200 år

er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og
ble med på den på den viktigste begivenheten for utviklingen av det moderne Norge.
Les om Christian Adolph
Didriks og sju av klubbens
medlemmer som alle var på
Eidsvoll - om enn til forskjellige tider.
side 26 og 27

marion

stiller svært ofte
opp når vi skal på
”jobb” hos
Askjems!
Inntekten gir oss
handlingsrom til å
realisere våre mange, gode
utdanningsprojekter
både i Moldova og
Rwanda
Les side 34 og 35
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toVE
var med til Moldova og opp-

levde by og land, signering av
avtale mellom kommende
soroptimister i Stefan Voda og
Larvik soroptimistklubb.
Les mer på side 16 og 17

i
TORUNN HAMMER HAARBERG
var på representantskapsmøtet i mai! Hun representerte klubben og er her fotografert
med jubileumsflagget! Unionen feiret sitt 75-års jubileum og markerte seg, ikke bare
med flagg og rollups; alle soroptimister i landet fikk en gave: et interessant tilbakeblikk
gjennom et lesverdig jubileumshefte, som ble presentert på møtet i Arendal!
Les mer på side 3, 4 og 5

i

YVonnE
Simpson, vår kommende

SI-president skriver i Sorord!
Gjesteskribenten finner du på
side 8 og 9
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PRESIDENTENS 2 MINUTTER

hilst på fadderbarnet vårt, Stefan-Voda.
Disse aktivitetene har medført jevnlige
drypp i ØP. Vi er i farta! Og vi er aktive!
Og til neste år skjer det også spennende
ting. Da skal Stefan-Voda chartres – og
chartring er noe klubben ikke har vært
direkte ansvarlig for tidligere. Så samtidig
som vi klarer å opprettholde de gamle aktivitetene, klarer vi også å få til noe nytt. Det
synes jeg vi skal være stolte over.
Det hadde vært svært gledelig om
mange hadde hatt anledning til å være
med til Moldova. Datoen er ennå ikke
bestemt av Europaføderasjonen, men det
blir enten mai eller mars. Det koster penger, men det kan kanskje være verd det for
en gangs skyld. Alle som har vært på tur,
enten til nære områder (som da vi var på
Isle of Man for en god del år siden), eller til
fjernere områder (som Rwanda), oppdager nye dimensjoner ved det å være medlem
av en verdensomspennende organisasjon.

Kjære alle sammen!
Det som er kjekt med presidentens 2minutter er egentlig at man stopper opp
litt og gjør opp en slags status. Det er
naturlig å tenke både bakover og fremover.
Jeg synes vi har hatt en aktiv høst.
Det er bare 4 små måneder, men det har
skjedd mye. Vi har hatt stimulerende og
svært forskjellige møter; økologisk jordbruk på Virgenes gård, velferdsteknologi i
Sanitetskvinnenes lokaler, glitrende kåseri
av Åke Berg – og vi har hatt jazzkonsert,
grunnlovsjubileumstur til Eidsvoll, vinsmaking på Det gule galleriet, det går
greit med våre to studenter i Rwanda og
tre av oss har vært på tur til Moldova og

En annen sak det kunne være morsomt
å ta tak, er mentorvirksomheten som
soroptimistene har satt i gang. Hvis én eller
to hos oss kunne tenke seg å være mentor
for en norsktalende, høyt utdannet ung
kvinne fra et annet land, så kunne vi
antagelig få til noe sammen med de andre
klubbene i vårt distrikt.

i i i
i
i

i

Redaksjonen
for Sorord:
til
Gledelig jul oss
a
fr
lle
a
e
er
d
!
i redaksjonen

Torunn H. Haarberg
Sølvi Snedal Tufte
Margaret Støle Karlsen
Lill Bjørvik
Hanne Clason
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Det var en opplevelse å høre de to adeptene (man lærer nye ord også :-)) på landsmøtet i Arendal i sommer. Det er absolutt
hjelp til selvhjelp lokalt.
Når dette leses er vi kommet til
8. desember. Vi har 14 dager igjen til julefreden senker seg. Nyt denne tiden enten
det regner eller sner. Det fine med mørketid
er at det ikke er noen som gidder å bry seg
med blanke vinduer og denslags. Litt støvsuging og mye gløgg og pepperkaker; ofte
er det ikke mer som skal til.
Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og et
fredelig nytt år.

i
i
i
ii
i ii

Julehilsen fra Lill

Kontaktinfo

Larvik
Soroptimistklubb
President
Lill Bjørvik
Sekretær
Torunn H. Haarberg
Kasserer
Gro Stalsberg
Klubbens adresse:
Larviksveien 3, 3290 Stavern
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REPRESENTANTSKAPSMØTET

Larvik-klubbens to flotte representanter: til høyre president Lill Bjørvik
og sekretær Torunn Hammer Haarberg

Et R&L-møte består av den
formelle og strengt regulerte delen
på lørdag (Representantskapsmøtet) – og den delen som er litt
løsere i snippen (Landsmøtet).
Begge deler er åpent for alle
medlemmer, men på lørdagen er
det bare de valgte representantene
som kan stemme.

hvordan hun skulle presentere stoffet.
Hun var fascinerende å høre på. Man
hørte journalisten som hadde en variert
språkbruk. Spesielt interessant syntes
jeg det var at hun forsøkte å plassere
gründerkvinnene i deres samtid og gav
eksempler på hvor annerledes tiden var
i 1939. Som kvinne har man i prinsippet
alle muligheter i dag. Det var ikke sånn i
40-årene. Og likevel fikk de det til!

Det er gått inflasjon i stående applaus,
men denne gangen var det vel fortjent.
Både for Nina Tjomsland og for resten
av redaksjonsgruppen med vår egen
Margaret inkludert som ansvarlig for
layout og redigering av
jubileumsheftet.
Mentorprogrammet til soroptimistene
av i dag viser oss et samfunn som er

Begge dager er – eller kan være –
inpirerende på hver sin måte.
Landsmøtet i år synes jeg hadde et par
svært interessante punkter. Det ene
peker bakover, det andre fremover.
Man må kjenne sin historie for å
kunne stå trygt og se fremover. Det er
nettopp det Unionens gave til alle
medlemmer går ut på. En historikk over
våre første 75 år med lesbar tekst og
stort bildemateriale. Festskriftets forfatter, Nina Tjomsland fra Stavanger, orienterte om prosessen fra tanke til ferdig
produkt. En ting er at hun leste gjennom 66 årganger av Soroptima, en
annen ting er hvordan hun vurderte

Nina Tjomsland - Stavanger, Margaret Støle Karlsen - Larvik, Turid Lindheim - Nilsen Stavanger og Torill Døhl - Mo i Rana, satt alle i redaksjonen for jubileumsheftet.
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ganske annerledes enn Norge før
oljealderen. Det er mange med ulik kulturell bakgrunn som forsøker å skaffe
seg et levebrød i Norge.
Mentorprogrammet tar sikte på å være
en støtte og kulturell brobygger for
godt utdannede unge kvinner som
allerede behersker norsk. Programmet
har vært drevet et par års tid. Man har
høstet erfaring – og klubber rundt om i
landet oppfordres til å delta.
Alt dette har vi lest før, selvfølgelig. Vi
følger da med. Men å få ansikter og
egne stemmer som forteller om hvilken
hjelp de har hatt av sin norske støttespiller, er noe ganske annet, ja. Det var
en ung polsk kvinne som fortalte om
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sin doble utdannelse og alle sine søknader som ikke førte frem. Om hvordan
selvtilliten knekkes og man blir
deprimert. Om hvordan det hjelper å bli
sett av det samfunnet man gjerne vil bli
en del av, tips og oppmuntring – og
endelig en jobb. Jeg husker ikke hvor –
og det spiller egentlig ikke så stor rolle
– men jeg lurer på om det var som
seniorkonsulent (!) i Veritas.

Europaføderasjonens president holdt et
innlegg denne søndagen og fortalte
blant annet at redaktøren for The Link,
Europaføderasjonens medlemsblad,
hadde gitt beskjed om at hun ikke
lenger kunne påta seg denne oppgaven. ” Så nå har vi ingen redaktørkandidat for The Link i og med at
Margaret har takket nei til jobben da
hun ble spurt om å ta den etter
Christine” sa Ulla Madsen fra talerstolen
i Arendal! En fjær i hatten til Margaret
som er blitt spurt om å ta en så viktig
jobb for Europaføderasjonen og for oss
som klubb!

Den andre damen vi hørte var russisk,
kulturviter, og hadde ikke fått napp
ennå. To svært forskjellige personligheter som det var en glede å møte.
PS.
En liten kuriositet til slutt:

i

LILL BJØRVIK

Tilbakemelding fra Representantskapsmøte i Arendal

Jeg var så heldig igjen å få være med på
R&L møtet i Norgesunionen. Det er alltid
inspirerende å møte soroptimistsøstre fra
hele landet og få del i flere tanker og
arbeid for vår felles sak. Det er utrolig mye
kreativitet, aktiviteter og arbeid som legges ned for å få fokus på kvinner og jenters
utfordringer i verden og ikke minst for å få
inn penger.
Jentene i Arendalsklubben hadde gjort
en kjempejobb for at dette skulle bli et vellykket arrangement. Bedre rammen rundt
Unionens 75 års jubileum kunne nesten
ikke finnes. Gaven til alle medlemmene var
et flott jubileumsskrift, som Margaret har
vært med på å lage. Flott resultat,
Margaret!
Av saker som var oppe på
Representantskapsmøte kan nevnes:
Forslag å bruke tittelen «leder» i stedet
for president på klubbnivå.
Unionsstyret pekte på at dersom dette
skulle skje vil det innebære endringer i
svært mange artikler, og det trengs en

grundigere gjennomgang av lovverket.
Men Lovkomiteen slår fast det de ikke kan
se noe hinder for at ledervervet i klubbene
omtales som «leder» framfor «president».
Hele saken utsettes til møtet i 2015.
Forslag om utredning vedrørende
fremtiden for Soroptima.
Her var det mange engasjerte innlegg og
man gikk inn for Unionsstyrets forslag at
det nedsettes en utredningsgruppe for å
utarbeide en informasjons- og kommunikasjonsstrategi. Utredningen skal også
omfatte en analyse av fremtidig organisering av Soroptima.
Endring i opplegget rundt det årlige
representantskapsmøte.
Atter en gang var det ønske om å ha lenger intervaller mellom R&L møtene.
Begrunnelsene fra klubber som fremmer
det, er økonomisk. Unionsstyret og et stort
flertall på møtet mente at det var lite å
spare på dette, og at det var viktig at vi
møttes hvert år for å kunne treffes , bli
inspirert og jobbe videre for vår felles sak.
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Videreføring av mentorprogrammet.
Denne saken fikk vi belyst med innlegg og
foredrag om ordningen slik den har fungert til nå og svært mange positive resultater. Det var ikke tvil om at det var et stort
ønske om å fortsette denne ordningen. Nå
er det opp til klubber, som ønsker det, å
nedsette en prosjektgruppe, kanskje i samarbeid med andre klubber i distriktet, som
kan planlegge og gjennomføre prosjektet i
sitt nærområde.
Ellers var rekruttering et viktig tema på
møtet. Her må det jobbes aktivt og grundig i klubbene. Dette må også være et prioritert arbeid for vår klubb. Jeg har virkelig
håp og tro på at vi skal lykkes i dette
arbeid, ikke minst inspirert av mine yngre
medsøstre på R&L møtet og i egen klubb.
Mitt ønske er at flere skal ha mulighet til å
være med på disse møtene. Vi får jobbe
målbevisst fram mot neste møte i
Stavanger i 2015.

TORUNN HAMMER HAARBERG
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LARVIKKLUBBEN
MED TO
PROSJEKTER
INNSTILT TIL
PROSJEKTPRISEN
2013
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Vi ble innstilt med to prosjekter og følgende sto å lese om dem i Soroptima:
"Walk for water/Lifestraw"
Fokuserer på manglende vann og dårlig
vannkvalitet i Moldova samt samler inn
penger til å kjøpe Lifestraw til familier, slik
at de kan få renset vannet. Larvik
arrangerte en 6 km VANNdring for soroptimister og venner. Alle betalte for å delta i
samtidig som Larvik fikk informert om
soroptimistene og Moldova spesielt. Les
mer på klubbens hjemmeside
"Julemerker"
Larvik har i mange år gitt ut julemerker
som er solgt både blant soroptimister og
ikke-soroptimister. Disse merkene brukes
på brev og postkort og viser oss fram og

PROSJEKTPRISEN 2013. Fra venstre: assisterende programansvarlig på unionsplan,
Kari Mittet, president i Oslo-klubben Tove Børresen, Monica Faye også fra Oslo-klubben
og unionspresident Gerd Halmø.
gjør soroptimistene synlige. Pengene har i
alle år gått til Norgesunionens
utdanningsfond.
Larvik-klubben nådde ikke opp i år
heller, men det gjorde Oslo-klubben
som her poserer med diplom og unionspresident. Klubben fikk prisen for sitt
prosjekt Mapula Embrodery Project i
samarbeid med SI Pretoria og universitetet i byen.
Dette skriver president Tove Børresen i
en e-post til Sorord:
”Den lyse damen med diplomet er Monica
Faye. Hun er initiativtaker til prosjektet,

har bodd flere år i Sør-Afrika og vært
medlem av soroptimistklubben i Pretoria.
Hun besøker Sør-Afrika 1 - 2 ganger i året,
har gode kontakter i klubben der nede og
fyller opp bagasjen sin (og mannens) med
de "berømte" veskene hver gang. Det gjør
at vi har en god oppfølging av Mapulaprosjektet på stedet. Det var tilfeldig - og
derfor ekstra hyggelig at hun var representant til Arendal i år og fikk motta prisen.”
Vi i Larvik-klubben kan glede oss over,
selvom vi ikke fikk pris, at presidenten i
Oslo-klubben kommer fra Tenvik i Larvik
og at diplomen er kreert av undertegnede! :-)
MARGARET STØLE KARLSEN

http://www.heforshe.org/

Send bestillingen til
thorka2@online.no
og spar miljøet for
plastposer samtidig
som du hjelper til
med å gi jenter
utdanning!

Kjell Standal
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Sommermøte 2014
Når vi inviteres til å feire sommerens siste møte og kommer oss til
Gopledal, ja da sørger Sølvi og InaMaria for varmt og fint vær også!
Så også denne gang!
Nyklippet grøntområde, helt nede
ved Farrisvannet som lå blankt og
stille - faktisk svært innbydende til et
kveldsbad!
Vi startet, som alltid med lystenning og appell, deretter noen få
klubbsaker. Det viktigste er jo å
hygge seg, så vi dro fram nistematen, kaffe, te og kaker ble servert og
praten gikk oss i mellom. Som det
skal være.
Sorords jubileumsskriv ble utlevert
sammen med unionens eget 75-års
jubileumshefte. I begge er det mye
interessant stoff for oss som er
soroptimister.
Britt Ohrem Brastein leste dikt og
en kjapp utloding brakte kroner i
kassa. Alt i alt et svært hyggelig
sommermøte - som alltid!
MARGARET STØLE KARLSEN
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SPIS
MATEN DIN!
Vi har passert 7 milliarder mennesker på jorden. Alle spiser vi av
det samme matfatet. Over 1 milliard mennesker i verden sulter
eller er feilernærte. Samtidig blir
en tredel av maten som produseres kastet.
I Norge kaster vi i gjennomsnitt 51 kg
mat hver i året. Det er ikke bare den totalt
unødige sløsingen med råvarene som er
uheldig, det innebærer også en stor miljøbelastning. Verdens matproduksjon står for
ca. 30 % av klimagassutslippene, og det
kreves store vann- og jordressurser 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.
Mindre svinn gir mat nok til alle
Tristram Stuart har i sin bok Waste – The
Global Food Scandal påpekt at redusert
matsvinn i EU og USA ville bety at den sultende delen av verdens befolkning kunne
få dekket sitt behov for ernæring 5-7
ganger! I forbindelse med overrekkelsen av
Sofieprisen i fjor påpekte han at hvis Norge
reduserte sitt matsvinn til null, ville innsatsfaktorene som ble spart kunnet bidra til å
produsere mat som ville dekket ernæringsbehovet til 5 millioner mennesker.

I Stortingsmeldingen om Landbrukspolitikken som Regjeringen la frem rett før
jul ble det foreslått å øke den norske matproduksjonen med 1 % per år de neste 20
årene. Dette for å dekke økt etterspørsel
etter mat i Norge fra en økende befolkning.
Samtidig hadde Stortingsmeldingen et
eget kapittel om forebygging av matsvinn
som satte fokus på dette problemet. Det er
viktig å se på koblingen mellom disse to
strategiene. Kan vi redusere matsvinnet
med 25 prosent fra dagens nivå, vil det
trolig bli nok mat til en økende befolkning
uten å øke matproduksjonen. Det er fort
gjort å falle i den samme fellen som
Tristram Stuart påpeker fra utviklingsland.
Herfra finnes tusenvis av referanser til
forskning som skal bidra til å øke produksjonen av mat, mens det kun finnes et tjuetalls referanser til forskning som skal bidra
til å bevare maten som allerede er produsert og unngå matsvinn.
I utviklingsland oppstår mesteparten av
matsvinnet i første del av kjeden fra
primærproduksjon til produsent eller
omsetningsledd, mens det i Norge og den
vestlige verden ellers kastes mest mat i
siste ledd i kjeden – hos forbrukeren. Mat er
en global ressurs. Å redusere kasting av mat
vil ha positive menneskelige, økonomiske
og økologiske konsekvenser. Du kan gjøre
en forskjell.
www.renmat.no

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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Yvonn
President-Elect
Soroptimist International

Nok en gang har vi gjort et scoop!
Denne gang har vi fått
Soroptimist
Internationals
påtroppende president, Yvonne
Simpson til å skrive noen ord til
oss i Sorord! Da vi i redaksjonen
spurte om hun hadde anledning
til å skrive i bladet, fikk vi dette
hyggelige svaret:
”Jeg holder akkurat på å pakke for
å reise til Europa og blir der i tre
uker. Så jeg vil gjøre mitt beste for å
skrive under reisen. Deres magasin
er kjempeflott. Selv om jeg ikke
skjønner norsk, forstår jeg i hvert
fall bildene og entusiasmen.
Takk for at du ba meg om å bidra.
De beste hilsener fra Yvonne.”
Og her er innlegget hennes:
Hilsen fra New Zealand
– som sannsynligvis er så langt unna
Norge som mulig, rent geografisk!
Jeg har vært soroptimist siden 1996, medlem av SI Westland, i Hokitika – en liten by
med 4000 innbyggere – på vestkysten av
Sørøya, New Zealand. Jeg ble med fordi jeg

ønsket å yte noe og finne venner i mitt
nærområde ved siden av mine lærerkolleger. Mine beste venner er soroptimister, og
organisasjonen har blitt en stor del av mitt
liv. Jeg kan tjene organisasjonen på mitt
nåværende nivå fordi jeg har støtte av min
arbeidsgiver, min familie og min klubb. Jeg
er takknemlig for min «soroptimistreise».

Yvonne sammen med
tidligere SIE-president, Kathy Kaaf
Jeg er en bedre person på grunn av den.
I 2004 ble jeg med på en soroptimiststudietur til Bosnia. Det ble en opplevelse
som forandret livet mitt. Den verdigheten
og det håpet som prosjektdeltakerne la for
dagen, gjorde meg ydmyk og takknemlig
for at vårt arbeid kunne utgjøre en slik
Soroptimist Leadership Academy (SLA)
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forskjell. For meg er det umulig å ikke være
soroptimist!
I juli 2014 deltok jeg som frivillig
presentatør på Soroptimist Leadership
Academy (SLA) for 18 – 24 år gamle kvinner i Makedonia. SLA er et prosjekt felles for
SI Struga og den tyrkiske union. Ikke bare
var det en utmerket anledning for de 28
unge deltakerne som lærte mye gjennom
10 dager, men soroptimistpresentatørene,
som kom fra Portugal, Danmark, Tyskland,
Nederland, Makedonia and Tyrkia, fikk
også styrket sitt engasjement for soroptimistarbeidet. Vi oppnådde læring både
for oss selv og for neste generasjon soroptimister.
Min klubb har 32 medlemmer.
Vårt hovedfokus er utdanning, for eksempel universitetsstipend for jenter og stipend
for voksne kvinner som ønsker å gjenoppta utdanning, til kvinners helsefora og
til arbeidet mot vold mot kvinner. Vi støtter
også vårt unionsprosjekt som utdanner
fødselshjelpere i Papua New Guinea.
I år inviterte vi fem elever fra
videregående skole til å slutte seg til vår
klubb. De er 17 og 18 år gamle, og fire av
dem skal videre til universitetet neste år.
På skolen skapte de oppmerksomhet om
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opp sin rett til utdanning. Tirsdag
9.oktoer 2012 kostet det henne nesten
livet. På bussen på vei hjem fra skolen
ble hun skutt i hodet, og få trodde hun
ville overleve.
»Jeg er Malala» er den utrolige historien
til en familien som måtte etter hvert forlate sitt hjemland på grunn av terrorisme, om kampen for jenters utdanning og om foreldrenes sterke kjærlighet
til sin datter i et samfunn som favoriserer sønner.

«Jeg er Malala»
Med bakgrunn i årets fredsprisutdelingen kjøpte jeg boka «Jeg er
Malala» for å få mer kunnskap om
denne modige jentas bakgrunn og
arbeid.
Hun ble født i Swatdalen nord i
Pakistan og er eldst av 3 søsken, hun
har to brødre. Hun vokste opp i fattige
kår, men med en far som opprettet privatskoler, så ble familiens økonomi etter
hvert noe bedre. Far til Malala hadde et
stort engasjement for at også jenter
skulle få en utdanning , og støttet sin
datter i hele oppveksten. Malala tok
menneskehandel/trafficking
og arrangerte en
BringBackOurGirls
kampanje. (230 skolejenter
ble kidnappet av Boko
Haram-terrorister i Nigeria i
april.) Vi tror disse ungdommene er vår framtid.
Vår organisasjons framtid
avhenger av hvordan vi tilpasser oss våre medlemmers
og potensielle medlemmers
behov. Jeg tror vi må se på
alternativer til den klubbstrukturen som nå er møtebasert. Unge kvinner vi
gjerne tjene og gjøre nytte,
men de har ikke tid som
strekker til. Jeg tror også at vi
har mye å tilby våre medlemmer. Vårt internasjonale
tema er «Soroptimists
Educate to Lead». Jeg tror vi
også kan fokusere på
«Soroptimists Educate
Soroptimists to Lead». Dette
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også aktiv del i hans kamp fra svært
ung alder og ble en medieyngling.
Da Taliban tok kontroll over
Swatdalen, var det en jente som nektet
å la seg kneble. Malala Yousafzai tok

I tillegg til å bli kjent med en svært
modig jente, får leseren et innblikk i
Pakistans massive samfunnsproblemer.
Malala er en god forteller, som skriver
varmt om det hverdagslige, reflektert
om samfunnsspørsmål og engasjert om
verdiene hun kjemper.Dette er en ung og
flott jente som det skal
bli spennende å følge
framover.
TORUNN
H. HAARBERG

vil styrke vår bevegelse og tiltrekke seg
unge yrkeskvinner.
Takk for denne anledningen til å
møte deres medlemmer gjennom deres
eget klubbmagasin. Jeg håper vi en dag
kan møtes personlig.
Oversatt av Sissel
Hobæk

New Zealand består i hovedsak av
Nordøya og Sørøya, samt flere mindre
øyer. Hovedstaden er Wellington, som
ligger sør på Nordøya. Landet er et parlamentarisk demokrati og tilhører
Samveldet. New Zealand er dessuten
ansvarlig for de selvstyrte landene
Cookøyene og Niue og administrerer
Tokelau og Ross Dependency.
Av New Zealands fire millioner innbyggere bor i overkant av 3 millioner på
Nordøya og rundt 1 million på Sørøya.
Disse to øyene er blant de største i verden. Det sammenlagte arealet er sammenlignbart med de britiske øyer.
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Vi megler fram dine verdier

AKTIV EIENDOMSMEGLING I LARVIK
Sigurdsgt. 1 , tlf. 33 13 90 00
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Vi gratulerer Gro som artikkelforfatter i dette bokverket! Hun har ”begått” slike artikler før også, som føyer seg
fint inn i rekken hun har av artikler med historisk bakgrunn i ulike bøker og tidskrifter!
Husk å kjøpe LILLA
SLØYFER fra unionen og
støtt arbeidet mot
handel av
kvinner!
KONTONR.:

2801 18 11835
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Mona trives på jobb

Ja, jeg trives veldig godt i jobben min!
På Østre Halsen skole slutter ingen før
tiden, noe som skyldes et usedvanlig
godt voksenmiljø. Vi er ganske aktive
utenom arbeidstid, setter I gang treff og
aktiviteter som sykurs, gå-med-skritteller-konkurranse, månedlig lønningspils/kaffe, turer med bål og grilling
i distriktet, kinokvelder, ut-å-spisekvelder, quiz i regi av Utdanningsforbundet (fagforeningen), julebord og
sommeravslutninger. Nå er det også blitt
tradisjon å dra på utenlandstur hvor vi
betaler egenandel og bruker deler av
tiden til planlegging. Vi har vært i

Gøteborg, på Sardinia og i våres ble
det Malaga. Vinlotteri, vaffel- og svelesalg innbringer store summer til
neste tur. Dette gjør samholdet i voksenmiljøet tett og godt, vi står sammen I gode og tøffere dager. Når det
røyner på, er det fint å ha en lærer, en
assistent, kontordama eller en
vaktmester å lene seg på!
Med en grunnleggende tillit til
dem jeg samarbeider med, en
“delekultur” hvor vi trår til og hjelper
hverandre med små og store oppgaver, har jeg sjelden følelse av å stå
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helt alene når jeg møter vanskelige
saker. Dette er utrolig viktig, for det kan
være råtøft i perioder. Vi gjennomfører
elevsamtaler, foreldrekonferanser, møter
med instanser som Pedagogisk
Psykologisk Tjeneste, Barnevernet,
Familiesenteret, spesialinstitusjoner og
kompetansesentere, noe som kan være
utfordrende. Når dette faller sammen
med omfattende vurderinger og
framovermeldinger i norsk, matematikk,
engelsk og kunst & håndverk, som skal
legges ut til informasjon og tilbakemelding fra foreldrene på kommunens digi-

JUBILEUMSNUMMER
tale læringsplattform “Fronter”, Nasjonale
prøver i lesing, engelsk og regning med
påfølgende retting og vurdering, sier det
seg selv at dette er en krevende jobb.
Det er da det er viktig å ha gode kollegaer som forstår og kan komme med et
rosende ord akkurat når du trenger det
som mest. Når vi i tillegg kan dele gode
idéer og generelt være gode diskusjonspartnere, blir frustrasjonen mindre og
en er klar for det viktigste, oppgavene i
klasserommet.
Det er jo i klasserommet, blant
elevene jeg trives best! Det å kunne
være en trygg og god klasseleder, kunne
vise, veilede og hjelpe elevene til å lære
det de skal, må være selvsagt. Å kunne
lage gode opplegg som trigger elevene
til å lære mer, er drømmen. Når “Ole”, som
har slitt med gangetabellen,og jeg har
gjort den lille justeringen som bidrar til
at han plutselig skjønner hvordan dette
henger sammen, da opplever jeg et av
de “gylne øyeblikkene” som gjør at jeg en
stakket stund kan lene meg tilbake og
nyte livet som lærer.
I år er jeg kontaktlærer (klassestyrer)
for 21 nydelige og tillitsfulle 5. klassinger.
Det er en livlig gjeng som krever en fast
hånd, klare regler og rutiner og med
kjente og definerte forventninger. På
dette trinnet er det fortsatt “loven”, det
læreren sier, så en skal være seg bevisst
hvilken påvirkningskraft en har. Noen
elever trenger mer, og en annen type
undervisning, noe som gjør at undervisningen må planlegges for flere
læringsnivåer. Ukeplanleggingen skjer i
forhold til utarbeidet årsplan for trinnet,
målene skal måles og se om elevene har
nådd kompetanskravet i “Kompetanseløftet”. Disse 21 elevene er helt forskjellige, kommer fra forskjellige hjem med
forskjellige regler, forventninger, kompetanse og tankegods I bagasjen. Du
skal ha tunga rett i munnen for å favne
alle og vise ydmykhet for deres bakgrunn. Det brukes 10 forskjellige alfabeter i klassen min, så det er en språkmektig gjeng! Det er en sprudlende og
positiv klasse, hvor alle vil bidra og være
med i fellesskapet. Det er ikke mange
klasser hvor 100% av elevene er med på
idrettsturneringer! Her er det ikke bare
snakk om evne, men vilje! Da synes jeg at

vi lykkes, når alle vil være med og at det
ikke er så viktig om en taper eller vinner.
Det er trinnets lag som er viktig, når vi er
i finalen!
Vi har hatt gruppearbeid om “Hellas I
Antikken” nå, og elevene skulle legge
fram arbeidet sitt med plakater og forklaringer. “Vurdering og framovermeldinger” er viktig i Larviksskolen for
tiden og dette kan elevene mye om. De
vurderer hverandre med positive og
konstruktive tilbakemeldinger, de må
lære å være et positivt og lyttende publikum. På denne måten kan dette bidra
til å vise hverandre respekt og omsorg,
kunne samarbeide og ta ansvar for produktet som skal presenteres. Disse verdiene er også skolens kjerneverdier som vi
daglig arbeider med og trener på. Når
vurderingene er ekte og sanne, tar
elevene ansvar og gjør det enda bedre
neste gang.
Noe av det aller viktigste for meg som
lærer og kunnskapsformidler, er at jeg
har en stor grad av metodefrihet. Målene
er bestemt, men jeg kan bestemme
hvordan jeg legger opp undervisningen
slik at elevene mine når målene. Denne
friheten gir også mulighet for å bruke
kreativitet, noe de fleste lærere har mye
av.
Om jeg blir spurt om yrkesvalg, svarer
jeg at vi har verdens beste jobb! Ikke en
dag er lik, du må kunne justere og forandre ethvert opplegg fordi forutsetningene endres. Du må like å kunne fungere
i “kaos” – jeg titulerer meg derfor selv
som kaospilot. Jeg har et klart mål, men
veien dit, kan ta flere og noen ganger
uante sideveier.
Med 5,5 års høyskoleutdanning, er jeg
praksislærer for Høyskolen i Buskerud og
Vestfold. Her, som i resten av landet, har
de dessverre mange ledige plasser på
lærerutdanningen, 50 % slutter før de
har fullført studiet og et høyt antall
arbeider ikke som lærere når de uteksamineres. Av de barna som blir født i år,
får bare 4 av 5 en utdannet lærer som
kontaktlærer. Grunn til å stille noen
spørsmål, er det nok, men det er ikke
avgjørende for min arbeidsglede i 5.
klasse på Østre Halsen skole.
MONA SVEISTRUP
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JULEMERKENE
HOLDER STAND!

Salget av julemerer har gått bra i
år også, men kan ikke sammenlignes
med tidligere år. Tydelig at flere går
over til upersonlig e-post-hilsninger
og det går ut over våre julemerker.
Det blir ikke så mye til Utdanningsfondet i år som tidligere, men en
god slant blir det nok likevel.
Pr. mid november har vi solgt for
nær kr 6.000,- Alle har ikke bestilt
ennå, så det kan bli noe mer, innen
jul.
Takk til alle som har bestilt!
ELLEN KATHRINE, GRO
OG MARGARET

i

i

SOROPTIMISTRINGER
i sølv eller gull

Ta kontakt med gullsmed Anne-Brit Hellerud
på
aheller3@online.no
og få priser og mer info!
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Andelsbonde
Etter at klubben ble invitert til å
besøke Virgenes gård på Steinsholt
har nok mange tenkt på hvordan det
er å være andelsbonde. Mona har
skrevet litt om det, og hun har gjort
tanke om til handling og har kjøpt
andel i gården. Les og bli klok:
Å være andelsbonde, er en spesiell
jobb! Det er et stigende antall gårdsbruk
i Norge som legger om til andelsgårdsvirksomhet og omsetter varene

dyrevelferden er god.
Vi har kjøpt en andel i Virgenes gårds
produksjon, betalte ca. 3400 kr som skal
dekke et års normalt forbruk av økologiske grønnsaker og poteter for en person, noe mel og normalt forbruk av egg.
Hver andelshaver eier ei høne, skal visstnok slakte den i oktober og få kjøttet.
Dette har vi ikke gjort! Vi har derimot
kjøpt kjøtt, både svin og oksekjøtt av
økologiske dyr. I gårdsbutikken, kan en

Nr. 38 - DESEMBER 2014

Pr. i dag er det ventelister på andeler
både på Virgenes, i Sandefjord og i
Skien, som er de 3 lokale andelsgårdene.
Tanken er veldig god, og vi fortsetter nok
med en andel i gården. Personlig skulle
jeg ønske meg mange flere gårder som
tenkte slik. At ingen i Brunlanes, tenker
tanken, er meg en gåte. Det er litt for
langt til Hvarnes for å hente egg, mel og
grønnsaker, synes jeg. En liten svipptur
til Brunlanes, ville nok favne store grupper av andelsbønder, tror jeg. Men at
maten vi spiser skal være økologisk og fri

Været var ikke det beste, men det ble et trivelig og interessant møte med bonden Tore Jardar S. Wirgenes og hans andelsgård.
direkte til forbruker. Tanken er at andelsbonden, som en av 225, kjøper andeler
av gårdens produksjon og deler derved
risikoen for årsvariasjonene i avlingene.
Blir det et godt år, blir det mer mat og
kanskje andelsprisen neste år kan bli
lavere, eller at bonden investerer i utstyr
på gården. Er det et dårlig år, blir det
mindre mat og høyere pris på andelen.
Prinsippet er at bonden skal en normal
og forutsigbar inntekt og at økologisk
mat skal være billigere på gården enn i
butikkene. Maten har god kvalitet, er fri
for sprøytemidler og kunstig gift, er
lokalt dyrket, den er klimasmart og

hente sin andel og evt. kjøpe mer av noe.
I laksesesongen kan vi også være med å
fiske laks, dette koster nok noe.
Det kreves at hver andelshaver bidrar
med gårdsarbeid. Det kan være planting,
luking, høsting, etc. Høsting av egne
grønnsaker, kan gjøres når som helst.
Det kommer stadig oppdaterte
meldinger om hva som kan høstes eller
hva det trengs hjelp til på gården. En
gang i måneden leveres varer i Larvik på
et drop-punkt, noe som visstnok
diskuteres eller at det skal koste mer.

for sprøytemidler og at dyra vi spiser,
skal ha levd et godt liv, synes jeg teller
mest. Som forbrukere burde vi i det minste etterspørre dette i butikkene om vi
ikke velger å være andelsbønder. Prisene
burde heller ikke være høyere på økologiske produkter. Det er en økende
bevisthet rundt dette nå, så om få år er
kanskje hele landbruket totalt forandret
– til økologisk landbruk og god dyrevelferd.
Se mer om andelsgården her:
www.virgenes.no
MONA SVEISTRUP
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JAZZKONSERT I KIRKEN
FOR 8. GANG

JAZZKONSERTEN 2014
Igjen kan vi glede oss over en vellykket jazzkonsert i Larvik
kirke! Et gledelig stort overskudd til våre prosjekter, god
reklame for oss selv og en konsert som ga oss alle en flott
opplevelse! Bratsberg Amt Jazzorkester fikk det til å swinge
sammen med koret Canto Libre!
Konserten er nr. 8 i rekken og har vært med på å støtte våre
mange, gode prosjekter gjennom årene. Det har vært en glede
å kunne tromme sammen til en god opplevelse som dette
absolutt er. Jorunn og jeg har vært med å jobbe fram dette i
alle årene, så har de øvrige medlemmene i jazzgruppa blitt
byttet ut fra tid til annen. Jorunn har hatt jobben med å bestille
kirkerommet og har hatt kontakten med Larvik kirkelige fellesråd, det har hun etterhvert fått godt grep om. Jeg har alt med
programmer, plakater og logistikk å gjøre og alle har en finger
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Jazzkonsertgruppa:
Jane Sandlie, Torhild Gusland, Margaret Støle Karlsen,
Britt Ohrem Brastein og Jorunn Sjønnesen.
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Våre mange sponsorer er svært positive og
stiller opp år etter år!

med i å få sponsorer til
konserten. Viktig tilskudd til å få i havn
et godt overskudd til våre utdanningsprosjekter i Moldova og Rwanda.

Og larvikingene stiller opp! Vi hadde
150-160 tilhørere som var godt fornøyde
med konserten!
Svært mange gjengangere, folk forventer en konsert i
regi av soroptimistene nå! Vi ble alle
belønnet med stående applaus etter
konserten!
MARGARET STØLE
KARLSEN
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En blid gjeng som ordnet opp i kirken: Sissel Hobæk(brannvakt), Ina-Maria Snedal Tufte (delte ut program og ønsket velkommen),
Britt Ohrem Brastein (konsertgruppa/billettør) og Hilde Eskedal(billettør). I tillegg til disse, var Anne-Brit Hellerud programutdeler og
holdt informasjon om oss og takket fremmøtte.

• Første konsert 2003
• Larvik kirke
• 8 konserter
• Bratsberg Amt Jazzorkester
• Canto Libre
• Omtale i papiravis og på nett.
• Inntekter til utdanning- og
vannprosjekter samt arbeidet
mot trafficking.

ØP hadde
omtale dagen
før!

 
  I8  J 
 
 
K 
! 
; 
#0) " 
   
  

 ' 
5 6 :**
 #      

 
 **    
 ->
>?L
'  
   
  
    
    
5!
     ; 






   
(



 
 )

* 


JUBILEUMSNUMMER

Nr. 38 - DESEMBER 2014

Stefan Voda - første møtet!

ii

Blivende soroptimister og norske soroptimister samlet i Stefan Voda. Blant oss én mann: Rayon director Buzu, gift med damen bak
seg, i hvit jakke :-)

SNART NY KLUBB I
STEFAN VODA,
MOLDOVA!
Det er noe eget å nærme seg en
by man aldri har vært i før og
bli møtt av over 20 damer på
gatehjørnet som vinker hjertelig velkommen til oss. De er litt
nervøse for alle disse damene
fra Norge (og èn fra Sverige :-))
som ankommer i staselig buss.
Om ikke de andre var nervøse,
så var ihvertfall jeg det. Jeg har
med skrekkblandet fryd påtatt
meg å være fadder for den
potensielle klubben. Det kjennes både stimulerende og litt
alvorstungt. Jeg føler absolutt
ansvaret.

hør og bør, så først toget vi bort til
restauranten hvor vi skulle være og ble
ønsket velkommen på tradisjonelt vis
med brød og salt. Deretter danset vi
«dance of union», en ringdans hvor alle
deltar. Rytmen har vi, og gleden har vi, men ikke alltid trinnene.
Lørdag 5. oktober var, i tillegg til å
være den dagen Stefan-Voda skulle undertegne søknadspapirene for å få bli
den 6. soroptimistklubben i Moldova,
også dagen for høstfesten. Slik jeg oppfattet det er det en kombinert høsttakkefest og vinfestival. Aurelia Turcan
(interimpresidenten) og hennes styre

Vi ble som sagt kysset på begge kinn
og ønsket velkommen. Styret i klubben
hadde lagt opp et tett program som seg
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hadde satt av en time til denne festen. Vi
skulle gjerne vært mye, mye lenger
sammen med alle disse glade menneskene. Her var allverdens grønnsaker vakkert utskåret; helt utrolig egentlig. Her
var blomster og mat og perlebroderier
og keramikk og ikke minst vin. Moldova
er et stort vinland selv om det er ukjent i
vesten. Eksporten av vin har tradisjonelt
gått til Sovjetunionen/Russland.
Etter å ha smakt på ymse viner og
klappet for den enorme sang- og
dansegleden, måtte vi tilbake til agendaen. Vi ble servert tradisjonsrik, velsmakende lunsj. Det er av og til en generøsitet

JUBILEUMSNUMMER
over måltider vi tilbys som er i overkant
av hva som føles helt bekvemt for en
nordmann. Etter lunsjen begynte det
saklige. Førstemann ut var Mihaela
Nooditi fra Romania. Hun representerte
ekstensjonskomitéen i SI/E og snakket
om SIs oppbygning og hva soroptimistene gjør. Deretter hadde vi innlegg av
den lokale klubbens president, Aurelia
Turcan; Moldovakomitéens leder Liv
Handeland fra SI Tønsberg og fadderklubben ved Lill Bjørvik fra SI Larvik. Før
vi undertegnet søknaden hadde vi også
en presentasjonsrunde av alle nye medlemmer og alle gjester.
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så er det sånne kostelige episoder som
når Iuliana skal tolke og ikke finner ordet
for «kystlinje». Det var dagen før, riktignok; og jeg tviler ikke på at ordet finnes
på rumensk, men vanlig er det tydeligvis
ikke. Eller når Aurelia kommer til meg og
sier at Kirsti (fra Harstad) sa at der hvor
hun bor er det mørkt hele dagen om
vinteren. Det kan vel ikke stemme? Jeg
forsøker å forklare en lett tvilende
Aurelia at Kirsti ikke farer med tøys, det
er noe som heter polarsirkel, midnattsol
og vintermørke. Det er mye å lære begge
veier.
Vi i Larvik gleder oss til fortsettelsen.
Vi tror vi går stimulerende tider i møte.
LILL BJØRVIK
SI Larvik – og gudmor for Stefan-Voda

Morsomt å finne gatenavn med egen
bursdagsdato på! :-)

i
i
i
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Aurelia Turcan og gudmor Lill Bjørvik

Dette var det rent formelle, og det er
greit nok, men det er ikke så skrekkelig
morsomt å fortelle om det. Det som er
morsomt å fortelle om er den umiddelbare kontakten som oppstår folk og folk
imellom når alder, kultur og språk skiller
oss. Her i Stefan-Voda har man i
søknadsøyeblikket 26 potensielle medlemmer. Det er en spredning i alder, men
det er forbausende mange svært unge
kvinner også. Når folk er født i 1990 og
1991 så er det ikke helt vanlig kost her
hjemme. Jeg har tidligere spurt om hvor
mange som snakker engelsk (eller tysk
eller fransk) og fått et svar som jeg har
tolket som 3-4 personer. Når det kommer til stykket er det langt fler som kan
nok til å prate om vær og vind. Det er jo
absolutt gledelig sett med våre øyne. Og

Vi ble møtt med brød, salt og vin. Her er det Tove Akre som får varm velkomst av barna i én av barnehagene vi besøkte.

Første møtet med Stefan Voda-soroptimister in spe. Dette skjedde på
éndagsmøtet som ble hold for alle klubbene, i hovestaden Chisinau.
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Vann forandrer alt
Årets TV-aksjon sto i vannets tegn!

Tilgang til rent vann dreier seg ikke
om å bli utørst, det betyr at mennesker
overlever og holder seg friske. Tilgang
til vann sikre avlinger og mat til befolkningen. Kvinner og barn får muligheten
til utdanning og arbeid når de ikke må
bruke mange timer hver dag på å gå
etter rent vann. Når turen etter vann blir
kort er de også mindre utsatte for vold
og seksuelle overgrep. For å styrke flere
av disse positive ringvirkningene vil
Kirkens Nødhjelp også sette opp latriner og gjøre andre tiltak for å bedre
sanitære forhold og hygiene.
Midlene fra TV-aksjonen skal derfor gå
til vannprosjekter i åtte land.

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.

Her en liste over hvor mange
mennesker i hvert land som skal få varig
tilgang på rent vann:

i
i
i
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I år går pengene fra TV-aksjonen til gi
en million mennesker varig tilgang til
rent vann. For bare 200 kroner kan du gi
vann til ett menneske for resten av livet.

Sudan: 300.000
Etiopia: 180.000
Somalia: 160.000 .
Afghanistan: 100.000
Sør-Sudan: 100.000
Pakistan: 78.000
Tanzania: 50.000
Haiti: 50.000

Øverst: Nikita, bildet til helt til venstre
viser Ina-Maria og så ett med Mona og
blid giver. Nederst Malka og full bøsse!

Larvik soroptimistklubb hadde fire
medlemmer på to bein som var bøssebærere; Ina-Maria Snedal Tufte, Sølvi
Snedal Tufte, Mona Sveistrup og Lill
Bjørvik. På fire bein; Nikita - en
Kooikerhund og Malka - en Havaneser.
Vel blåst alle sammen - VANNvittig bra!

Påmelding/
informasjon:
Anne-Grete Hopen
95 20 79 93

Kristin Ruder
33 32 90 09

Bones for life • www.bonesforlife.com
18

Wellness Through
Movement
Intelligence
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Larvikklubbens tillitskvinner!

i
Her er våre tillitskvinner i
styret samlet på ett brett!
F.v. president Lill Bjørvik,
styremedlem Maria Brekke
Jakobsen, sekretær Torunn H.
Haarberg, kasserer Gro
Stalsberg, styremedlem Hilde
Eskedal og suppleantene til
styret, Ina-Maria Snedal Tufte
og Marion Andersen
Disse loser oss gjennom soroptimiståret
2014 til 2015, 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
FAKTA

tillitskvinner fra oktober 2014/15
PRESIDENT : Lill Bjørvik
KASSERER: Gro Stalsberg
SEKRETÆR: Torunn H. Haarberg
STYREMEDLEM: Hilde Eskedal
STYREMEDLEM: Maria Brekke Jakobsen
1. SUPPLEANT:
Ina-Maria Snedal Tufte
2. SUPPLEANT: Marion Andersen
REPRESENTANTER TIL UNIONEN,
1. REPRESENTANT:
Lill Bjørvik, president
2. REPRESENTANT:
Torunn H. Haarberg
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Det er utdanningen min som har gjort at jeg tør å bruke meg selv. Jeg har lært
meg å komme ut av tausheten og åpne munnen.
Safia Abdi Haase
Sykepleier
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Æret med St.Olavs Orden

3. oktober fikk sykepleier Safia Abdi Haase St. Olavs Orden i Oslo. Foto: Odd Leif Andreassen. Tekst sakset fra HARSTAD TIDENDE

Noen av oss husker denne
markante profilen fra R&L
møtet i Fredrikstad. Hun satte
fokus på kjønnslemlestelse.
Soroptimisten som satt ved
siden av meg, besvimte av
hennes direkte og svært
detaljrike fremstilling av
denne forferdelige volden mot
kvinnekroppen. Nå æres hun
med St. Olavs Orden, det
skjedde 3. oktober i år.
Margaret Støle Karlsen

Safia Abdi Haase er en etnisk somalisk
og norskutdannet sykepleier som 3.
oktober i år fikk St. Olavs ordenen, det vil
si Kongens fortjenestemedalje av høyeste
rang. Den får hun for sitt arbeid og kamp
mot vold mot kvinner, en mangeårig
kamp som har gjort at hun i dag går
under betegnelsen Ambassadør i kampen
mot vold mot kvinnekroppen. Det er
Norsk Sykepleierforbund som har søkt
H.M. Kongen om at hun skal tildeles
ordenen.

I søknaden, som ble bifalt, understrekes
hennes mangeårige banebrytende foregangsarbeid for å spre informasjon og
kunnskap om kjønnslemlestelse og for å
styrke kvinners og barns stilling både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Safia har selv vært utsatt for det meste
av vold en kvinne kan oppleve, kjønnslemlestelse, tvangsgifte, voldtekt, psykisk
og fysisk vold. Dette til tross, så har hun
holdt hodet hevet og brukt sin utdanning
og erfaring til å hjelpe andre. Safia har i
sin kamp mot vold mot kvinner både
jobbet på strategisk plan, for eksempel
med den forrige regjeringens «Handlingsplan mot kjønnslemlestelse», men også
direkte med den enkelte kvinne og mann,
i grupper og på tomannshånd.
Safia kom til Norge i 1992 med sine tre
døtre. De ble raskt bosatt i Harstad hvor
hun begynte å studere. I 2002 kom dokumentarfilmen «Safia og hennes døtre»
ved Karl E Rikardsen fra Harstad, som
handler om deres møte med norsk kultur.
I Harstad er hun kjent som «mor» til
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Multicultura-festivalen som arrangeres
hvert år i oktober. Hun har oppnådd en
rekke anerkjennelser: Forsoningsprisen for
2007, æresmedlem i Norske Kvinners
Sanitetsforening, Troms fylkes likestillingspris 2001 og Harstad sparebanks kulturpris 2000. Hun ble utnevnt til æresambassadør for Harstad. Safia betegner seg
selv som «en ferdig vandret innvandrer».
Hun kombinerer disse to kulturene på en
fabelaktig måte i sin fremstilling, som ofte
innebefatter dans og sang.
Nå jobber Safia i Stiftelsen Amathea,
hvor hun arbeider med kvinnehelse med
dybdefokus på somaliske kvinner og
kjønnslemlestelse.
- Safia er en flott ambassadør for kvinner
fra både Norge og Somalia, for muslimske
kvinner, for sykepleien som profesjon, som
mor og som medmenneske og samfunnsborger, sier Norsk Syke-pleieforbund i en
kommentar om
tildelingen.
Etter tildelingen ble det i Halden, hvor
hun nå bor, stor fest både på
Frivilligsentralen og i Fredrikshalds Teater.

JUBILEUMSNUMMER
Født i 1959 i Somalia
Kom til Norge i 1992 som alenemor
med tre små barn.

men også for mange andre kvinner der
ute som fortjener det. Den er til dem også,
sier hun.

Tok grunnskole og videregående skole
i Harstad og var ferdig utdannet sykepleier ved Høgskolen i Harstad i 2000

Hun drømmer om et verden uten vold
mot kvinner.

Master i International Social
Welfare and Health Policy ved
Høgskolen i Oslo og Akershus 20062010
Jobber i Siftelsen Amathea, som er en
landsdekkende helsetjeneste som rådgir kvinner som blir uplanlagt gravide.
Her jobber hun spesielt med rådgivning
overfor minoritetskvinner.
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— Det er fantastisk at arbeidet på dette
feltet blir satt pris på. Jeg takker og takker,
og tenker at nå må jeg bare jobbe enda
mye mer, sier hun.

Jeg er ikke innvandrer, for vi
er alle medvandrere.
Safia Abdi Haase
Sykepleier

Bosatt i Halden.
Kjønnslemlestelse
Med kjønnslemlestelse av jenter menes
alle inngrep der de ytre kjønnsdeler
fjernes helt eller delvis, eller som medfører annen skade på de kvinnelige
kjønnsorganer, og som foretas av kulturelle og andre ikke-terapeutiske årsaker.
Omskjæring av kvinner kan deles inn i
fire typer/grupper:
Klitoris er fullstendig eller delvis
fjernet.
Klitoris og indre kjønnslepper er delvis
eller fullstendig fjernet. Infibulasjon.
Deler av kjønnsleppene er skåret bort
og sydd sammen.

i
i
ii

i
i

Kilde: Amathea/WHO

i

Vi sakser litt til:

— Hva betyr det for deg at du får denne
utmerkelsen?

Safia Abdi Haase Foto: Wanda Nathalie
Nordstrøm

— Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle få
den. Jeg har vært utsatt for vold i alle de
fire kategoriene av vold mot kvinner: vold
i krig og konflikt, vold i nære relasjoner,
trafficking og kjønnslemlestelse.. Jeg har
vært 22 år i Norge og kjempet for å bli
integrert. Fordi jeg har tatt utdanning har
jeg fått det til. Denne utmerkelsen betyr
utrolig mye. Det er en stor ære for meg,
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FAKTA

Les hele undersøkelsen på
http://intranett.soroptimistnorway.n
o/aktuelt.aspx/?page=5
Du må logge deg inn på klubbområdet, brukernavn og passord har du
fått, eller spør sekretær/president.
Vi tar med noen av Norges resultater
fra spørreskjemaet som er gitt ut til alle
unioner og Single Clubs i Europa-føderasjonen om rekruttering av nye medlemmer og hvordan en skal ta vare på de
medlemmene en har. Fra Norge svarte
35 klubber. Våre svar i Norge skiller seg
fra snittet for alle klubbene i Europa på
noen punkter.
Spørsmål 1: Hva har hjulpet vår
klubb til å få nye medlemmer.
Til høyre ser du svarene:
Top reasons:
1.Soroptimist values –91% agree
2.Possibility of professional networking
–84% agree
3.High quality of projects –75% agree

I europeiske klubber generelt er også soroptimistverdiene viktig (90%), men som
det nest viktigste rangerer klubbene "høy kvalitet på prosjektene" (85%).

Spørsmål 2: Hvordan skal vi
beholde medlemmene.
Til høyre ser du svarene:
Top reasons:
1.Strong friendships –92% agree
2.Good teamwork –92% agree
3.High quality of projects –78% agree
Der svarer vi nokså likt. "Godt samarbeid og aktiv deltagelse" får 94 % og
"Sterke vennskap" får 95% i europeiske
klubber.
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Spørsmål 3: Hvilke
hindringer ser vi i
rekrutteringsarbeidet.
Til høyre ser du svarene:
Top reasons:
1. Average age –84% agree
2. Low visibility of the organisation –
69% agree
3. By invitation only restriction –
60% agree
"Alder på medlemmene" og "økonomi"
er de to viktigste utfordringene i de
europeiske klubbene.

Spørsmål 4:
Hovedgrunner til å forlate klubben.
Til venstre ser du svarene:
Top reasons:
1.Ageing –73% agree
2.Organisational structure –54% agree
3.Too much bureaucracy –53% agree
"Økonomi" og "alder" er de to viktigste
årsakene til at medlemmer forlater klubbene i
Europa.
En annen interessant sak er at i Europa svarer
47 % at konflikter innenfor egen klubb er
medvirkende årsak til at medlemmer
forlater klubben.
I Norge svarer bare 9 % det samme.

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

,,

Marianne Kalleberg - Arendal
Distriktskontakt Syd I

NÅR DU TRENGER ET
KOMPLETT REGNSKAPSFIRMA:
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.
Stavernsveien 2, Larvik l 40 00 23 97 l post@atheneregnskap.no
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FREDSPRISEN 2014
I begge samfunn har
de møtt stor motstand fra sterke
krefter.
Nobels Fredspris er i år delt mellom to
personer, Kailash Satyarthi og Malala
Yousafzay, som - på hvert sitt vis kjemper for barn og unge og for deres
rett til en oppvekst hvor de får gå på
skole og ikke blir utnyttet i barnearbeid.
De fører begge en kamp mot undertrykking og utbytting av barn og unge.
Malala Yousafzai, bare 17 år gammel
og den yngste prisvinneren noensinne,
har kjempet for jenters rett til utdanning i et pakistansk samfunn, hvor
fanatiske religiøse som Taliban og andre
ser på dette som så farlig at de forsøkte
å ta livet av henne for å fjerne et farlig

forbilde. Og hun har med klar tale
framført sitt budskap verden over,
også i FNs Hovedforsamling.
60 år gamle Kailash Satyarthi har,
med fredelige virkemidler i Gandhis
ånd, i årevis kjempet mot grov
utnytting av barn for økonomisk
vinning. I India har han fått gjennomslag for reformer i lovverket, og
han har bidratt til internasjonale
avtaler om barns rettigheter. Antall
barnearbeidere er på vei nedover,
men fremdeles snakker man om 168
millioner barn som utnyttes verden
over.

Nr. 38 - DESEMBER 2014

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

Begge prisvinnerne hylles nå av
sine lands regjeringer. Men i begge
samfunn har de møtt stor motstand
fra sterke krefter.

En fredspris til barn
og unge.

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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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!

Larviksveien 55 - Stavern
33 11 tlf.
73 33
7711
- 924
49 049
73 77

SENTRUM - 33 11 71 71

Det er vi som
trykker
soroptimistenes
KONGEGATA 26 • LARVIK
jubileumshefte.

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

33 14 00 10

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

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

Denne plassen er sponset av
anonym annonsør.
Beløpet er gitt som støtte
til arbeidet
Larvik Soroptimistklubb
gjør for å gi kvinner i
u-land hjelp til utdanning.

OlavsgTlf.
ate 503000
, 3256 Larvik
tlf. 33 18 53 90
www.dnb.no

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

Ryesgt. 28 3263 Larvik

STAVERN
Te r n e v e i e n 2 - 3 3 1 3 9 9 6 6
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På historisk grunn

Jentene som var historisk interessert: Torunn Hammer Haarberg, Mona Sveistrup, Britt Ohrem Brastein, Marit -guiden vår,
Hilde Eskedal, Sissel Hobæk og Lill Bjørvik
Lørdag 18. oktober var noen av oss
på besøk på Eidsvoll hovedgård, et lite
dykk tilbake i vår historie, kanskje til den
viktigste begivenheten for utviklingen
av det moderne Norge.

almåten, så i bygningen er det ingen
flater som kan vaskes på vår moderne
måte. Selv omviserne gikk med hvite
vanter, for de måtte ta i dører, messinghåndtak og annet.

Siden vi endte opp med 7 påmeldte
deltakere, dro vi i to privatbiler. Før
omvisningen, som Hilde hadde forhåndsbestilt for oss, besøkte vi
Wergelands Hus, som er et nybygd kaféog publikumsbygg ved siden av hovedgården. Der så vi blant annet en film om
og med ungdommer, der temaet var
demokrati og viktigheten av å ta vare
på det.

Bygningen er på 2000 kvm, og er ikke
veldig imponerende utstyrt hvis man
sammenlikner med slott og storgårder i
Europa. Gården ble bygd i 1770 som
hovedgård til Eidsvoll jernverk. I 1794
kjøpte Carsten Anker jernverket og
begynte en omfattende ombygging av
huset. I 1811 flyttet Anker-familien inn.
De store, offisielle rommene ble
tapetsert og dekorert etter datidens
mote, mens de private gemakker til
Carsten Anker og hans kone fikk malte
panelvegger og malte gulv. Gården var
en av Norges flotteste storgårder på sin
tid.

Vi hadde egen omviser i selve bygningen, en veldig flink og kunnskapsrik
dame. Å gå med så liten gruppe er jo
kjempefint, og hun brukte litt mer tid
på oss enn skjemaet tilsa. Vi fikk overtrekk på skoene, og forbud mot å ta på
håndtak, dørkarmer, vegger etc. Det er
fordi alt er malt og tapetsert på origin-

112 valgte representanter fra hele
landet (nesten) satte kurs for Eidsvoll
april 1814. Forsamlingen skulle begynne
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sine møter 10. april. Dette var midt i vårløsningen, dårlige veier og mye søle
gjorde reisen besværlig for mange. I
Nord-Norge ble delegatene valgt etter
at grunnloven var ferdig vedtatt, for
beskjeden om valg nådde ikke fram i
tide. Så de fikk ikke deltatt.
Representantene ble forlagt på gårder i
distriktet, og bøndene måtte frakte dem
til og fra hovedgården morgen og
kveld. I tillegg måtte bøndene levere
mat. Mange levende dyr, særlig kalver,
ble levert til slakting. Derfor ble det mye
kalvestek på forsamlingen de seks
ukene dette varte. Ellers spiste de mye
kålsuppe og drakk mye sur vin, forteller
historien.
Selve rikssalen ligger i annen etasje i
midtre del av bygget. Dette skulle bli
gårdens ballsal, men var ikke ferdig i
1814. Derfor fikk Carsten Anker kledd
veggene med uhøvlet plank, som ble
malt over med kalk og deretter stenket
med mørk maling, slik at de så «mar-
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En bauta på Torget
Midt på torget i Larvik står det en
bauta med et portrett i relieff.
Navnet på bautaen er vel kjent av de
fleste, Diriks bauta, men hvem var
egentlig mannen.

Alle samlet på utsiden av det norske demokratiets vugge: Eidsvollbygningen.
Margaret Støle Karlsen, Hilde Eskedal, Sissel Hobæk, Mona Sveistrup, Britt Ohrem
Brastein, Torunn Hammer Haarberg og Lill Bjørvik.
morert» ut. Ankers malerisamling ble
hengt opp og girlandere av granbar
omkranset salen. På den ene veggen
hang et bilde av Afrodite på en seng,
med bar overkropp, men det bildet
måtte flyttes ut i gangen da representantene som satt rett imot ikke
kunne ta øynene fra det. Benkene er
smale og uten ryggstø, så bekvemt var
det nok ikke å sitte der dag etter dag.
Rundt i bygget er det skjulte ganger og
trapper, slik at tjenerne kunne bevege
seg uten å forstyrre forsamlingen.
(Omviseren fortalte at tjenestepikene
da knyttet opp skjørtene for å løpe i
disse smale og bratte trappene – og
derav ordet oppskjørtet).

hele hans bo gikk på auksjon. Noen få
av møblene der i dag stod i bygningen
på Ankers tid, men ellers er alt innbo
kjøpt rundt i Europa for å få det så
autentisk som mulig. Ekspertene er
fornøyd med resultatet, og
Eidsvollsbygningen framstår i dag slik
den gjorde i 1814.
Jeg kunne fortalt mye mer i denne
epistelen, men nå ble den lang nok. Det
er mye å lese på nettet. Vi syv som deltok syntes besøket på Eidsvoll var veldig
interessant. Fristende å gjenta det.
SISSEL HOBÆK

Den eneste «gjesten» som bodde i
selve bygningen, var prins Christian
Frederik. Til gjengjeld hadde han en hel
leilighet og hadde med egen kokk. Dit
inviterte han grupper av delegater til
middag. Det gjaldt vel å få oversikt over
hva den enkelte mente om Norges
framtid – eget selvstendig
kongedømme eller union med Sverige.
I 1822 gikk Carsten Anker konkurs og

200 års jubileet for Grunnloven har
børstet støvet av alle grunnlovens
fedre, og i den sammenheng også
Christian Adolph Diriks. Noen lang
karriere i Larvik hadde han ikke. Han
var utdannet jurist i København og
kom til Larvik fra Kristiansand i
1812. Sammen med ham til Larvik
var hans kone Maren Cathrine Tax og
deres 5 barn.
Diriks ble forflyttet til Larvik som
kombinert byfogd, byskriver og sorenskriver. Larvik grevskap var på
denne tiden eid av den danske kongen etter at den siste AhlefeldtLaurvig greven måtte selge grevskapet i Norge for å redde eiendommene sine i Danmark. Kongen
hadde behov for en dyktig byråkrat
for å rydde opp i byens administrasjon og tilkalte Diriks til jobben.
I april 1814, snaue to år etter at han
tiltrådte sin stilling i Larvik, møtte
han som byens representant på
Eidsvoll. Som den dyktige jurist han
var ble han straks en sentral person i
utarbeidelsen av Grunnloven. Diriks
ble Norges første stortingspresident
og senere statsråd og bosatte seg
aldri i Larvik igjen selv om han eide
både hus og eiendommer her. Diriks
døde i Christiania 1837, 62 år
gammel.
GRO STALSBERG
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Vinsmaking for en god sak!

i
i

Vi var 32 personer samla på Gule
Galleriet i Stavern. Flest damer. Før var
det menn som skulle ha piker, vin og
sang. Nå er det oss som skal ha vin…….
Da vi kom , ble vi mottatt med en god ,
frisk, sprudlende velkomstdrink .
Anna fra Pernod Ricard loste oss
videre gjennom smaking av 3 røde og 3
hvite viner fra Italia, Frankrike og Chile.
Hun ga oss mye informasjon om bl.a.
voksested og lagring. Vi ble utfordra på
hvilke smaker vi kjente igjen. Sitrus, fisk,
eple, jord, krydder, sjokolade. Utrolig
hvor mange smaksopplevelser man
fin-ner i ulike viner.
Med deilige loffbiter, sjokolade og frukter som fingermat kosa vi oss godt underveis, samtidig som vi prøvde å få med oss
kunnskap.
Vi hadde ark til å skrive notater på.
Det var det nok variabelt hva som ble
skrevet der. Noen er mer interessert i all
informasjon. For andre er vin bare godt.
Etter hvert som vi kom lenger ned i
glassene avtok nok konsentrasjonsevnen for mange. Men stemningen økte, så
det virka som folk kosa seg. Heldigvis
måtte ingen bæres ut etterpå.

Hilde Eskedal og Jane Sandli tok i mot inngangspenger på Det Gule Galleriet

Anna Marxén fra Pernod Richard
Norway informerte om vinene og fikk
blomster av Hilde

Vi er fornøyd med kvelden, og det er
ikke umulig at det blir en ny vinsmaking
neste år igjen.
HILDE ESKEDAL

Hanne og president
Lill var hjertelig
tilstede!
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Vingruppa 2014: Ina-Maria Snedal Tufte,
Hilde Eskedal og Jane Sandli
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Anne-Brit Hellerud og hennes Erik tok veien fra Svarstad til vinsmaking på Det Gule Galleriet. Anne-Brit var sjåfør og hadde spyttebakke!
Sånn på tampen vil jeg, som en av deltakerne, takke for en fint
gjennomført vinkveld. Denne gang hadde komiteen ordnet med
lyd, slik at informasjonen vi fikk var lett å oppfatte. Ina-Maries Jonny
var ”teknikeren” vår.
Stor takk til komiteen som
besto av Jane, Hilde og InaMarie. Ikke bare ble det en trivelig kveld som Hilde sier, det ble
et pent overskudd til gode saker,
også!

Vi fikk god forhåndsomtale i ØP,
her er Margaret,
Ina-Maria og Jane
avfotografert.
Anne-Brit og Hilde
var også i vingruppa, men
hadde ikke anledning til å bli med
på bildet!

MARGARET STØLE KARLSEN

SE ETTER DEN
ORIGINALE
FISKESUPPA!
Coop Ekstra i Larvik sentrum, Coop
Hovland og Tjøllingvollen, Rema
1000, Stavern og Fredriksvern Fisk,
brygga i Stavern!
Flere blide fjes: Eldbjørg Tenvik, Margaret Støle Karlsen og Trine-Lise Fevik
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Støtt våre annonsører
- de støtter oss!
Willys Agentur & Engros AS

- en komplett grossist
også innen
storhusholdning
Tlf. 33 14 00 40 • firmapost@willysengros.no
Industriveien 1, Larvik

Nansetgt. 11 -33 11 7171
post@laurvig.no • www.laurvig.no
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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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Sorord har fått spalteplass i
europaføderasjonens blad,
The Link!
Og ikke har vi bare fått spalteplass, men vi har fått skryt også for vårt
klubb-blad som nå feirer 20 års jubileum! Det er svært artig at vi får
denne oppmerksomheten, det er en fjær i hatten til oss alle sammen!
Redaktøren mener at bladet vårt er en sterk rival til mangt et unionsmagasin! Slå den! :-)
Som sagt tidligere; Det er ikke farlig å skryte av noe når man gjør det på
vegne av andre! Og Sorord er vi mange om, hele klubben stiller opp når
artikler skal skrives og annonser skaffes. Gjennom 20 år har vi bygget
opp en flott historiebok om vår egen klubb. Mange nummer av bladet
ligger på http://larvik.soroptimistnorway.no/
Klikk deg inn og ta en titt!
MARGARET STØLE KARLSEN

Redaktøren
i The Link,
europaføderasjonens blad, Christine
Cromwell-Ahrens

32

JUBILEUMSNUMMER

ØP i alle kanaler
kun kr

Papirabonnenter betaler
pr. mnd. for digitalt abonnement

51,-

For kun digitalt abonnement kr

179,- pr. mnd.

For mer informasjon:

www.op.no/kundesenter
eller

abo@op.no

Distriktets største markedsplass. Garantert. www.op.no
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Pølse-utlevering
Ina-Maria fikset
grilling av pølser ute
på plassen foran forretningen. Dette
hadde hun peil på!

i
i
i
ii
i ii
Ny runde med
utdeling av
pølser!

kom de første "gjestene". De hadde ikke rukket å
spise frokost, så det kunne da smake med en pølse,
eller to....
Hovedtyngden av folk kom mellom 11.00 og
15.00, og på den tiden delte vi ut 732 pølser. Det ble
mange pølser å klippe fra hverandre det ... men det
er bare hyggelig å stå der, mange trivelige mennesker. Og de er ivrige til å fortelle hva de har handlet, og å spørre oss om det er noe nytt på markedet.
Det vet jo vi mye om.
En del gjengangere er det også blitt etter hvert.
Da jeg var der og grillet tidligere i sommer, var det
b1.a. en som la ut om bilen han hadde kjøpt og om
turen han skulle på til Kroatia - sammen med noen
som hadde vært der før, da. Og lørdag var han på i
plass igjen. Måtte snakke om vinteropplag ti1 bilen
han hadde kjøpt. Klart det..
Det er kanskje ikke alle som har hatt "pølsevakt".
Men de som ikke har vært der, burde prøve å få ti1
en vakt etter hvert. Timene gir veldig fort, så det er
bare moro å være der.
Det må jo være en vinn-vinn situasjon for alle. De
hyggelig og hjelpsomme folka på Askjem kan styre
med det de egentlig skal - og vi får penger i kassa.
BRITT OHREM BRASTEIN

i
i
i
ii
i ii

Lørdag 23.august var jeg sammen
med Margaret på Askjem Camping i
forbindelse med messe der borte.
Vi har vært flere ganger før, men
makan ti1 aktivitet og mange
mennesker kan ikke jeg huske at det
har vært tidligere. Vi var på plass kl. 10.00
og før vannet i pølsekjelene var varmt,

Eva og Marion
stiller trofast
opp!
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Vel blås
jenter! t,

Jane delte ut pølser
med rund hånd, men
ville ha musikk til
arbeidet! Og det fikset
Sølvi! :-)

i
i
i
ii
i ii

Sissel stiller med bredt smil og
gode pølser!

i
i
i
ii
i ii

Tove og Margaret var på plass i september
Ina-Maria er på
plass ”sommer som
vinter”!

i
i
ii

i
i

i

Her er jentene som tok ”kveldsvakta” i november:
Ina-Maria, Jorunn, Trine-Lise og Gro!

i
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Matgleden
FAKTA
3 dl soppkraft, bruker du frisk
sopp så ta 3 dl kraft
5 dl kremfløte
100 gr tomatpure
Skjær kjøttet i strimler, grovhakk
løken. Brun kjøttet i smør, fres så sopp
og løk sammen med kjøttet. Kan godt
ta det over i en gryte etter hvert som du
steker.

DEN SORTE
GRYTE!
1,2 kg oksekjøtt
2 store løk
2 store bokser sjampinjong, eller
800 gr fersk sopp
4 ss smør
2 ts salt
1 ts pepper
3 ss hvetemel
3 dl kaffe

Dryss på mel og krydder. Tilsett kaffe,
soppkraft, fløte og tomatpure. Småputre
til kjøttet er mørt.
Server gjerne loff og ris til, en frisk salat,
issalat, stangselleri, rød paprika og
ananas smaker veldig godt til.
Denne oppskriften kan fint halveres
eller mangedobles. Jeg serverte denne
til 17 stk og jobben er den samme.
Anbefaler en god fyldig vin til denne
retten. Jeg bruker en chilensk vin til
denne. Cassillero del Diablo, en cabernet Sauvignon.

Produsent: Concha
y Toro
Land: Chile
Område: Maipo
Valley
Farge og duft:
Tett dyp rød. Fin duft av
modne mørke bær, litt
fat.
Smak:
Mykt anslag, veldig saftig
og god med fine syrer og gode tanniner,
velintegrert fat, varm rik finish. (2008)
Bruksområde: Allround
Vurdering:
En vellaget og anvendelig chilener for
de neste to-tre årene. Meget godt kjøp

Håper dette kan falle i smak.
JANE SANDLI

Nytt grunnlovsforslag i Tanzania:
En seier for kvinners rettigheter

Laget av
100% cabernet sauvignon

SKJERF • SJAL
LUER • PLEDD • HALS

.
Forslaget til ny grunnlov i Tanzania er nå
ferdig utarbeidet, og godkjent av landets
parlament. Grunnlovsforslaget har som mål
å bekjempe all diskriminering i landet, og
inneholder en rekke forslag for å styrke
kvinners menneskerettigheter
Les mer på www.fokuskvinner.no

En kvalitet som gir deg en
følelse av luksus hver dag!
Bestill på
www.dilusso.no
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Våre studenter
Info fra Rwandagruppen.
Begge ”jentene” våre har det
fint og gjør det meget bra på
skolen.
Nancy takker for støtten fra oss som
dekker kostnadene hennes til bosted,
mat og til og med reise hjem (som hun
sier). Hun er i sitt andre år av studier om
”Information technology” og gjorde det
veldig bra det første året.

Yzalline sender en e-post hvor hun sier
at støtten fra oss gir henne styrke til å gi
alt i studiene. Hun gjør det veldig bra og
er nå i sitt tredje (og siste) år på Saint
Joseph College. Der vil hun til sommeren
bli uteksaminert med A1 diplom. For å
kunne ta en ”Bachelor degree”, som hun
nå gjerne vil oppnå, må hun over på et
annet universitet for nye 2 år. Hva det
innebærer av penger for oss vet jeg pr.
idag ikke. Vi har bekreftet at vi støtter
henne med USD 1000 pr. år for hennes
andre, tredje og fjerde studieår (med
avslutning juni/juli 2016).
Hun sender også en e-post hvor hun
takker for støtten til PC og vedlegger
”bevis” på noe av det hun arbeider med.
MARION ANDERSEN,
Rwandagruppen
Dette sier Yzalline selv, i en e-post:
Dette er min første jobb på min nye PC
som dere ga meg. Det er et prospekt av et
bolighus. Dette er perspektivskisser *av
huset,og jeg har jobbet med prosjektet i

FAKTA
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 organisation, dvs. ikke underlagt noen
regjerining) for kvinner, er vi tilknyttet FN
med representanter i FNs organer i New

York, Geneve, Wien, Paris, Roma, Nairobi
og Kairo. Soroptimistene har konsultativ
status i FN og Europarådet.
Organisasjonen er en upolitisk sammenslutning av klubber og arbeider for
internasjonal forståelse, 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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en uke. Dette er bare begynnelsen, men
om jeg trener og øver og blir resultatene
bedre. Det er en stor fordel for meg at jeg
har fått denne PC’n. Takk.
* Hun sendte med flere bilder, så dette
bildet over, viser huset fra bare én vinkel.

JUBILEUMSNUMMER

Nr. 38 - DESEMBER 2014

Kunst på klubbmøtet i november

Åke Berg fortalte levende og loset oss gjennom malekunstens historie
Åke Berg holdt foredrag om en fargerik kunstreise på klubbmøtet i
november. En kunstner som var meget
flink til å begeistre sine interesserte
tilhørere. Han startet på Kunst- og
Håndverkskolen i 1983, som 38-åring.
Han er nå en meget godt etablert
kunstner som selger bra.

Margaret som er programansvarlig
PA i klubben, informerte om nettsidene,
informasjon om 10.-desemberappellen
og viste fram resultatet av undersøkelsen som SIE satte i gang tidligere i år.
Hun kastet også ut tanken om klubben
skal søke å være en som kan ta i mot to
utenlandske studenter som
Norgesunionen inviterer neste år. Fra

Utdanningsfondets styre fikk vi informasjon om at vi er den 3. beste klubben
i Norge når det gjelder å støtte fondet.
Klubben har gitt kr 94.001,- !
Det ble satt av tid til diskusjoner over
tre forskjellige tema.
5-minutter var ved Britt Ohrem
Brastein og møtet ble avsluttet med
dikt, lest av Hilde Eskedal.

i
i
i
ii
Hvorfor soroptimist?i i i
at jeg valgte å bli med. Man er alltid velkommen helt fra første møte, og alle hilser og smiler. Møtene har for meg nå som
jeg har familie og en travel hverdag blitt
mitt fristed.

Jeg ble først kjent med Larvik soroptimistklubb og Soroptimister via min
mamma som er soroptimist. Det hun
fortalte om klubben og jobben som ble
gjort, det virket veldig spennende. Jeg
har lenge syntes frivillighetsarbeid og
hjelpearbeid er viktig og spennende. Så
da mamma spurte om jeg ville være med
på et møte ville jeg gjerne det.
Jeg var med på et par møter før jeg ble
tatt opp som medlem. På et av de første
møtene jeg var med på viste Margaret
en film om et besøk i Moldova. Det var
en film som gjorde inntrykk på meg, at
det virkelig var så ille i et europeisk land
var jeg ikke klar over. Denne filmen var
også med på å avgjøre at jeg senere
valgte å bli med i Moldovagruppen.

Det beste med å være soroptimist
er å kunne hjelpe andre kvinner som
trenger hjelp. Det å kunne vite at det
med min hjelp er noen andre kvinner et
annet sted i verden som får en bedre
hverdag gjør godt.

Jeg syntes det er veldig spennende
med yrkesforedrag og bedriftsbesøk,
artig å se og høre om hvordan hverdagen er for andre. Det trivelige miljøet på
møtene våre er også noe av grunnen til
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Med dette vil jeg ønske alle
en god jul og godt nytt år.
INA-MARIA SNEDAL TUFTE

Å forstå og bli forstått
– på tvers av ulik bakgrunn
MIKS – et akronym for muligheter,
integrering, kultur, språk – startet
opp som et prosjektsamarbeid
mellom omsorgstjenestene i Larvik,
NAV Larvik og Larvik læringssenter
høsten 2010 med fokus på
rekruttering og integrering av
minoritetsspråklig arbeidskraft.
Det ble utviklet en modell for opplæring
og kompetanseheving i helse- og
omsorgstjenesten rettet mot kommunikasjons- og samhandlingsutfordringer.
Gjennom et ettårig kursprogram (heltidsløp) får minoritetsspråklige som ønsker å
jobbe i helse- og omsorgssektoren språklig, teoretisk og praktisk opplæring.
I praksisavdelingene (sykehjem, hjemmetjeneste, rehabilitering) har kursdeltakerne en fadder som er hovedansvarlig for den praktiske opplæringen, språkhjelp og tilpasning i avdelingen. De har
stor betydning. Faddere, ledere og personalet i avdelingene (inkl. kursdeltakerne)
deltar på ulike samlinger med undervisning i interkulturell kommunikasjon og
forståelse, erfarings-deling og refleksjon.
På bakgrunn av resultater, erfaringer og
tilbakemeldinger ble prosjektet videreført i
drift fra 01.01. 2013.
Siden det første kurset i 2011 har 60 personer med ulik innvandringsbakgrunn fra
20 land deltatt på kurset (inkl. 11 deltakere
i inneværende år) og 18 avdelinger/
institusjoner fordelt over hele kommunen
har bidratt med praksisplasser og faddere.
De aller fleste har fullført. Stor variasjon i
skole- og utdanningsbakgrunn og
norsknivå hos kursdeltakerne nødvendiggjør stor grad av individuell tilpasning av
læringsløpet. MIKS har vist seg å fungere

godt som døråpner til arbeidslivet og som
forkurs til helsefaglig utdanning. Langt de
fleste av deltakerne oppnår å få arbeidsavtale i løpet av kursåret og brukes som
ringevikarer. Mange begynner på helsefaglig utdanning i etterkant av kurset –
andre har en vei å gå for å fullføre nødvendige grunnskolefag eller videregående
skolefag først. Deltakere med helsefaglig
utdanning fra hjemlandet har gjennom
deltakelsen på kurset kvalifisert seg til å
jobbe som sykepleiere eller helsefagarbeidere i Norge. MIKS bidrar dermed til å
rekruttere tiltrengt arbeidskraft til helseog omsorgssektoren.
God forankring i avdelingene er svært
vesentlig for et godt resultat – i tillegg til
motiverte kursdeltakere er dedikerte faddere og engasjerte ledere viktige suksesskriterier. Ledere, faddere, kursdeltakere og
det øvrige personalet i praksisavdelingene
gir tilbakemeldinger om økt kunnskap om,
forståelse for og bevissthet på kommunikasjons- og samhandlingsutfordringer.
Undervisningen har bidratt til større gjensidig åpenhet og trygghet, respekt og forståelse for eget og andres kulturelle ståsted, og gitt hjelp og nøkler til å forebygge
misforståelser og håndtere dilemmaer.
Det underbygger nytteverdien av interkulturell kompetanse for å sikre brukerne
gode tjenester og for å sikre et godt
arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser.
Kursdeltakerne gir uttrykk for at økt
språkmestring, tilegnelse av ny kunnskap
og nye ferdigheter og deltakelse i arbeidslivet også har bidratt til personlig vekst, økt
mestring på andre livsområder og til bedre
integrering. Mulighetene til arbeid i etterkant av kurset har bidratt både til større
økonomisk selvstendighet og til å opprett-

39

Nr. 38 - DESEMBER 2014

Av Bjørg A. Østby
LARVIK KOMMUNE
Doktorgradstipendiat

holde og videreutvikle tilegnede ferdigheter. MIKS er dermed et viktig bidrag til
kommunens levekårsatsning.

Å være kurslærer – med ansvar for undervisning og praksisoppfølging av kursdeltakerne samt undervisning og samlinger
rettet mot praksisavdelingene – har vært
et privilegium og en kilde til glede, inspirasjon, motivasjon og læring. Ikke minst er
jeg imponert over kursdeltakerne – deres
innsatsvilje og de resultatene som de har
oppnådd på tross av utfordringer på
mange plan i livet gjør meg ydmyk.
BJØRG A. ØSTBY

i
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i
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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.

See Solar,
Cook Solar
Har dere sett dette «slagordet» i
Soroptima eller på en soroptimistnettside? Fritt oversatt betyr det «se
med sol-energi, kok med solenergi».
Hvert år, i forbindelse med Menneskerettighetsdagen (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

og kokemuligheter via solenergi og
samtidig gi dem opplæring i bruken av
denne fornybare energikilde.
Soroptimister i mange land har kommet 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 videregående skole. Nå er det slik at mindre enn
20% begynner på videregående, og

2.
I Fiji skal solar-prosjektet skaffe solcelleovner til kvinner på landet og utover på
øyene. De er tryggere å bruke, er økonomisk 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 myndigheter. 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

Dette stykke som Sissel (assisterende programansvarlig)sto også på trykk i sommernummeret vårt.
Men siden artikkelen er informativ og SI-presidenten har bestemt at 10.-desemberappellen også i år skal ha tema: See
Solar, Cook Solar, synes vi i redaksjonen at det bør stå også i dette nummer av Sorord

Trivelig jul til dere alle sammen!
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Julemøter
JUBILEUMSMØTE
– 45 år
Jeg har sittet og bladd litt i
gamle protokoller. Man skrev ikke
akkurat «mig og dig» i 1969, men
det er ganske tydelig at det har
gått noen år. Etter chartermøtet
den 26. september (det er flere sider
om det) har klubben sitt første
ordinære møte 13. oktober. Jeg siterer «Nu var det alvor, vi var ikke
lenger soroptimister på «lissom»».
Og nå er det altså gått 45 år
siden den gang. Jeg kan ikke
mimre tilbake til 1969, men jeg kan
absolutt mimre litt når jeg ser bildene på siden her. Siden det er
julemøte nå har jeg lyst til å trekke
frem Julie Hansen-Just. Hun hadde
ofte
(tror
jeg)
en
g j e t te ko n kurranse på
julemøtet. I
svaret lå et
sjokoladenavn, og den som gjettet riktig fikk
sjokoladen. Og den som hadde det
gøyest, tror jeg var Julie. Og latter
er smittsomt!
Det er et riktig jubileumsår i år.
I tillegg til at Unionen feirer sine
første 75 år, så har Sorord jammen
holdt det gående i 20 år. I det første
nummeret er det 2 sider med
annonser og 11 sider med tekst.
Bildene er passe grå. Og nå har vi
farger og gjesteskribenter på høyt
nivå! Det har faktisk skjedd en del.

Julemøtet 1982 Bak f.v: Astri Jahnsen, Inge Hobæk, Caja Fagernæs, Sidsel Snedal, Hege
Johnsen, Anna Sofie Sanderud, Eva Solberg, Anne Gerd Berseth, Ingebjørg Lindem
Foran fv.: Tordis Guttu, Liv Høibø, Wenche Klunderud, Bodil Sørhus, Laila Færøvig, Julie
Hansen Just, Else Karlsson og Else Robak

Julemøtet på Solsiden, Golfbanen, 2004 : foran tv.: Eva Gullskou Solberg, Liv Høibø,
Else Karlsson, Lis Martinus og Kersti Lund.
2 rekke f.v: Margaret Støle Karlsen, Maureen Sinclair, Marion Andersen, Tone Lund Nilsen,
Kari Linnestad, Anne-Brit Hellerud, Emmie V. Sørensen, Hilde Eskedal, Sidsel Moberg og Sissel
Hobæk.
Bakerste rekke f.v: Else M. Johansen, Anne-Gro Gutterød, Tove Akre, Kirsti A. Renaud, Ellen
Omsland, Eva Helgerud Kjus, Hanne Clason, Grete Jensen og Venke Ø. Svensson.

LILL BJØRVIK
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God jul til dere alle sammen fra oss i

Gode venner
forlenger smilet!

,,

