969 startet Kjell Erik Askjem
ved siden av en BP-stasjon på Sem. Den
første tanken var å drive en agenturfor-
retning med klær og litt av hvert.

Britt  fikk ei varm, men forholdsvis rolig
økt i april.



Nr. 37 - JUNI  2014JUBILEUMSNUMMER

10

Husk å kjøpe  LILLA 
SLØYFER fra unionen og
støtt arbeidet mot 
handel av 

kvinner!
KONTONR.:
2801 18 11835
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WEBKURS I TØNSBERG 2014

Lill, Maria og jeg fikk delta på
kurs i de nye websidene til sorop-
timistene. Det er noen klubber
som har tatt de nye sidene i bruk,
og nå er det vår tur. 

Det var en nyttig og fin gjennomgang
av verktøy og teknikker, men også litt om
hvordan man ønsker de nye sidene skal
fremstå. Det er et langt mer moderne
verktøy enn tidligere og langt enklere i
bruk. Mye skal legges over fra de gamle

sidene og mye nytt skal på plass. 
Det var en fin anledning til å treffe de
andre web-redaktørene og klubbene og
vite at det er andre man kan spørre og
sparre med. Maria og jeg har kommet
godt i gang og vil fortsette med å få over
det vi skal ha med videre, før vi stenger
ned de gamle sidene.

Kom gjerne med innspill om det er
noe dere savner eller mener vi burde
legge ut. Det er gøy når det skjer litt
endringer med jevne mellomrom og vi

kan formidle de aktivitetene vi holder på
med. Så gleder vi oss til å presentere nye
sider når det kommer litt mer på plass!

ELLEN KATRINE SNEDAL

Deltakerene på webkurset.
Våre representanter står står som nr. 2 og 3 fra høyre, bakerst: Lill Bjørvik og Ellen Katrine Snedal.
Foran som nr. 2 fra høyre står Maria Brekke-Jakobsen.

JUBILEUMSNUMMER
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Da de så at vi begynte å rigge opp til
bål spurte de om det var turistforening-
en som var på tur.  Neida, sier jeg, det er
Larvik soroptimistklubb som ... Lenger
kom jeg ikke før damen sa "Å ja, det er
dere som går for vann". VANNvittig artig
å høre. Er det noe rart at inspirasjonen
tennes?

Skyene trakk seg  bort og solen skinte
og sjøen glitret og vinden fikk oss til å
føle at vi var i friluft - og svanene kom. Da
måtte det jo bli en perfekt dag.  Det er
vel kanskje å ta munnen litt full, men jeg
er temmelig sikker på at folk hygget seg.
Det virket ihvertfall sånn.

Det er ekstra morsomt at det kommer
folk fra Tønsbergklubben. Været var ikke

Årets VANNdring for store og små

"DET ER DERE SOM GÅR FOR VANN"

Mer skal det ikke til for å "make my day". Her kommer hist-
orien. For første gang skulle vi grille pølser og ha bål. Dermed
ble Oddvar og Gløer (min sønn) kjørt direkte til Skutebukta
med 14 pakker pølser, 10 pakker lomper, 1 sekk grillkull,
sennep og ketchup, tørkepapir, en plastkasse til bord, et
håndkle til duk, en sekk ved fra kjelleren og et par stoler.  I le
av båtnaustet satt et ektepar som hadde startet søndagstur-
en litt tidligere. 
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lovende på morgenkvisten, og de
langveisfarende må jo starte litt
ekstra tidlig.  Så flott at dere
kommer, sa jeg, og var litt impon-
ert.  Ja, det var så hyggelig i fjor, så
da må vi jo komme i år også, fikk
jeg tilbake.  Det blir smilefjes av
sånne kommentarer.

På hjemveien fant jeg årets første
hvitveis.

LILL BJØRVIK

Bli med på årets 

SØNDAG 23. MARS kl. 12.00.
Start og mål fra P-plassen i Nevlunghavn.
Startkontingent kr 50,- (fam. kr 100,-)
Inntekten går til prosjekter i 
Moldova og Rwanda. 

Spørsmål: 95910420

VANNdring

Larvik soroptimistklubb ønsker velkommen på tur!

VERDENS VANNDAG 2014

ØP hadde
omtale dagen

før!

Hilde informerte de
frammøtte om bakgrunnen
for VANNdringen!
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Hilde og 
Lill (+Mona) 
kan være godt
fornøyde. 50 stk.
ble med på 
turen!

Alt fra fakturering til kundeoppfølging med purring/inkasso, leverandøroppfølging med betaling,
lønnskjøring med lønnsinnberetning, bokføring og avstemminger, utarbeidelse av 

resultatrapporter hver måned/ hver 2. måned og komplett årsoppgjør m/ligningspapirer. 

Konkurransedyktige priser, kunnskap og effektivitet. 

NÅR DU TRENGER ET 
KOMPLETT REGNSKAPSFIRMA:

Stavernsveien 2, Larvik | 40 00 23 97 | post@atheneregnskap.no

Vannsjefer: Hilde og Lill



15

Nr. 37 - JUNI  2014JUBILEUMSNUMMER

Å få et nytt medlem er svært hyggelig og vi ønsker Trine-Lise hjertelig 
velkommen til Larvik-klubben!
På klubbmøtet i mars ble Trine-Lise Fevik, lærer, tatt opp som nytt medlem. 
Stolte faddere er Torunn Hammer Haarberg ( til venstre på bildet ) og Sissel Hobæk. 

Velkommen Trine-Lise!

i

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

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

Wellness Through 
Movement
Intelligence

Anne-Grete Hopen 
95 20 79 93

Kristin Ruder
33 32 90 09

Påmelding/
informasjon: 

Visste du at hver 8. time
dør en peruansk kvinne i

forbindelse med 
svangerskap?

www.fokuskvinner.no

Gode venner er som
teddybjørner!

Jo eldre de blir, 
jo mer er de elsket.
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Distriktets største markedsplass. Garantert. www.op.no

Papirabonnenter betaler 

kun kr 51,- pr. mnd. for digitalt abonnement

For kun digitalt abonnement kr 179,- pr. mnd.

For mer informasjon:

www.op.no/kundesenter
eller

abo@op.no

ØP i alle kanaler

JUBILEUMSNUMMER
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LARVIKKLUBBENS TILLITSKVINNER I STYRET

tillitskvinner fra oktober 2013/14 

FAKTA
« Manglende tilgang til teknologi, og til å eie jorda de dyrker og
eiendommene de bor på, fører til at kvinner har svakere økonomi,
færre muligheter og dermed blir mer sårbare enn menn. »      www.fokuskvinner.no

Ekstensjon
Torunn H. Haarberg, leder
Sølvi Snedal Tufte
Ina-Maria Snedal Tufte
Maria Brekke Jakobsen
Valgkomité
Eva Helgerud Kjus
Mona Sveistrup
Jane Sandli
Kari Linnestad
Revisorer 
Jorunn Sjønnesen
Tove Akre
Nettansvarlig
Ellen Katrine Snedal, leder
Maria Brekke Jakobsen
PR/Markedsansvarlig
Margaret Støle Karlsen
Redaksjonen for Sorord
Lill Bjørvik, 
Torunn H. Haarberg,
Hanne Clason
Margaret Støle Karlsen, 
Sølvi Snedal Tufte

President 
Lill Bjørvik
Visepresident
Anne-Brit Hellerud
Kasserer
Gro Stalsberg
Sekretær
Torunn H. Haarberg
Styremedlem
Hilde Eskedal
Suppleant til styret
Maria Brekke Jakobsen
Ina Maria Snedal Tufte
Representanter til Unionen
Lill Bjørvik
Torunn H. Haarberg
Suppleanter til Unionen
Kari Linnestad
Ellen Katrine Snedal
Jorunn Sjønnesen
Programansvarlig
Margaret Støle Karlsen
Ass. Programansvarlig
Sissel Hobæk
Programkomité klubbmøter
Anne-Brit Hellerud, leder
Anne-Gro Gutterød
Marion Andersen
Tove Akre

Her er våre tillitskvinner i
styret samlet på ett brett!

F.v. president Lill Bjørvik,
visepresident Anne-Brit
Hellerud, sekretær Torunn H.
Haarberg, kasserer Gro
Stalsberg, styremedlem Hilde
Eskedal og suppleantene til
styret, Ina-Maria Snedal Tufte
og Maria Brekke Jakobsen

Disse loser oss gjennom soroptimiståret
2013 til 2014, fra oktober til oktober. 
Valgkomitéen hadde en grei jobb fordi
medlemmene våre er positive til å stille
som kandidater til de forskjellige vervene.

Vi gleder oss over jobben som er gjort og
skal gjøres og takker for at vi har villige og
interesserte medlemmer som gjerne tar et
tak for en god sak: soroptimismen!

i

i
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Anne Baggethun:
Stemmeretts-

kvinnene

Trivelig samtale!
Fra venstre: Tove
Akre, Anne
Baggethun,
Anne-Brit
Hellerud og Sissel
Hobæk

!0. februar fikk vi besøk av tidligere journalist i NRK, Anne Baggethun. Hun
er en kunnskapsrik dame, soroptimist i Oslo II og har vært medlem i klubben
siden 1978. 

Hun kom til oss for å ha et innlegg om ”Stemmerettsjubileet og kampen
formødrene våre førte frem til 1913”. Det ble en interessant og opplysende
kveld hvor Camilla Collet, Fredrikke Marie Qvam, Gina Krogh og Fernanda
Nissen sto i fokus. Anne Baggethun fikk fram både anektoter, historikk og nye
vinkler på fjorårets stemmerettsjubileum  som klubbmedlemmene våre 
tydelig satte pris på.

Og som synlig bevis på besøket fikk Anne vår ”hjemmelagede” vin,
informasjons-lapp om soroptimistene og vårt eget miljønett overlevert
av president Lill!
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S t ø t t  v å r e  a n n o n s ø r e r  -  d e  s t ø t t e r  o s s !

Unn deg en elektriker!

33 13 38 88 STAVERNSVEIEN 2 • LARVIK • 901 72 871
lindabjorvik@hotmail.com
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Programkomiteen hadde virkelig gjort
et skup denne gang; Karoline Frogner er
en opptatt og engasjert kvinne. Vi er
stolte over at hun tok seg tid til å
komme til oss og fortelle om sine
spennende filmprosjekter. Vi fikk til og
med anledning til å se en ”råfilm” - en
film som ikke er ferdig, ei heller vist
deler av. Før hun kom til oss.
Hun lager sterke filmer om skjebner bla.
i Rwanda.

Det ble et spennende møte.  Hun hadde
mye å fortelle om vanskeligheter hun
har møtt underveis med sine mange
filmproduksjoner og skjebner hun har
møtt og festet til lerretet. Medlemmene
i klubben hadde mange spørsmål og
kommentarer og våre gjester og klubb-
medlemmene fra Tønsberg soroptimist-
klubb fikk en tankevekkende kveld med
en sterk personlighet.

LES MER OM KAROLINE FROGNER:
http://www.dagbladet.no/2012/09
/28/nyheter/drapstruet/folke-
mord/rwanda/23624189/

KAROLINE FROGNER I MARS

President Lill overrakte vin,
penger til et gatebarnpro-
sjekt Karoline Frogner støtt-
er, og takket for et tanke-
vekkende innlegg.

Karoline Frogner, norsk doku -    
mentarfilmskaper og fotograf, datter  
av Dag Frogner. Hun har gitt ut bøker

om mennesker i krig og nød, bl.a.
Intifadaens barn (1991) og En lidelse
uten grenser (1992: om kurdiske flykt-
ninger), begge i samarbeid med Unn
Irene Aasdalen. 

Dokumentarfilmen Mørketid (1995),
om norske kvinner i tysk fangenskap
under krigen, vakte oppsikt og fikk
gode kritikker. Frogner var også en av
regissørene på episodefilmen Tørst –
fremtidens forbrytelser (1999; episoden
Stjålet tid), som var basert på Hamsun-
noveller. I dokumentarfilmen Tradra – i
går ble jeg tater (2004) fortalte hun om
de reisende i Norge, og hvordan denne
minoriteten er blitt behandlet av nor-
ske myndigheter. Hun har også laget
kortfilmer.

Amanda-vinner Karoline Frogner har
i sju år levd med drapstrusler.
Problemene startet da hun skulle lage
dokumentarfilm om folkemordet i
Rwanda. Ti år etter folkemordet (2004)
satt fortsatt ca. 80 000 fengslet uten
lov og dom; mange ble løslatt året
etter. Samtidig anmodet Rwanda flere
land, også Norge, om at mistenkte
krigsforbrytere måtte bli  utlevert.

FAKTA
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KONSERT I
LARVIK KIRKE

Tannpleierklinikken forebygger 
og behandler tannkjøttsykdom. 
Vi utfører også vanlig 
tannbehandling og kjevekirurgi. 
Vi er nyskapende innen 
tannhelse.

”Gutta” våre i Bratzberg Amt Jazzorkester og koret Canto Libre stiller opp
for soroptimistene i år også! Denne gang er jazzkonserten satt opp på 
planen

søndag 21. september
så det er bare å sette av datoen i kalenderen først som sist!

Konsertkomiteen er nedsatt og den består av: Jorunn, Margaret, Jane, Sølvi,

Britt, og Anne-Brit. Tidligere konserter har bragt oss et godt overskudd, så vi

håper selvsagt at det vil bli det i høst også! Husk å invitere venner, familie og

bekjente - vi trenger full kire.
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Egypt stod for 
høydepunktet
Den egyptiske forhandleren,Mervat
Tallawi, står ene og alene for ett av de
absolutte høydepunktene under årets
kvinnekommisjon. Sammen med Sør-
Afrika tok hun opp kampen mot de
konservative kreftene, og kjempet for
at sluttdokumentet skulle ha klare
referanser til feminister og feminisme.

Da slutterklæringen hadde fått fler-
tall, var hun en av dem som ba om
ordet, og hun sa: «Fremtidens agenda
for kvinner står foran en rekke utfor-
dringer. Vi kan ikke tillate at det drives
byttehandel med kvinners rettigheter,
og vi må ikke tillate fundamentalister
og ekstreme grupper å fjerne kvinners
rettigheter».

Gro Lindstad - www.FOKUS

FNs Kvinnekommisjon 

Denne plassen 
er sponset av 

anonym annonsør.

Beløpet er gitt som støtte 
til arbeidet 

Larvik soroptimistklubb
gjør for å gi kvinner hjelp

til utdanning.

INTERIØRDESIGNER • KJØKKENMONTERING • KJØKKENUTSTYR
Tegning/salg av kjøkken, garderobe og interiør. Interiørarkitekt hjelper

til med design og innredning.

Ledende leverandører:  Miele, AEG, GE. Røros Metall, Thermex.

Sophus Buggesv. 44 - Nanset
483 12 131 • www.nansetkjokkensenter.no
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S t ø t t  v å r e  a n n o n s ø r e r  
-  d e  s t ø t t e r  o s s !

Tlf. 03000
www.dnb.no

DDeennnnee  ppllaasssseenn  eerr  ssppoonnsseett  aavv
aannoonnyymm  aannnnoonnssøørr..

BBeelløøppeett  eerr  ggiitttt  ssoomm  ssttøøttttee
ttiill  aarrbbeeiiddeett  

LLaarrvviikk  SSoorrooppttiimmiissttkklluubbbb
ggjjøørr  ffoorr  åå  ggii  kkvviinnnneerr  ii

uu--llaanndd  hhjjeellpp  ttiill  uuttddaannnniinngg..

Larviksveien 55 - Stavern
tlf. 33 11 73 77

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

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

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

STAVERN

SENTRUM - 33 11 71 71

KONGEGATA 26 • LARVIK
33 14 00 10

33 11 73 77 - 924 49 049

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

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

Borgejordet 21
3269 Larvik
Tlf. 33 13 22 00

X-idé as, Fjellhamar
Marcus Tranesv. 100
1472 Fjellhamar
Tlf. 22 90 39 00

Det er vi som
trykker

soroptimistenes
jubileumshefte.

Ryesgt. 28 3263 Larvik
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Da jeg ble spurt om å skrive om
en bok i Sorord, var valget lett.  Jeg
har bestandig likt å lese, og i de
siste årene særlig krim.  Det være
seg norske eller utenlandske for-
fattere.  Noen fenger mer enn
andre. Ved å lese min første bok av
den danske forfatter Jussi Adler-
Olsen, fant jeg en bok og forfatter
jeg virkelig fikk sansen for –
”Kvinnen i buret”.  En bok som også
er blitt filmatisert.

”Hovedperson” i boken er visekriminal-
kommissær Carl Mørck og hans assist-
ent Hafez el-Assad .  Etter en blodig
skuddveksling som etterlater hans to
partnere henholdsvis død og lammet,
blir visekriminalkommissær Carl Mørck
tvunget til å lede den nyopprettede
Avdeling Q, en avdeling for uoppklarte
saker.

Avdelingen består av kun Mørck og
hans assistent, Assad.  De får klare ordre
om kun å sortere og lese gjennom sak-
ene, men i stedet for å katalogisere,
begynner de å se nærmere på forsvinn-
ingen av politikeren Merete Lynggaard .
De oppdager feil i etterforskningen som
fører dem inn på et interessant spor.
Merete Lynggaard var en godt likt og
ambisiøs politiker som for fem år siden
forsvant fra en ferge, og hvor  eneste
vitne er hennes hjerneskadde bror.  Han
blir funnet skrikende på bildekket.
Saken henlegges som et antatt selv-
mord, men denne forklaringen overbe-

turen og hvem hun hadde kontakt med.
Også bilulykken flere år tidligere blir
gjennomgått.  Og ved å finne ut hvem
den omkomne sjåføren var, og hvor
hans kone og sønn som overlevde hold-
er til, nærmer de seg en løsning.

Carl og Assad drar på hjemmebesøk til
familien, og ser da at de bor  ved  en
nedlagt fabrikk med atomlaboratorium
hvor de bl.a. kan teste gasstette stålbe-
holdere til atomreaktorer.  
Samtidig får Merete et glimt at hoved-
mannen bak bortføringen av henne, og
da sier det seg jo selv hvem det var…..
Mor og sønn føler at det brenner rundt
dem, og gjør alt de kan for å sprenge
rommet hvor Mette blir holdt fanget.
Så følger en spennende beskrivelse av
kampen mot klokka, både fra mor og
sønns side og fra politiet som også er
på vei med ransakingsordre.

Og som det står i boka når Mette ligg-
er på gulvet i bunkeren og venter på å
dø: ”Da jorden ristet under henne, ble
alt kaldt og varmt på samme tid.  Hun
kom et øyeblikk til å tenke på  Gud, og
hvisket navnet hans i tankene.  Så kom
det et glimt i holdet.  Et lysglimt etter-
fulgt av et enormt bulder og mer lys
som strømmet inn.  Og hun slapp taket i
seg selv”.

BRITT OHREM BRASTEIN

viser ikke  Carl og Assad, og de begir
seg ut på en reise som fører dem dypt
ned i samfunnets mørkeste avkroker og
på sporet av et kalkulerende og for-
skrudd sinn.

Merete Lyngaard er politiker.  Privat
bor hun sammen med sin bror Uffe,
som etter en alvorlig bil-ulykke er blitt
hardt skadet.  I ulykken omkom Merete
og Uffes foreldre, og det samme gjorde
sjåføren av den andre bilen sammen
med to barn. Hustruen og en sønn over-
levde.

Vi følger livet til Mette Lyngaard
gjennom de neste 5 år.  Hun blir holdt
fanget i et bunkers-lignende rom uten
kontakt med omverdenen.  Mat og
drikke blir sendt inn gjennom en sjakt,
men ut over det er hun helt overlatt til
seg selv. Bortsett fra rent undertøy hver
uke, får hun  ingen klesskift i løpet av
disse årene.  Det ene året tilbringer hun
i mørke, neste år med lysstoffrør på
døgnet rundt osv.

Samtidig som vi følgerMette
Lyngaard, er også  Carl  og Assad på jakt
etter henne.  De slår seg ikke til ro med
at hun hoppet over bord fra ferja som
skulle føre henne og Uffe til Tyskland
hvor de skulle til Berlin.  De snur hver
sten og finner fram til  hva Merete fore-
tok seg de siste dagene før utenlands-
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Her er tall og fakta om temaet
kvinner, fred og sikkerhet. 

KVINNER I 
FREDSFORHANDLINGER
I de 24 største fredsprosessene siden
1992 var i gjennomsnitt 8 prosent av for-
handlerne kvinner.

Av dem som signerte på fredsavtalene i
de samme forhandlingene var kun 3 pro-
sent kvinner.

FN har aldri utvnevnt en kvinne som
leder for forhandlinger i en fredsprosess.

SEKSUELL VOLD
Under folkemordet i Rwanda i 1994 ble
mellom 250 000 og 500 000 kvinner
voldtatt.

I løpet av borgerkrigen i Liberia ble
rundt 49 prosent av kvinner mellom 15
og 70 år utsatt for minst et seksuelt over-
grep av en som kjempet i krigen.
20 000 - 50 000 kvinner og jenter ble
voldtatt under krigen i Bosnia-
Herzegovina 1990-tallet.

Mellom 50 000 - 64 000 internt
fordrevne kvinner i Sierra Leone ble
utsatt for seksulle overgrep av menn
som kjempet i krigen.

I gjennomsnitt blir 40 kvinner voldtatt
hver dag i Sør-Kivu, DR Kongo.

Mer enn 200 000 kvinner har blitt vold-
tatt i løpet av de siste ti årene med kon-
flikt i Den demokratiske republikk Kongo

Kilde: FN-sambandet

i
i

BESTILL KVINNER SAMMEN GRATIS
ved å klikke deg inn på www.fokus-
kvinner.no
Bladet er også tilgjengelig på egen
app!

Kvinner, fred og sikkerhet
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i
minhobbyMin beste fritidsaktivitet er å

padle kajakk. Og da er det havka-
jakk jeg mener.

Å lære kajakkpadling har vært på min
private ”Bucket-liste” så lenge jeg kan
huske, men ble ikke tatt fram og pusset
støvet av før for rundt tre år siden.
Havpadlerne Tønsberg hadde et intro-
duksjonskurs, og før jeg fikk tenkt meg
om var jeg påmeldt. Og noen dager sein-
ere var jeg en av et tjuetalls mennesker
som famlet rundt i en liten, smal båt ved
Fjærholmen ved Nøtterøy.
Som han ene instruktøren sa med et
smil; dette er som narkotikasalg, vi gir
dere den første dosen gratis, så satser vi
på at dere kommer tilbake for å tigge om
mer. 

Og det gjorde jeg.Og mange med meg.
Og i motsetning til det destruktive med
narkotika, er padling sunt, oppbyggelig
og gir tilgang til vakker natur og et used-
vanlig hyggelig miljø med andre kajakk-
padlere.

Og man er så nær naturen med sjø og
dyr, at man er en del av den. Med kajakk
kommer man stille og rolig, man er lav i

forhold til vannflaten og kajakken er en
beskjeden og lite skremmende farkost.
Derfor kan man padle forbi et svanepar
som knapt kaster et sideblikk på en, et
skarvepar flyr i lav høyde forbi uten
panikk, sel dukker opp og blir liggende
og betrakte en når man padler, de store
øynene til selen er verken redde eller på
vakt, bare nysgjerrige og undrende.
En gang padlet jeg forbi en holme ved
Tjøme og kom inn i en fredelig bukt hvor
et rådyr hadde tatt en middagshvil i
noen gresstuster helt ved vannet.  Vi så
hverandre ikke før jeg var helt inne ved
stranda, da spratt rådyret opp, men ikke i
panikk, bare så på meg og ruslet rolig
avsted.

Havpadlere landet over har et særdeles
godt og inkluderende miljø. Man kan

møte opp alene og få nye venner. Turer
både fjernt og nært varsles om på
Facebook, og man henger seg på det
man har lyst til. Det er en lang rekke
sammenkomster, faste padleturer og
padleleire. For oss i Vestfold nevner jeg
Camp RulleRolf, hvor kokken Rolf
Kristoffersen varter opp med grillet
indrefilet på Ildverket, Tjøme, en helg i
mars hvert år. I år var vi 48 padlere som
møtte på Fjærholmen og padlet de nest-
en to milene ut til øya ved Tjøme. Det var
havblikk og en usedvanlig vakker tur.
Men jeg har ikke balanse, sier folk. Jeg
kommer til å velte.  Neida, du kommer til
å holde båten flytende. Samtidig er det
en rekke ulike typer havkajakker. Noen er
lagd for fart, noen for stødighet, noen for
store mennesker, noen kajakker er for
små personer. Noen kajakker har ror,
noen har senkekjøl, noen har ingen av
delene. Du bør velge en kajakk som
passer for deg, både i forhold til volum
og hva du søker.  Og du bør være åpen
om at kajakkentypen du velger, kanskje
byttes ut om en stund, når du har blitt
teknisk bedre og mer erfaren.
Selv padler jeg en Valley Avocet, plast.
Det er en type kajakk med lite volum og
dermed enklere å håndtere for små per-
soner.  Og padleårer er også ulike, du får

Dra til sjøs 
og trekk på
årene!



27

Nr. 37 - JUNI  2014JUBILEUMSNUMMER

god hjelp til å finne ut av det gjennom
padlermiljøet.

Kajakkpadling er økende i popularitet.
Mange kjøper en kajakk på nettet og
begynner å padle på egenhånd. Jeg
anbefaler at man knytter seg til en
klubb. Her i Vestfold er det Havpadlerne
Tønsberg og Kajakklubben i Sandefjord
som har et aktivt turpadlermiljø. Der bør
du ta introduksjonskurset og grunnkurs-
et og lære deg grunnleggende padle-
ferdigheter, med egenredning og
kameratredning. Klubbene og padler-
miljøet legger stor vekt på sikkerhet. Og
hva slags utrustning du bør ha, lærer du
på kursene. Man skal alltid kle seg etter
vanntemperaturen, og dermed også
lære seg f.eks. å vurdere om man skal
bruke tørrdrakt eller våtdrakt.
Padlerutstyr er ikke så altfor dyrt, sam-
menlignet med mye annet, men i
utgangspunktet er det selvsagt forbund-
et med utgifter. Men har du først fått
utstyret, så er det ingen nye utgifter til
drift eller annet. Kajakk med tilbehør kan
du leie for eksempel på
Padleopplevelser.no, Tjøme. De leier ut
kajakk på åremål også, til under to tusen
kroner året. På den måten går det fint an
å ta utgiftene litt om gangen og spare
seg opp til kajakk til slutt.

Som en synergieffekt til padlerinteress-
en, får man etter hvert stor innsikt i vær
og vindforhold, og man blir veldig godt

kjent med skjærgården i hele fylket
(og etter hvert landsdelene på begge
sider av Oslofjorden). Yr.no og kartene
på nettet leses flittig og med stor
interesse, og utallige turer planlegges.
Og selv om mange turer forblir på
planleggingsstadiet, finner man fort
ut at man har lært seg navnet på
holmer og skjær man tidligere ikke
ante eksistensen på.

Nå i mai og juni tilbyr klubbene
de nødvendige kursene og tilbyr
prøving av kajakker.  Løp av sted
og ta årene fatt! 

KARI REINE

Coop Ekstra i Larvik sentrum,  Coop
Hovland og Tjøllingvollen,  Rema
1000, Stavern og Fredriksvern Fisk,

brygga i Stavern!

SE ETTER DEN
ORIGINALE
FISKESUPPA!

Thomas er blitt habil padler!

Med kajakkpadlingtørrdrakt!
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Er man blitt 20 år, så er en
aldri så liten feiring på sin
plass! Redaksjonen har gått
på jakt etter velvillige person-
er som ville skrive noen ord og
berømme bladet vårt og dets
betydning, intet mindre! Og
velvillige soroptimister finnes,
selvfølgelig! Bare sjekk her:

REDAKSJONEN I JUBILEUMSÅRET:

Sølvi, Hanne, Lill, Margaret og Torunn!

- Det er lov å tro du er noe, når du er det på vegne av andre!
EINAR GERHARDSEN

Kjære Sorord!
”Noen og hver har jubileum etter 25 år,
Noen synger sitt ”Tedeum”,
andre slikker sine sår.
Jeg kan ingen lovsang messe om min inn-
sats og mitt mot,
men angre at jeg stedse var og ble en
idiot”.
Dette skrev Sandefjord bys original for
haugevis av år siden.

Jeg mener ikke å si at Sorords redaksjon

hører til det skiktet, tvert i mot. Er det noe
som har holdt meg oppdatert som 
soroptimist, er det Sorord og den tiden
Larvik hadde Norsk Soroptima.

Dere vet jeg alltid har vært stolt av
Larvik soroptimistklubb, initiativ-
ene står i kø, dere har vært en av
Utdanningsfondets største
bidragsytere.

Det er utrolig at dere har holdt
det gående i 20 år med Sorord,
gratulerer!
Med en aktiv redaksjon hvor 
fantasien sitter i høysetet har dere
bidratt til å begeistre mange av
oss, ikke å forglemme; informert
oss om soroptimismens ”gjøren
og laden”.

JUBILEUMSNUMMER Nr. 37 - JUNI  2014

Feir dere selv og jubileet, og - vi gleder
oss til festreferat!

ELLEN GADE, SANDEFJORD
Larvik-klubbens gudmor

Her er et nostalgisk bilde
fra overleveringen av klub-
bens charter fra den danske
guvernøren Anderskov til
Larvik-klubbens første presi-
dent: Wenche Klunderud til
høyre.
Det er 45 år siden i år!

Og nederst et bilde av vår
gudmor Ellen Gade til 
venstre som overleverer
gave til president Wenche
Klunderud.

ELLEN GADE
Sandefjord
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CHRISTINE CROMWELL-AHRENS                                  HANNE  JENSBO                                                            GERD HALMØ 
England/Tyskland                                                            Danmark                                                                              Stavanger

Many congratulations to SI Larvik on the
20th anniversary of Sorord! You can be
incredibly proud of this achievement. Your
magazine is a joy to see and is no doubt
the envy of many a Club, not to mention
Unions! It is attractive, interesting and
informative, while at the same time just
plain fun! I commend the whole team
involved in its production and wish you
many more years of success with your
magazine and your Soroptimist work!

CHRISTINE CROMWELL-AHRENS, 
EDITOR OF THE LINK

JUBILEUMSNUMMER

En hjertelig lykønskning
til SORORD med 20 års jubilæum. 
Et usædvanligt jubilæum!

Jeg har ikke tidligere hørt, at et klubblad
har kunnet fejre 20 års fødselsdag, så det
må siges at være en flot præstation. 

Tak for de gode kræfter, der i 20 år har
stået bag bladet, for uden ildhu og entusi-
asme kan et sådan blad ikke overleve. 

Bladet giver jo mulighed for kommun-
ikation mellem medlemmer om klubbens
ve og vel, men samtidig er det jo også
med til at gøre vor organisation synlig i
lokalområdet og hos interesserede, så stor
ros til SORORD!

Held og lykke fremover med bladet og
mange tak til den aktive Larvik klub, der
står bag bladet.

De bedste hilsener fra
HANNE JENSBO, DANMARK
SI præsident 2009-2011

Kjære soroptimister i Larvik-klubben!

Gratulerer så masse med 20-årsjubile-
et for Sorord! Det føyer seg fint inn i rekk-
en av 200 år  for Grunnloven, 100 år for
kvinnelig stemmerett og 75 år for den
norske unionen av soroptimister.
Alle jubileene har etter tur satt fokus på
viktigheten av foregangspersoner, entusi-
asme, glød og tro på at man jobber med
noe viktig og verdifullt.

Det  er en bragd at dere har gitt ut et så
flott blad i 20 år. Jeg er dypt imponert og
en personlig stor fan av bladet. Det for-
teller meg at dere har hatt noen aktive
foregangskvinner, men også at dette har
vært en oppgave til felles glede og nytte.
Det viser seg stadig at det er gode klubb-
prosjekter som blir limet i klubbene og
bidrar til å holde et levende miljø, skape
fellesskapsfølelse og drive frem soroptim-
ismens ideer og idealer. Og dere er en
klubb med gode tradisjoner i så måte!

Jeg har bladd litt i noen gamle nummer.
De forteller alle om et levende klubbmiljø
hvor arbeid, felles opplevelser og glede
går hånd i hånd. Jeg håper at dere vil fort-
sette med det, og at Sorord fortsatt vil
være denne flotte minneboken som dere
alle tar frem og blar i etter mange gode
soroptimistår.
Hilsen
GERD HALMØ, UNIONSPRESIDENT

2012-2014
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Hej Soroptimister i Norge.

Vi hejser det danske flag og ønsker jer
tillykke med fødselsdagen.
Det er altid dejligt og fornøjeligt at få en
hilsen fra Jer i Larvik og læse i jeres meget
fine og alsidige medlems'blad'. 
Altid mange sider med god og fornøjeligt
læsestof.

Som redaktør af det danske Soroptima
ved jeg hvor meget arbejde der skal læg-
ges i et sådant blad for at gøre det til et
både spændende og informativt medlems
blad. Alt indsendt materiale skal gennem-
læses og eventuelt redigeres. Fotos skal
tjekkes og udvælges. Bladet skal disponer-
es - hvad skal komme først og hvad skal
komme sidst i bladet.  
Så skal bladet lay-outes - det gør jeg dog
ikke selv, men har en dygtig grafiker til.
Når opsætningen er færdigt skal bladet
endnu engang gennemlæses og rettes -
her er det godt med redaktionsmedlemm-
er der kan bidrage med korrekturlæsning.
Og sidst, men ikke mindst, skal bladet
trykkes og udsendes.
Jeg glæder mig over, at kende flere af jer,
fra jeres venskabs-besøg her i Sønderborg,
en dejlig oplevelse jeg mindes med glæde.
Det gør det også ekstra hyggeligt at følge
med i jeres aktiviteter.

Den Norske Union kan fejre 75 års jub-
ilæum i 2014 og jeg vil ønske alle Norges
Soroptimister en dejlig  dag og god frem-
tid med spændende initiativer og projekt-

er. Den Danske Union havde i 2013 en
god dag på Nyborg Strand, med uddeling
af legater, donationer, og en historisk
underholdning om bl.a. Digteren H. C.
Andersen.

Det er fantastisk, hvad kvinder der løfter
i flok kan udrette, det er en gave for hele
verden, lad os blive ved med sammen at
gøre en forskel.

Med hilsen fra
KARIN LANGENBERG
REDAKTØR AF DANSKE SOROPTIMA
og medlem i Larviks vennskapsklubb, Sønderborg

KAREN LANGENBERG
Sønderborg, Danmark

Kjære alle soroptimister i
Larvikklubben,

Sorord fyller 20 år og det er absolutt på
sin plass å gratulere. Jeg er utrolig 
imponert over hva dere har fått til i klub-
ben. Gjennom lesning av medlemsbladet,
artikler på Facebook og mange aktive
medlemmer som setter sine spor i 
organisasjonen, er det ingen tvil om at
denne klubben er noe for seg selv.

Den jobben dere gjør gjennom med-
lemsbladet, er utrolig viktig.  Dere 
formidler, engasjerer og viser hva 
soroptimisme er. Jeg håper og tror at
mange lar seg inspirere av engasjementet
i Larvik og kanskje andre klubber vil ta
etter.

Jeg vet at det er mange som står bak
ordene i Sorord, men jeg må allikevel få
lov til å takke Margaret. Hun er kreativ og
får andres ord til å komme til sin rett. Jeg
har hatt stor glede av å bli kjent med
henne gjennom mitt arbeid i unionsstyret
og nå som guvernør. Takk også til Lill for
den jobben hun gjorde som Vann-
ambassadør.

Igjen, gratulerer med 20 år med et
interessant og spennende blad. Håper
dere fortsetter i mange år fremover.
Lykke til videre.

SIREN HAMMER ØSTVOLD
GUVERNØR SI NORWAY 2012-2014

SIREN HAMMER ØSTVOLD
Bergen

Her er førstesiden av det aller første
Sorord, nr. 1 - årgang 1.
Som vi ser er det reportasje fra 
representantskapsmøtet i Bergen med
skildring av togturen der vi arbeidet
med å klargjøre salgsartiklene våre! De
bunadskledde er f.v.: Liv, Jorunn, Else, Lill
og Margaret.
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Vi megler fram dine verdier

AKTIV EIENDOMSMEGLING I LARVIK
Sigurdsgt. 1 , tlf. 33 13 90 00

Solveig Lawson   
fra Rygge og Lill 
nøt noe varmt å 
drikke på DET 
GULE etter å ha 
sett all påske-
kunsten!

NOSTALGI
I 2007 besøkte noen av oss vår vennskapsklubb i
Sønderborg! Det ble en hyggelig helg med mange trivelige
samvær med våre venner i Danmark, her et lite minne fra
turen:fra v.: Kirsti A. Renaud, Hanne Clason, Tone Nilsen,
Margaret Støle Karlsen, Eva Kjus, Emmie Volmert Sørensen
og Sissel Hobæk!

Soroptimister på Det Gule Galleriet i Stavern påsken!
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FESTIVITETEN
Festiviteten ble høytidelig innviet 3. mai
1874. Anlegget består av et bolighus
oppført for en av byens velstående borg-
ere i 1792, og en tilbygd festivitetsdel.
Den gamle trebygningen var da gjort
om til sosietet- og selskapslokaler, og
den nye murbygningen hadde møtelok-
aler i første etasje og en påkostet  teater-
, forsamlings- og festsal i andre etasje.
Teatersalen fungerte som bystyresal helt
fra 1878. Larvik kommune overtok byg-
ningen i 1883. Festiviteten er Norges
tredje eldste teaterlokale.

Arkitekten
Utførende arkitekt for Festiviteten var
Paul Due (1835 – 1919). Han etablerte
seg i Kristiania i 1870, der han sammen

med den tyske arkitekten Bernhard
Steckmest opprettet arkitektkontoret
Due & Steckmest. Due står bak flere
sentrale byggverk innenfor den norske
historismen. På 1870-tallet var firmaets
bygninger preget av nygotikken, noe
Festiviteten står som eksempel på.

Dagens situasjon
Festiviteten har vært gjenstand for byg-
ningstekniske- og historiske undersøk-
elser, med tanke på framtidig restaurer-
ing og ny bruk. Den originale dekoren
befinner seg under flere lag med maling,
og tilbakeføring av teaterlokalet er fullt
mulig.  Det er synd at bygningen inn-
vendig fortsatt fremstår som et bygge-
prosjekt, det er bare utvendig
Festiviteten fremstår som en pryd på
Storgata. Planene for bruk har vært
mange, og ennå er ikke Festivitetens
siste historie skrevet, hva og hvem som
vil ta bygningen i bruk på nytt er det opp
til det politiske Larvik å avgjøre 

FOTO: Morten Bakkeli

tilbakeblikk

v/Gro Stalsberg, 
rådgiver/ 
samlingsansvarlig 
Larvik Muséene

FESTIVITETEN 1914

Festiviteten fra Storgata1910

Larvik Bystyre ca. 1914

Fra Vestre brygge 1890
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SKJERF • SJAL  
LUER • PLEDD • HALS 

En kvalitet som gir deg en 
følelse av luksus hver dag! 

Bestill på 
www.dilusso.no

Agurk er en spiselig 
grønnsak (botanisk 
sett en frukt, 
i forbindelse med 
matlaging ansett som en grønnsak)
som vokser på planten Cucumis
sativus. Agurker er normalt grønne,
omkring 30 cm lange og 4 cm i 
diameter. Agurkplanten, som tilhører
gresskarfamilien, har gule blomster og
store, håndlappede blader. Agurk er en
gammel kulturplante, og ble dyrket i
India for hele 3000 år siden. Agurken
kom til Norge i 1660.
Agurk består hovedsakelig av vann

(96-97%), og energiinnholdet er derfor
svært lavt (14 kcal (59 kJ) pr. 100 g).
Agurk inneholder små mengder 
C-vitamin.
Agurk dyrkes i dag ofte i vannkultur,

med røttene i en næringsoppløsning 
i flytende form.

Mat-
gleden

FAKTA

Anne-Gro Gutterød,
gartner og agurkprodusent

Hilde og
Mona setter
stor pris på
knasende sprø
og god agurk
fra Anne-Gro

KALD ELLER
VARM
AGURKSUPPE
Til 4 personer trenger du:

2 store agurker
2 poteter
5 dl vann
1 grønnsaksbuljong terning
Frisk dill
Saften av ½ sitron
1 ½ dl creme fraiche

Skrell potetene, skjær dem i terninger
og ha dem i den kokende buljongen.
Skjær agurkene i stykker, men spar en
halv agurk.  

Ha agurkene i kjelen med potetene,
sammen med dillen. La det småkoke 
under lokk i 15 til 20 minutter og mos
alt i en kjøkkenmaskin. 

Ha det tilbake i kjelen, riv grovt resten
av agurken og rør inn sammen med 
sitronsaft og crème fraiche. Smak til
med nykvernet pepper. Pynt suppen
med noen agurkskiver og en teskje
crème fraiche med en dillkvast på.

Suppen smaker veldig godt varm,
men kan også serveres kald, 
eventuelt med isbiter i.

LYKKE TIL!
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Jeg var så heldig å ha en flott tante
som het Sidsel Snedal, og med sin fan-
tastiske venninne Hanne Clason fikk jeg
vite om soroptimistene.  Det er naturlig
nok Sidsel jeg snakket mest med.  Hun
var stolt av å være en soroptimist.
Spesielt var det nok at unge kvinner i de
mest fattige landene fikk mulighet til
utdannelse og dermed en fremtid, hun
fremhevet.  Etter at Hanne og Sidsel
hadde fortalt om klubben og organisa-
sjonen og dens mål, oppbyggningen og
om deres flotte damer fra forskjellige
yrkesgrupper, fikk jeg invitasjon til å bli
med på et møte.   

Mitt første møte var på Hospitalet ved
siden av Larvik kirke.  Denne kvelden var
det film og lysbilder fra Moldova.  Filmen
var sterk og den viste utrolig fattigdom
og små barn som bodde på internatskol-
er, der sengene sto tett i tett og det
hadde bare det de sto og sov i.
Barnehagen i byen var så sliten og i så
dårlig stand, så vi hadde knapt trodd det
kunne være noen i den bygningen.  Det
ble fortalt om og vist lysbilder om hva
soroptimistene hadde vært med å

bygge opp. Hva man klarte å få til med
forholdsvis små midler. Dette ønsket jeg
å bli en del av.  

Mottagelsen jeg fikk var så hjertelig og
god.  Man følte seg velkommen fra første
dag. Jeg liker godt at det er en så sam-

mensatt aldersgruppe.  På den måten
har vi forskjellige erfaringer vi kan ta

Hvorfor soroptimist?
med oss i arbeidet vi gjør.  

I løpet av møte ble det holdt yrkesfore-
drag, lest dikt og tatt opp hvordan man
kunne være med på å gjøre hverdagen
bedre for noen som trenger det mest.
Man fikk vite at man ble med i et system
med stor påvirkningskraft, og man
hadde muligheter til å nå mange. 

Jeg syntes også det å få innsyn i hver-
andres hverdag gjennom yrkesforedrag-
ene, få besøke forskjellige bedrifter i
nærmiljøet bidrar positivt for oss. 

Jeg anbefaler gjerne flere til å bli
soroptimister.  Det er positivt og godt å
kunne være med å gjøre hverdagen mer
positiv for enkeltmennesker.  Kvinner er
ofte en utsatt gruppe både i fattigdom
og i krig, og det er da viktig å kunne sette
fokus på dette gjennom et stort og solid
fellesskap.  

Sammen er vi sterke.   

SØLVI SNEDAL TUFTE

LARVIK SOROPTIMISTKLUBB
er én av Norges 66 soroptimistklubber.
Landets første klubb ble chartret i 1921,
Larvikklubben 26. september 1969.
Klubben har 26 aktive medlemmer. 
På landsbasis er tallet ca.  2 000 
medlemmer og soroptimistene er fordelt
på ca. 3.000 klubber i 120 land med 
ca. 100 000 medlemmer. 

Som del av Soroptimist International,
en NGO (non governmental organ-
isation, dvs. ikke underlagt noen
regjerning) for kvinner, er vi tilknyttet FN

FAKTA med representanter i FNs organer i New
York, Geneve, Wien, Paris, Roma, Nairobi og
Kairo.  Soroptimistene har konsultativ 
status i FN og Europarådet.
Organisasjonen er en upolitisk sammen-
slutning av klubber og arbeider for 
internasjonal forståelse, vennskap, fremme
av menneskerettighetene, bedring av 
kvinners stilling i alle samfunn, respekt og
forståelse for andres arbeid.

Vårt hovedfokus: Utdanning til kvinner,
matvaresikkerhet, helse og miljø, arbeid
mot trafficking (handel med kvinner),
arbeid mot bruk av klasevåpen.

Prosjekter: Engasjement i Moldova og
Rwanda. Støtter Utdanningsfondet.
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Yzalline studerer til sivilingeniør (4-årig) og er snart ferdig
med det andre året (som vi har betalt for). 

Nancy Rwagasore studerer datateknologi, som er 3-årig
og hun er i sitt første år. Hun kommer også fra Gisenyi, født
i 1992. Hun mistet faren sin en av de aller første dagene av
folkemordet. Moren er arbeidsløs. Nancy har mottatt sti-
pend, men trenger støtte til bosted, mat, reise, bøker osv.
Både Yzalline og Nancy går på universiteter som ligger
langt fra Gisenyi. Vi betaler Nancy 400 USD for resten av
inneværende semester og 1100 USD pr. år for de to siste. For
Yzalline betaler vi 1000 USD pr. år. All overføring av penger
går gjennom soroptimistklubben i Gisenyi, ingenting går
direkte til Yzalline eller Nancy.

Når eksamen er avlagt i juni har både Yzalline og Nancy
to år igjen av studiene og er ferdig i juni 2016. Det som ville
være spennende og givende for oss var om vi reiste til
Rwanda for å treffe dem, f.eks. i mai 2016. Ja, det ville vel bli
spennende både for oss og dem. 

Tenk på det!

MARION ANDERSEN
Rwandagruppa

Vi støtter to studenter i Rwanda!

FAKTA

Her er begge studentene ”våre”, Yzalline øverst 
og Nancy Rwagasore

Rwanda, offisielt Republikken Rwanda (fransk: République Rwandaise; engelsk: Republic of Rwanda; kinyarwanda: Repubulika y'u
Rwanda) er en republikk og innlandsstat sentralt i Afrika. Den grenser mot Den demokratiske republikken Kongo i vest og nord, Uganda
i nord, Tanzania i øst og Burundi i sør. Landet har i overkant av elleve millioner innbyggere. Hovedstaden er Kigali.

Historie
Rwanda var tidligere en del av Tysk Østafrika. Etter første verdenskrig ble området som dekker dagens Rwanda og nabolandet Burundi
avstått som krigsutbytte til Belgia. Under belgisk styre ble minoritetsgruppen som kalles tutsi det ledende lokale folkeslaget. I 1931–32
ble identitetsmerker som viste etnisk tilhørighet innført i området. Etter andre verdenskrig ble Rwanda fortsatt styrt av Belgia, men
under et FN-ledet program som skulle lede til selvstendighet. Fra 1958 var det uroligheter og opprør i landet, hvilket resulterte i landets
selvstendighet i 1962. Republikken ble da totalt dominert av den største folkegruppen, hutu. Landets tutsibefolkning ble undertrykt og
forsøkt fordrevet flere ganger gjennom 60-, 70-, og 80-årene. I 1973 tok daværende forsvarsminister Juvenal Habyarimana kontroll over
landet i et militærkupp, og satt som president inntil han ble drept i en flystyrt utenfor hovedstaden Kigali 6. april 1994.
Folkemordet

Folkemordet i Rwanda
I oktober 1990 angrep den tutsi-dominerte Rwandas Patriotiske Front (RPF) landet fra grenseområdene i Uganda og Rwanda. Høsten
1993 ble en fredsavtale underskrevet i Arusha i Tanzania mellom Habyarimanas regime og RPF. Da Habyarimana ble drept, oppsto et
maktvakum i Rwanda, og Arusha-avtalen falt. De neste hundre dagene ble opp mot en million tutsier og moderate hutuer drept i et av
moderne tiders mest grusomme folkemord. En fredsbevarende FN-styrke var på plass for å støtte Arusha-avtalen, men var ikke i stand til
å forhindre folkemordet. I juli 1994 tok RPF militær kontroll over Kigali og fikk avsluttet massakrene. RPFs militære leder, Paul Kagame ble
etterhvert vise-president og senere president i Rwanda.                  

Kilde: Wikipedia
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Så er vi på nett 
med nye, innbyd-
ende klubbsider!
Maria og Ellen Katrine har
gjort jobben med å fornye
sidene. Målet er interak-
tive nettsider som jenvlig
oppdateres og holdes lev-
ende. Det er viktig at du
som klubbmedlem komm-
er med innspill om hva
Maria og Ellen Katrine skal
legge ut på sidene.  Er vi
aktive skal også sidene
gjenspeile det. Bruk av sid-
ene og kom med info som
kan legges ut.

... og så har vi Ellen Katrine med oss på møtene igjen!
Ingen kan si at Larvik-
klubben ikke følger med i
utviklingen!

Nå er Ellen Katrine bosatt i
Oslo, med ny jobb, nytt hus, to
gutter og en mann som reiser
mye og kan ikke reise til
Larvik og bli med fysisk på
alle møtene våre.  Nå har vi en
møtemulighet likevel, via
internett! Denne møtekvelden
informerte hun og Maria om
de nye klubbsidene på nettet
og som vi ser kan hun se oss
og vi se henne!

Her øverst
oppe kan vi se
oss selv, altså
slik Ellen
Katrine ser oss!

Nederst et
utsnitt av PC’n
til Maria der
Ellen Katrine
sees.

Til venstre sees Maria ved PC’n og nettsidene
oppe på lerretet mens Ellen Katrine informer-
er om sidene. Lill lengst til høyre.
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See Solar, 

Cook Solar

Har dere sett dette «slagordet» i
Soroptima eller på en soroptimist-
nettside? Fritt oversatt betyr det  «se
med sol-energi, kok med sol-
energi».

Hvert år, i forbindelse med Menneske-
rettighetsdagen (10. desember) inviterer
International President oss alle til å delta
i et prosjekt hun har valgt. Nåværende
president, Ann Garvie fra Storbritannia,
har altså valgt å satse på å gi kvinner lys

mindre enn 1,5 % fullfører.  En britisk
soroptimistklubb har allerede arbeidet
med dette en stund og har etablert
partnere som hjelper med distribusjon og
å finne fram til jenter som vil ha god nytte
av lampene, særlig de som sikter mot 
eksamen. 100 lamper er allerede delt ut, 
og behovet er stort.

2.
I Fiji skal solar-prosjektet skaffe solcelle-
ovner til kvinner på landet og utover på
øyene. De er tryggere å bruke, er økonom-
isk og miljømessig bærekraftige – og vil
erstatte de tradisjonelle forurensende
parafinovnene.Soroptimistklubbene på
Fiji-øyene er i gang med å utvikle dette
arbeidet og får hjelp av landets myndig-
heter. Så nå vet vi hva pengene vi får inn i
desember skal gå til, og som alltid er det til
en god sak.

SISSEL HOBÆK
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og kokemuligheter via solenergi og
samtidig gi dem opplæring i bruken av
denne fornybare energikilde.

Soroptimister i mange land har komm-
et med forslag til eksisterende og nye
prosjekter som kan få bidrag fra 10.
desember-pengene.

De to første prosjektene er valgt ut: 
1.
Solcellelamper skal gi lys til unge jenter i
Zambia som ønsker å studere. Mangel på
elektrisitet har begrenset muligheten til å
lese, særlig for jenter utover landet. Med
solcellelamper kan kveldene nyttes. På sikt
håper vi at flere jenter fullfører videregå-
ende skole. Nå er det slik at mindre enn
20% begynner  på videregående, og

Velkommen til oss, Torill!
På det nest siste møtet før sommeren, 
mai-møtet, bleToril Gusland tatt opp
som nytt medlem i Larvik-klubben!

Hennes faddere, Marion til venstre og Eva, 
introduserte henne for oss på møtet vi hadde
i Hammerdalen. Torill er miljøterapeaut og
født i 1953.

Torill har vært med på noen møter og gleder
seg til å jobbe med prosjektene våre med
fokus på utdanning til kvinner.
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25-årsjubileet ble feiret på Wassilioff og her sees til venstre foran, unionspresident Siri
Bjerck og president Sidsel Snedal.
Resten av jubileumsstyret står bak. Fra venstre Lill Bjørvik, Sidsel Moberg, Kari Linnestad og
Liv Høibø.

15.-årsjubileet : foran til venstre, Julie Hansen Just, Caja Fagernæs, Wenche Klunderud,
Ingeborg Ohnstad og Eva Gullsau Solberg.
2. rekke fra venstre: Hege Johnsen, Else Karlsson, Sidsel Snedal og Liv Heibø.
Bakerst fra venstre: Ukjent, Inge Hobæk, Anna-Sofie Sanderud og Anne Borander.

DET VAR EN GANG 
-jubileumsfest  m.m.
Det skal være inspirerende og sti-
mulerende å være soroptimimist i
Larvik, men samtidig skal det være
litt avslappende også. I hvert fall
ikke stressende. Men jammen så
det slik ut et øyeblikk. 

Vi – klubben – er 45 år i år, Sorord
er 20 år, vi tar vår tørn på Askjems,
vi planlegger konsert og vi plan-
legger tur til Eidsvoll og rekrutter-
ingsgruppa planlegger et info-
møte for nye soroptimister. Derfor
har styret foreslått for program-
komiteen å vurdere om vi ikke
skulle kunne slå noe sammen slik
at vi får litt tid til familien også. Så
slik blir det. 

Programkomitéen har funnet ut
at vår juleavslutning passer
utmerket som markering av klubb-
ens 45 år og Sorords 20 år. Vi
kommer mer tilbake til saken til
høsten, selvfølgelig, men hvis noen
har noen tanker om underhold-
ning f.eks.  i forbindelse med en
julejubileumsfest, så hører vi gjerne
om det. 

LILL BJØRVIK

HOLD AV DATOEN:
Tur til Eidsvoll

18. oktober 2014!
Vi leier buss, Hilde er sjåfør
og alle får en trivelig tur
sammen i anledning
Grunnlovsjubileet!
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Gode venner er som
teddybjørner; jo eldre de blir,
jo mer er de elsket!


