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VANNPROSJEKTET
i Gisenyi-klubben i Rwanda

Vår
vennskapsklubb
i Gisenyi, Rwanda
har tatt initiativet til et ambisiøst
prosjekt. I Bihe bor det 61 familier
(377 personer). Prosjektet går ut
på å føre vann helt frem til
landsbyen, lage en vannpost og
drive opplæring i vedlikehold
og hygiene for
landsbybefolkningen.
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En pandemi er et begrep vi har hørt
om. Media bringer bilder og fortel‐
linger fra dagens grufulle pandemi til
oss daglig. Vi er privilegerte her i
Norge. Vi har få smittede og få
døde.
Likevel kjenner jeg på uro. Mange
av mine venner, familiemedlemmer
og jeg selv beskrives som personer i
risikogrupper! Samtidig kommer
informasjon om sårbare grupper, og
spesielt er igjen kvinner og deres
barn utsatt. Dette gjelder også her i
Norge, Det rapporteres om økt vold i
hjemmene, og her er det kvinner og
barn som rammes. I de yrker som i
dag har beholdt sine jobber, er
kvinneandelen og faren for smitte
stor. Helsesektoren og dagligvare‐
butikker er slike sektorer.
Nok en tankevekker møter meg i
media; Når begge ektefellene jobber
hjemmefra, synes rollefordelingen å
gå mange tiår tilbake på den hjem‐
lige arena. Skremmende når vi vet at
dette er kamper kvinner har kjempet
i utallige tiår for.
Dette er dessverre ikke et fullstend‐
ig bilde av konsekvenser av denne

pandemien verken her hjemme eller
ute I verden, og som soroptimister
ser vi at våre satsinger er viktigere
enn noensinne. Ja, vi ligger litt i
dvale, men heldigvis har denne
pandemien gitt oss nye muligheter.
Jeg vil si at vi faktisk vokser som
voksne!
Som president i Larvik Soroptimist‐
klubb og med familie i flere land,tok
jeg et ekstra steg for å oppnå
annerledes kontakt med venner og
familiemedlemmer. Jeg har vært på
FaceTime med familie i Tyskland,
Sverige, USA og Singapore! Og jeg
har vært tilstede og ledet tre styre‐
møter og bidratt I ledelsen av ett
medlemsmøte!
En fantastisk og merkelig vår, men
det kommer andre tider hvor vi igjen
kan møtes, gi hverandre en god
klem, og ikke minst gjenoppta våre
vanlige møter.
Året 2020 går ikke i glemmeboken!
Våre satsinger
som soroptimist‐
er vil være
viktigere enn
noensinne i
uoverskuelig
framtid.

Pippi Müller

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

kvinner. Vi deltar regelmessig i høring
er i kvinnerelaterte spørsmål, og
Soroptimist International har
rådgivende status i FN.
Soroptimist International er verdens
største organisasjon for yrkeskvinner
etablert i 1921 og har idag ca. 80.000
medlemmer i 132 land.

www. soroptimistnorway.no
larvik.soroptimistnorway.no
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ble feiret på Wassilioff!

En liten fordrink samlet medlemmene i sofagrupper:
Carmen Adele Solum, Inger Hvarnes Odberg og Maria Brekke‐Jakobsen.
Julemøtet er alltid en høydare!
Så også i år! Vår eminente
møtekomité: TrineLise,
Rigmor, Torunn og Hilde, hadde
hånd om årets julemøte og
valgte Hotell Wassilioff som
ramme rundt feiringen. Aldri
noe dårlig valg, det. Alltid god
service og smakfull julemat!
Hotellet er liksom klubbhytta
vår, det er her vi alltid har våre
klubbmøter.
Vi møttes i foajéen til en rolig
fordrink og hyggelig prat. Det er
kjekt å sitte sånn, nippe til et
glass med noe godt i og treffe
sine klubbvenninner i en slik
setting.
Carmen Adele Solum gleder seg
til å nyte maten etter å ha valgt
fra det rikholdige koldtbordet.
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President Pippi Müller, stående, ønsker velkommen til julemøtet!
Til venstre: Tove Akre, Torunn Hammer Haarberg, Brit Saglie Nilsen, Sissel Hobæk, Hilde Larsen og Torild Gusland.
Etterhvert ble det tid til å samles i
Åmotsalen der president Pippi
Müller ønsket velkommen. 20 med
lemmer pluss et potensielt nytt
medlem, Brit Saglie Nilsen, benket
seg rundt bordet. Det kom drikke i
glassene etterhvert og jentene
forsynte seg fra buffeten.
Praten gikk lett og uanstrengt
akkompagnert av svak klirring fra
kniv og gaffel.
En stund ut i måltidet var det satt
av tid til Inger Marie Heinzer som
kom med nytt fra sitt eget barne
hjem som ble startet for fem år
siden; det første i Moldova for barn
som har hatt tuberkulose; alle er
friske nå. Deretter kom hun med
informasjon om vårt skolemat
prosjekt i byen Belt, Moldova. På
skolen er det 180 elever og vårt
prosjekt favner 25 barn som ikke
ellers ville ha fått et måltid på skol
en.

Bilderekken til venstre:
Rigmor Haug og Lill Bjørvik,
Carmen Adela Solum og Ina‐Maria
Snedal Tufte, Brit Saglie Nilsen og Sissel
Hobæk.

Prosjektet skal løpende evalueres,
styrken er at Maria Rybacova, som
er bestyrer på Inger Maries barne
hjem, stadig er innom skolen og
“sjekker” hvordan det går med
“våre barn”.

Øverst:
Maria Brekke‐Jakobsen
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Oversiktsbilde
som viser medlem‐
mene i hyggelig
samtale.
Det er det det dreier
seg om på
julemøtet:
prat, hygge og god
mat!

Trivelige jenter på hyggelig julemøte: Helt ytterst til venstre forsyner Trine‐
Lise Fevik og Tove Akre seg fra buffeten, Pippi Müller viser fram gevinsten for
loddsalget og Hilde Larsen, Torild Gusland og Anne‐Brit Hellerud ser ut til å
glede seg til å vinne!

Etter måltidet kastet vi oss over Toves Quiz!
Til venstre: Sissel Hobæk, Margaret Støle Karlsen, Trine‐Lise Fevik, Maria Brekke‐Jakobsen, Brit Saglie Nilsen, Inger
Hvarnes Odberg, Jane Sandlie og Inger Solum Styrvold.

Et skikkelig handsonprosjekt som
følges godt opp.
Inger Marie var forkjølet og måtte
gå hjem etter foredraget, så hun fikk
dessverre ikke med seg verken mat

eller Toves Quiz! Det var synd, for vi
hadde det virkelig morsomt og lett
var det heller ikke å svare på alle
Toves spørsmål. De fleste tok for seg
spørsmål om soroptimismen og vi
fikk en lærerik runde om “oss selv”.
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Det er trivelig på møtene våre,
men ekstra er det på julemøtene.
Her ble det utlodning til slutt og
Tove ble kveldens heldig vinner!

Margaret Støle Karlsen
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hadde det sammen under oppholdet
i byen.

Larvik Soroptimistklubb har mistet
sitt siste chartermedlem i Else
Karlsson. Hun døde 25. desember, 94
år gammel. Sammen med 18 andre,
engasjerte kvinner, stiftet Else Larvik
Soroptimistklubb i september 1969. I
alle år siden har hun vært et trofast
medlem, genuint opptatt av organ
isasjonen og oppfordret til samar
beid, videreutvikling og kvalitet. Hun
var gjennom sitt virke en garantist
for at arbeidet grunnleggerne satte i
gang, ble videreført til nye soroptim
ister. Hun var en aktiv støttespiller i
klubbens arbeid for å fremme kvinn
ers rettigheter innen utdanning,
helse og miljø med fokus på likeverd
for alle mennesker.
Else Karlsson kom fra Sarpsborg,
bodde noen år i Oslo der hun og
mannen hennes, Sten, jobbet. På 50
tallet kom de til Larvik der Sten fikk
jobb hos Treschow Fritzøe. Else var
kontorfullmektig på Alders Hvile, et
privat aldershjem som var i drift fra
1926 til 1980årene og var aktivt
med i styret. Hun jobbet utrettelig
for å bevare Alders Hvile som den
gode institusjonen den var. Hun var
også engasjert i Stiftelsen Gurvika,
feriestedet for funksjonshemmede.
Hun var med å etablere
Polioforeningen i Larvik og var aktiv i
Kvinnerådet. Hun sto på for kvinners
rettigheter og som en kuriositet kan
nevnes at hun var en av de første
kvinnene i Sarpsborg som tok serti
fikat. Hun var indignert over at
kvinner den gang måtte ta utvidet
kjøreprøve, mens menn slapp.
I hele 50 år var Else Karlsson
medlem i Larvik Soroptimistklubb.
Hun engasjerte seg sterkt i våre
saker – å hjelpe kvinner og barn i
fattige land til bedre levekår. Hun
fulgte levende med i alt arbeid vår

På Larvik Soroptimistklubbs
julemøte i desember 2015 ble hun
utnevnt til æresmedlem i klubben.
Da var hun strålende til stede og det
var en glede at hun fikk æresmed
lemskapet mens hun ennå var et akt
ivt medlem. Vi i Larvik soroptimist
klubb vil ta vare på Else Karlssons
verdier og bringe dem videre. På den
måten vil hun alltid være en del av
soroptimistene i Larvik.
Vi minnes Else med stor glede, og nå
også med vemod.

Margaret Støle Karlsen
Larvik Soroptimistklubb
internasjonale organisasjon gjorde
og var aktiv i egen klubb. Mange var
de verv hun påtok seg gjennom
årene. Helt til hun ble syk, møtte
hun på alle møter, blid og positiv
med mye pent å si til alle. Det var
alltid en glede å være sammen med
Else. Hun var ikke blant de yngste i
klubben, men ung i hodet, det var
hun!
Da bena begynte å svikte, ble møt
ene færre. Og da hun kom på
Yttersølia, ble medlemsbladet og
besøk fra klubbmedlemmer, kontakt
en med klubben som hun hadde
vært med på å chartre, for så mange
år siden.
De av oss som kom litt tettere på
henne enn bare gjennom klubben,
har mange gode, personlige minner
om Else. Vi ble invitert til hyggelige
krabbelag, på Rødberg og i
Olavsgate. Vi fikk varige minner som
heklede hjerter til å henge på jule
treet og hun husket oss med burs
dag og julehilsener. Vi fikk en
uforglemmelig togtur sammen med
henne til Bergen, da vi skulle repre
sentere Larvik Soroptimistklubb på
det årlige representantskapsmøtet.
For ikke å snakke om hvor trivelig vi
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Else hadde innlegg i Sorord i
desember 1997 og sa blant annet:
“Jeg liker meg i klubben fordi vi er
kvinner med ulik bakgrunn og alder ‐
og fordi vi tillater oss å kreve noe av
hverandre, vi lærer hverandre å
tenke positivt ‐ og våger å ta del i
diskusjoner. Vi har i klubben et godt
medmenneskelig miljø som bygger
på respekt og vennskap, et fellesskap
som gir trygghet og oppbacking og
som gir styrke til vår hverdag og
arbeid.
Det å ha noe sammen er viktig for
soroptimister.
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Gledelig arv
til soroptimistene
I januar fikk norske soroptimister
en god nyhet, en testamentarisk
gave etter boet til forfatteren Axel
Jensen og hans kone Pratibha. I
testamentet sto det at beløpet som
gjensto etter at arven var fordelt
blant arvingene, skulle deles likt
mellom «Leger uten grenser» og en
organisasjon som arbeider for kvinn
ers rettigheter og utdanning.
Advokatfirmaet som styrte boet,
valgte Norske soroptimisters
utdanningsfond.
Larvik soroptimistklubb er spesielt
stolte, for ideen til dette fondet kom
fra Wenche Klunderud, medlem av
klubben fra stiftelsen i 1969 til sin
død. Hun var tannlege her i byen og
klubbens første president. Fondet
ble stiftet i 1985, og har gjennom
årene hjulpet 1144 unge kvinner til
videregående skole og yrkesrettet
opplæring, hovedsakelig i afrikanske
land.

et langt sykeleie. Hans indiske kone
Pratibha døde i 2018. Hun ba bo
bestyrer finne en organisasjon som
mottaker av resten av pengene.
Beløpet som tilfaller soroptimistene
er 213.000 kroner. Mange kvinner
kan få hjelp gjennom det beløpet og
ingenting går til administrasjon.
Soroptimistene er en global, ideell
organisasjon for yrkeskvinner som
gir av sin fritid. I fjor delte det nor
ske utdanningsfondet ut stipender
for 450 000 kroner. Og søknadene
renner inn hvert år.
Fra en beskjeden start for 35 år
siden, er fondet nå blitt kjent i hele
soroptimistverdenen. Det har bredt
seg som langsomme ringer i vann,
og søkerne er flere enn man kan si ja
til. Langsiktighet hjelper, og den
anerkjennelsen fra testamentfull
byrder som ligger i valget av
soroptimistene, inspirerer til fortsatt
arbeid.

Nøkkelen til bedre liv
og selvstendighet går gjennom evnen
til å forsørge seg selv. Dette har vært
rettesnor for alt globalt soroptimist
arbeid i mange år, ved siden av fokus
på rettigheter, helse, rent vann, fød
selshjelp. Larvik soroptimistklubb
hadde ansvaret for utdanningsfondet
i fire år fra 1999, og greide å få fond
et opp i millionbeløp.

Øverst faksimile av innlegget som sto
i ØstlandsPosten, artikkelen er
skrevet av

Sissel Hobæk

Axel Jensen har et langt forfatterliv
bak seg. Han skrev blant annet
romanene «Ikaros», «Gud leser ikke
romaner» og «Line». Sistnevnte ble
filmet på Eftang i Tjølling på eien
dommen til Peder Cappelen i 1961.
Axel Jensen døde av ALS i 2003 etter
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FADDERKLUBBMØTE I SANDEFJORD

Rundt bordet ser vi Hilde Eskedal ‐ Larvik (med ryggen til), Kari Sofie Mitter ‐
Rygge, Sonja Svanevik ‐ Holmestrand, Galina Guran ‐ Holmestrand, Liv
Handeland ‐ Tønsberg, Tove Glittenberg ‐ Moldovakomitéen, Tove Akre ‐
Moldovakomitéen, Berit Vale ‐ Moldovakomitéen , Camilla Marie Wik
Haslund ‐ Follo (delvis skjult), Barbara Sørhus Andersen ‐ Sandefjord,
Elisabeth Schrader Kristiansen ‐ Sandefjord (skjult) og Lill Bjørvik (skjult, dvs
fotograf :‐))
Det er to effektive timer som er satt
av til fadderklubbmøte for Moldova
gruppen (Berit Vale og Tove
Glittenberg fra SkienPorsgrunn og
Tove fra vår klubb) og klubbene fra
Sandefjord,Tønsberg, Holmestrand,
Rygge/Follo og Larvik. Når folk tar
turen over fjorden og fra nord i
fylket for å samles hjemme hos
president Ina i Sandefjord, tyder det
på at alle ser nytten av å samles.
Temaet var neste års tur og status
for forholdet fadderklubb og
Moldovaklubb. Forholdet kan
selvfølgelig gå litt i bølgedaler, men
jevnt over virker det som om alle har
god kontakt med «sine»klubber. Det
ble også en del prat om en potensiell

ny klubb, og om det var mulig å få til
en rask søknad til SIE (Europa
føderasjonen) (alle potensielle
klubber i land uten union må søke
SIE om å få bli ny soroptimistklubb)
og mulig chartring under årets tur.
Vi var også som snarest innom
Moldovaklubbens hjemmeside
(https://soroptimistnorway.no/hva
gjoervi/prosjekter/moldovapro
sjektet/)
Denne gangen fikk vi blomkålsuppe
med linser og appelsin av Ina  eller
så var det linsesuppe med blomkål
og appelsin. Uansett, det så delikat
ut og smakte vanvittig godt.

Lill Bjørvik
8

Soroptimistene
verden over er en
stemme for kvinner!

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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Peismøte i februar

Fornøyde soroptimister på peismøte hos Lill: Kari Linnestad, Lill Bjørvik, Pippi Müller, Rigmor Haug, Inger Hvarnes
Odberg og Inger Marie Heinzer. Tove Akre er fotograf!

Peismøter er trivelige og nyttige, her får vi
diskutert og hygget oss.
Tema på peismøtene var som følger:

2. Hvorfor ble du soroptimist, hvorfor er du
fremdeles soroptimist og hva er det med klubb
en/prosjektene som driver deg.
3. Påstand:
«Soroptimistene: En stemme for kvinner!»
«Soroptimistene bekjemper vold mot kvinner!»
Hva mener du, stemmer disse påstandene? Hva
gjør vi egentlig?

1. Kom med innspill til møtekomitéen om inn
hold på klubbmøtene: gjesteforeleser/bedrifter
å besøke/annet som kan gi godt innhold på
møtene.

Nedenfor ser du tilbakemeldingene
som Inger Marie, Vera og Anne-Brit har sendt inn til redaksjonen om peismøtet i februar 2020:
Hei, takk for en
fin peismøte‐
samling.
For meg var det
en fin anledning til
å bli bedre kjent
med dere. Jeg tror
det kan være vikt‐
ig å ha litt mindre samlinger hvor det
er lettere å dele meninger og spørs‐

mål. Dette får vi jo også når vi er
med i forskjellige komiteer.
For meg virker mye fortsatt veldig
nytt og jeg forholder meg lyttende
og føler jeg lærer mye av det.
Takk for fint peismøte.
Hilsen Inger
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Marie 😊

Hei! Takk for at
dere kom til
samling hos meg!
Dette var mitt
første peismøte,
og det ble for meg
både et hyggelig
opplevelse og
nyttig møte.
Vi fikk tid til å reflektere over mange
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sider i forhold til å være soroptimist,
både som individ og på organisa‐
sjonsplan. Peismøte var også en flott
måte å bli bedre kjent på. Det ble
gjort plass til både god prat og latter
i løpet av timene vi var samlet.
I gruppa hadde vi også med en gjest,
Elisabeth. Hun har gitt tilbake‐
melding på at hun fikk mye nyttig
informasjon om hvordan klubben
jobber. Og hun synes det var veldig
hyggelige damer til stede, så hun blir
nok et nytt medlem etter hvert.
Takk for et fint peismøte!

Vera

Mandag 24 feb, rett før covid‐19
kom til Norge, møttes Trine Lise,
Inger S.S., Britt O.B., Torunn og Brit
hjemme hos meg.
Vi spiste og koste oss.
Diskuterte oppgavene som vi hadde
fått til kvelden‐ og kom til
konklusjoner.

Velkommen tilbake til meg
alle sammen.
Ønsker dere alle en deilig sommer og
husk : Ta vare på deg og dine.

Anne-Brit

Vi rakk nok ikke alle oppgavene,
men koselig var det. Vi fikk lagt fram
våre synspunkter på mange områder
og ble nok litt bedre kjent med hver‐
andre. Kvelden gikk fort , som den
gjør i hyggelig lag.

Fra peismøtet hos Vera: Margaret Støle Karlsen, potensielt nytt medlem Elisabeth Schøien, Vera Paulsen,
Sissel Hobæk, Jane Sandlie og Hilde Eskedal.

Aldersgrensen fjernes!
Aldersgrensen på 75 år for verv
som innebærer representasjon blir
dermed fjernet fra 1. februar 2020,
og da vil klubblovene være i samsvar
med norsk lov som forbyr alders
diskriminering.

Dette er en sak som har provosert
og engasjert de aller fleste av oss.
At klubblovene endres etter påtrykk
fra grasrotplan  ganske så kjapt, er
en styrke for vår organisasjon og bør
gjennomsyre soroptimistverdenen
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omkring oss, ikke bare i Norge.
La oss håpe at resten av
soroptimistene, verden over,
gjør som oss.

Look to Norway!
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Hilsen fra vennskapsklubben vår i Danmark:

SI SØNDERBORG
Kære norske kollegaer i
Soroptimistklubben .
Som lovet har jeg endelig fået mig
taget tid at fortælle lidt om vores
klubliv her i Sønderborg.
Også for at fortælle jer, at vi stadig
rigtig gerne vil holde kontakten med
jer. Jeg er rigtig ked af vi ikke fik
lavet en tur op til jer sidste år til
jeres fine jubilæum, men vi må se
hvad de næste år bringer. Vi har
desværre ikke et billede af hele
klubben, det var meningen vi skulle
have lavet et her d. 5 juni, det får I
senere.
Vi håber alt er bra hos jer, og vi kan
jo se i medierne, der er blevet lukket
lidt op for hvor mange I må mødes i
Norge. Derfor er det ikke så nemt
alligevel, mange er bange for at blive
smittet.
Nu lidt om vores klubliv
her i Sønderborg Soroptimistklub .
I disse tider er alt jo aflyst og udsat i
vores klub, men vi forsøger at mødes
virtuelt. Desuden har bestyrelsen
delt medlemmerne op imellem sig,
så vi ringer rundt til hinanden og
hører hvordan de forskellige med
lemmer har det, og hvordan deres
tid går. Vi har ingen syge, men
mange er i selvvalgt karantæne, dels
pga af alder, og måske en ægtefælle,
som har skavanker.

dansk lens område indtil 1864, men
en krig med preusserne i 1864
gjorde området tysk. For 100 år
siden stemte det nordlige Slesvig, nu
Sønderjylland, sig efter 1. Verdens
krigs afslutning tilbage til Danmark,
også Als, hvor vi bor.
Her heves glasset for ei som har
vært medlem i klubben i 25 år,
januar 2020.
erne, og alle i klubben er engageret i
det ene eller det andet. Vi lægger
vægt på god information af klub
medlemmerne, så beslutninger kan
tages på et oplyst grundlag. Vi har
en kollektiv tilgang til arbejdet, men
hylder også dem med særlige talent
er.
Nedenfor vil jeg beskrive udvalgte
emner. Indledningsvist vil jeg dog
fortælle, at det er i år, der bliver
fejret Genforeningen her i
Sønderjylland . Det er kompliceret
europæisk historie, men meget kort
sagt, Hertugdømmet Slesvig var

Sønderborg klubben har 30 aktive
medlemmer. Til trods for, at
gennemsnitsalderen er relativ høj,
har vi været i stand til at rekruttere
nye medlemmer løbende, men vort
yngste medlem fylder 50 år her i
2020. Vi er gode til projektarbejde, vi
er gode til at tjene penge til projekt
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KVINDE PARAPLYEN
Selvom vi er glade for og stolte af
vor klub, har vi søgt samarbejde med
andre klubber og kvindeorgan
isationer i Sønderborg. Klubben
startede i 2015 et samarbejde
omkring fejring af 100 året for kvind
ers stemmeret her i landet. Dette
samarbejde er blevet til KVINDE
PARAPLYEN. Det er et formaliseret
samarbejde, men uden stærke forp
ligtelser. I 2015 samarbejdede vi om
100 året for kvinders valgret i
Danmark på Grundlovsdagen 5. Juni.
Med et stort arbejde fik vi udnævnt
en Kvindernes eg i slotsparken til
Sønderborg Slot. Det er så blevet en
tradition, hvor de forskellige klubber
på skift laver et dejligt eftermiddags
møde i slotsparken med sang og
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musik. I år skulle vi have fejret 100
året for valgretten for sønderjyske
kvinder, men på grund af corona er
dette møde desværre aflyst.
Dette samarbejde planlægger
også 8. marts, samt et stort
Kulturnats arrangement, vi hvert år
har i Sønderborg, (med alle frivillige
klubber  100 stk), i august på
havnefronten. Her har vi en fredag
eftermiddag og aften et fælles telt
med vores klubber fra Kvinde
Paraplyen. Vi deler brochurer ud, og
fortæller hvad vi står for som
Soroptimister. I teltet har vi også en
lille video, der fortæller om klubbens
arbejde.
KLUBBENS MONEY MAKING
GRUPPE
har en central placering i vor klub,
og har i en årrække arbejdet med
store loppemarkeder, men det er pt
sat på pause, men derimod, havde
de lavet et stort modeshow på vores
nye store hotel Alsik, her i byen. Her
får vi byens butikker til at betale for
at komme og vise deres nye for
årstøj. Der var blevet arrangeret
med lækker mad, musik, underhold
ning, og en dygtig konferencier fra
vores lokale sommer revy. Vi plejer
at kunne samle ca 300350
kvinder i byen til en hyggelig aften.
Overskuddet fra modeshowet plejer
at gå til noget lokalt. Sidste år støtt

ede vi Tuba, en rådgivning for unge
piger/kvinder som er vokset op i
hjem med alkohol. I år havde vi
bestemt at donere pengene 25.000
kr til en ung kvinde med et fysisk
handicap, som skulle til at læse vid
ere på universitetet. Dem må hun så
vente med at få til et andet tids
punkt, når vi kan lave møder igen.
Turudvalget i klubben kommer
som frivillige i Sønderborgs
Kvindekrisecenter. Turudvalget står
for at lave udflugter for kvinder og
børn på krisecentret, de tager også
nogle gange bare børnene med på
små ture ud af huset. En pensioneret
lærer, underviser de børn på center
et, som ikke kommer i skole.
GRUPPEN ”VOLD MOD KVINDER”
blev dannet efter, vi en årrække
havde arbejdet med Sex Trafficking,
hvor vi solgte lilla sløjfer og på
Kulturnatten og udbredte viden
herom. Gruppen er i gang med et
stort projekt omkring vold i hjemmet
mod børn og blandt unge kærester.
De har lavet et samarbejde med
organisationen Bryd Tavsheden,
som skal holde et oplæg rundt om
på 4 til 5 folkeskoler her i
Sønderborg til efteråret. Det er unge
mennesker, som selv har oplevet
volden der skal fortælle eleverne om
volden og hvordan og hvad de kan
gøre, og hvor de kan hente hjælp.
I marts lige inden det hele lukkede
ned, havde udvalget inviteret leder
en fra BrydTavsheden til at fortælle
alle medlemmer om deres arbejde
med unge mennesker, og det var en
meget fin aften, men barsk at høre
om. Så lige nu er gruppen i gang
med at få et samarbejde op at stå
med forskellige skoler, og så håber vi
alt er normalt igen efter sommerferi
en, så deres projekt bare bliver
gennemført her i efteråret. De har
søgt midler i gennem fonde og fået
75.000kr, så vi håber virkelig at det
bliver en succes, og ikke mindst en
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hjælp til unge mennesker  her er
det dog både til piger og drenge.
ORANGE DAGE
Et FN projekt, som I sikkert kender.
En gruppe med en ny og anderledes
”blandet sammensætning”, arrange
rede events i den anledning.
Gruppen mødte stor lydhørhed fra
den mest uventede kant for dens
budskaber om vold mod kvinder.De
havde taget opstilling i Borgen
(Indkøbscenter) en fredag eftermid
dag og aften, hvor de talte med rigt
ig mange forskellige mennesker om
at stoppe vold mod kvinder. Det blev
en stor succes, og gruppen fik mange
tilkendegivelser om emnet, og ikke
mindst støtte og yderligere viden om
vores kvindekrisecenter i byen. En af
vores medlemmer har samlet alle
udtalelser og skrevet dem ned.
Dette er lidt eksempler, om hvad
vores arbejde i klubben går med, vi
håber I får fornøjelse af dette. Hvis I
vil vide mere kan I se her:

www.soenderborg.soroptimist
danmark.dk
På vegne af og
de bedste hilsner
fra venskabs
klubben i
Sønderborg i
Danmark.

Jette Kruse
Præsident
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Tove Akre, medlem i unionens Moldova-komité:

Utvidet unionstyremøte i Ålesund

Sjefen, Randi Mordal Hessen ‐ unionspresident, sitter i midten med Grethe Mary Sørensen ‐ 1. visepresident til
venstre og Synnøve Fagerhaug, unionssekretær til høyre.
Mitt første møte med utvidet
Unionstyremøte skjedde i januar i år.
Bakgrunnen for det er at jeg sitter
som Unionens representant i
Moldovakomitéen.

Unionspresidenten la frem
et engasjerende møteinnhold med
viktige saker til både å skape enighet
om og til å skape refleksjon. Det er
slik det må og bør gjøres.

Det var i god tid før koronaviruset
slo inn slik at min opplevelse ble god
og nær. Vi ble møtt i NTNU sine
lokaler i Ålesund. Et riktig sted for å
dele erfaring, kunnskap og
samarbeid.

Unionen er veldig opptatt av
at det skulle brukes minst mulig
penger på restaurantbesøk. Av den
grunn spiste vi deilig mat i skolens
lokaler på dagtid. Praten i pausene
satt løst, begge dager, og jeg fikk
også noen gode ideer med meg
hjem. Blant annet at en klubb hadde
soroptimistens kvarter på hvert
møte. Noe i nærheten av det vi i
Larvik Soroptimistklubb har gjort i

Bærekraftmålene var synlige
i skolens korridorer, og satte en fin
ramme rundt det som vi som
soroptimister også arbeider for.

Det var en samling av flotte enga
sjerte kvinner i sin absolutt mest
kreative alder. Diskusjonene gikk liv
lig rundt bordet og det var ingen
som ikke ville heve sin røst.

Til et utvidet unionstyremøte blir de fleste av våre
tillitskvinner invitert: Fra v.: Guvernørene Christina Duwe
og Evy Kruse samt leder i høringskomitéen, tidligere
unionspresident Edle Utaaker.

Fra venstre: Programansvarlig Reidun Andersen,
landssekretær Hilde Torkehagen Skumsrud og
landssekretær‐suppleant Helen Mari Negård
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ulike varianter, men de hadde det
fast.
På kvelden var vi ute ved Brosundet
og på en flott restaurant der fikk vi
nydelig fiskemiddag som seg hør og
bør i Ålesund. Under middagen satt
praten løst og alle sammen, uten
unntak var glade og fornøyde når vi
gikk hjem i blåsten  på kvelden.
Det er noe eget når soroptimister
møtes. Det er et grunnleggende fell
esskap som gjør at vi er i grunn enige
verdimessig sett. Det gjør alt mye
enklere i dialog og forståelse. Det er
godt å kjenne på, og det oppleves at
det er styrke i hver avgjørelse, at det
skal være likeverd og raushet som
bunnplanke for det vi bestemmer og
vedtar. Det at vi samspiller om vår
felles grunnforståelse er viktig og vår
lille folder i vårt område fikk opp
merksomhet på noe bra som kunne
gjøres for å styrke hverandre, og
kunne bringe videre mulighet for at
flere ville bli medlemmer i en flott
organisasjon. Jeg satte stor pris på å
være utsendt representant til
Ålesund på årets UU møte og takker
for muligheten.
Som representant for
Moldovakomiteen ble jeg invitert til
Ålesund i januar på utvidet unions
syremøte. Disse deltok:
Randi Mordal Hessen,
unionspresident
Reidun Andersen,
programansvarlig,
Grethe Mary Sørensen,
1. visepresident
Monica Faye,
FNkontakt
Veslemøy Klingsheim,
2. visepresident
Edle Utaaker,
høringsgruppa
Advocacy Coordinator/informasjon
Tove Akre,
Moldovakomitéen
Birgitte Paulsen Torset,

3. visepresident
Tone Lønning,
nettredaksjonen
Anne Ekornes Rekdal,
unionskasserer
Hanna Jaatun Heigre,
ekstensjon
Synnøve Fagerhaug,
unionssekretær
Kirsti Guttormsen,
valgkomité (og referent)
Marit Bjordal,
mentorprogram
Hilde Skjong Sylte,
unionssuppleant
Berit Smestad Paulsen,
Utdanningsfondet
Evy Kruse,
guvernør 1
Christina Duwe,
guvernør 2
Rannveig Sjøvoll,
lovkomité
Karin Dahlberg Pettersen,
lilla sløyfer
Hilde T. Skumsrud,
landssekretær
Mona Christine Wiger,
FOKUSkontakt
Unionspresident Randi Mordal
Hessen ønsket oss alle velkommen til
en av Norges vakreste byer. Hun sa
at hun var glad for å være pensjonist
for det har vært mye arbeid, forstod
jeg. Det hadde vært hektiske måned
er for styret.
Jeg ønsker å gjengi det som kom
opp på møtet. Referat finnes på
websiden, men nå får dere det også
her:
Unionspresidenten kunne overlevere
det gledelig resultat med vel gjen‐
nomført avstemming vedr. opphev‐
else av 75‐års regelen.
Avstemmingsperioden var 13.‐
20.01.20. 98% stemte ja til at 75‐års
regelen skulle oppheves, dermed er
regelen opphevet.
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Unionsstyrets deltagelse: 2 visepre‐
sident Veslemøy Klingheim er valgt
til å delta i New York i mars i FN
sammen med SIEs delegasjon.
Guvernør Evy Kruse skal delta på
Constitution & By‐Laws Meeting i
Krakow 31.01.‐02.02.20.
SNLA (Soroptimist Nordic Leadership
Academy) er en kort og intensiv
opplæring med fokus på lederskap
og selvutvikling for unge kvinner
mellom 20 og 30 år. Opplæringen
foregår over en uke og arrangeres på
omgang i de nordiske landene. SNLA
2020 er planlagt i Kalundborg i
Danmark 21. ‐27. juni.
Unionen ønsket avlastning i forhold
til komité for SNLA. Komité ble ned‐
satt og består av Pia Sørensen, SI
Fredrikstad og Kine Aasheim, SI
Arendal, i tillegg til 1. visepresident
Grethe Sørensen som representant
for unionsstyret. Komiéen er utnevnt
for to år.
Soroptimist International
er 100 år i 2021.
Komité for den norske 100‐årsmark‐
eringen er tidligere nedsatt.
Komitéen består av Monica Faye, SI
Oslo, Ina Marie Hagen, SI Sandefjord
og Veslemøy Klingsheim, SI
Kristiansand.
Medlemstall: Våre klubber sliter med
medlemstallene sine. Det ble under‐
streket at det er viktig at klubbene
blir fulgt opp av både representanter
fra unionsstyret, ekstensjonskomité‐
en og distriktskontaktene. Det ble
snakket mye om dette på møtet.
Mitt innspill til dette var at vi bør
ikke snakke så mye om det, men hell‐
er handle. Det er det eneste som
hjelper. Ulike alternativer for dette
gjøres sikkert i noen klubber. Det ble
fremholdt positive resultater etter
innsats fra både unionsstyret og
distriktskontakter. Positiv omtale i
lokalpresse og i Sorord i forbindelse
med markering av Odal‐klubbens 30
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års jubileum, ble understreket.
Status for Unionens Handlingsplan
2019‐2020 ble gjennomgått.
Unionens satsningsområder er:
1. Engasjerte medlemmer
2. Rekruttere nye medlemmer
3. Synlighet og påvirkning ‐ prioritere
å lage en plan
4. Prosjektarbeid
5. Kommunikasjon
Perioden:
01.10.18 – 30.09.19 Det er mottatt
68 rapporter fra 21 klubber.
Klubbene har levert fra 1 – 7 rapport‐
er. SI Follo, SI Larvik og SI Kongsberg
ble spesielt fremhevet for antall
leverte rapporter. Forrige periode ble
det levert 105 rapporter. Årsaken til
nedgangen kan være at systemet for
å levere rapporter kollapset
30.09.19. Flere klubber fikk dermed
ikke sendt inn innen fristen.
Moldova: Informasjon fra vårt
arbeid i Moldova, ble lagt frem av
undertegnede. Dette har dere hørt
mye om, og jeg gjengir ikke her det
som ble sagt.
«Valgt det…» ‐ fortellerteater

– status: Søknad til Justis‐ og bered‐
skapsdepartementet om utsettelse
for å benytte tildelte midler, innvilg‐
et. Forlenget frist: 30.06.20. Det har
gått litt «tregt» med å sette opp
«Valgt det..» Av 24 planlagte fore‐
stillinger i fjor ble 18 gjennomført.
Utdanningsfondet: I 2018 var det
mottatt bidrag fra 46 klubber. 25
klubber hadde ikke bidratt til utdann‐
ingsfondets lotteri, og 11 klubber
hadde ikke gitt gaver de siste 4
årene. De siste årene har både antall
utdelte stipend og sum utdelt gått
opp. I perioden 2014‐2019 ble delt ut
491 ‐ NOK 2,6 mill. Fra første utdel‐
ing i 2009 og frem til 2019 er det delt
ut 1 114 stipend – totalt NOK 4,5
mill.
Mentorarbeidet: Gruppen består av
tre medlemmer som alle kommer fra
SI Stavanger. Mener prosjektet bør
markedsføres på en bedre måte. Ha
derfor begynt å jobbe med nettsid‐
ene. Må fokusere på hvorfor en bør
starte et mentorprosjekt.
Lilla sløyfer
Har vært lite bestilling av sløyfer i
2018 og 2019. Har nå fått noen
bestillinger fra fire klubber. Begynner
å ta seg opp. Som bestemt på L&R i
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Fredrikstad, skulle komitéen legge
frem forslag til nye produkter – ref.
referat fra UU møte november 2019.
Unionsstyret har godkjent salg av ‐
bokmerker (tekst oppdatert etter for‐
slag fra unionsstyret ‐ Lilla lys pakket
i miljøvennlig cellofan – med «krage»
lik bokmerkets forside. SI Halden
fortsetter med Lilla Sløyfer i to år til.
Medlemstallet går opp.
Det har vært en reell økning siden
oktober 2019. Aldersfordeling
omtrent som før: Pr. 20.01.20 (pr.
28.10.19): Over 75 år 374 (373) 60‐
74 816 (803) 50‐59 289 (282) 40‐49
101 (101) 30‐39 27 (26) under 30 2
(2) I de fleste klubbene er hoved‐
tyngden av medlemmer 60‐75 år, og
0‐5 klubber har medlemmer i alderen
30‐49. 3 klubber har ingen med‐
lemmer under 60 år. 36 klubber har
mindre enn fire medlemmer under
60 år. Endringer i perioden 28.10.19‐
20.01.20: ‐ 43 nye medlemmer ‐ 24
har sluttet ‐ fire er døde. Konklusjon:
Flere nye medlemmer enn medlemm‐
er som har sluttet.
Status handlingsplan
for rekruttering: Har som mål å øke
medlemstallet med to medlemmer
pr. klubb pr. år. Det er viktig å
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rekruttere nye medlemmer, men det
er også viktig at vi beholder de som
allerede er medlemmer. Rekruttering
ikke nødvendigvis bare blant yngre.
Vi trenger også bredden.
Konkrete forslag til handling:
1. 15 min. soroptimistisk kvarter på
klubbmøtene
2. Key Soroptimist Messages F.eks.
“Vi står opp for kvinner og barn»,
«Mot vold i nære relasjoner»
Hvordan står vi opp for kvinner og
barn? Hva gjør vi der?

Guvernør Evy Kruse, Hilde Skjong Sylte,
unionssuppleant og
Veslemøy Klingsheim , 2. visepresident.

3. Alle i klubben i verv eller gruppe.
Fordele oppgavene slik at det ikke er
bare noen få som gjør alt.
4. Websidene: Motivere de som
jobber med nettsidene.
Karin Dahlberg Pettersen, lilla sløyfer; Kirsti
Guttormsen, valgkomitéen; Rannveig Sjøvoll, lov
komitéen og Marit Bjordal, mentorprogrammet.

5. Distriktsbrosjyre (Bilde:Distrikt Syd2)
6. Studentmedlemskap: Mulighet for
å danne soroptimistklubber på uni‐
versitetene/de store studiestedene
utredes av prosjektgruppe.

Berit Smestad Paulsen, utdanningsfondet; Anne Ekornes Rekdal,
unionskasserer og Birgitte Paulsen Torset, 3. visepresident

7. Studentmedlemskap: Mulighet for
å danne soroptimistklubber på uni‐
versitetene/de store studiestedene
utredes av prosjektgruppe.
8. Unionspresident Randi M. Hessen
har fått forespørsel fra SIE om
Norgesunionen har satt i gang
arbeidet med e‐clubs. Er tatt inn i
handlingsplanen, og det er nedsatt
en arbeidsgruppe.

Tove Akre
medlem i unionens Moldovakomité,
SI Larvik
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Unionspresident
Randi Mordal Hessen, Ålesund,
informerer
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PØLSEUTDELING

Sissel Hobæk var på pølsejobb 6. mars og fulgte alle hygeniske krav med både hansker og antibac pluss et strålende
smil! Bare dager etterpå slo viruset til og stoppet all pølseutdeling, naturlig nok.
Koronaviruset kom til oss også.
Askjems så seg nødt til å stenge
pølseboden. Hele Norge ble stengt
og det ble tøffe tider for alle berørte.

At det skulle bli så stort og altomfat
tende, med tragedier og forferdelige
opplevelser for mennesker verden
over, ante vi ikke da disse bildene

ble tatt. Vi har kommet oss gjennom
det verste, det er en lang vei å gå for
å få verden på “skinner” igjen, men
vi skal få det til  sammen!

Brit Saglie Nilsen og Britt Ohrem Brastein klare for jobb.
De tok på seg en dobbelt vakt, men så ble det bråstopp også for dem.
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Rigmor Haug,
soroptimist
siden 2019,
bibliotekar.
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8. mars i Bølgen 2020

Noen av de som var tilstede på 8. mars‐feiringen i Bølgen: F.v.: Rigmor Haug, Pippi Müller, Margaet Støle Karlsen,
Sissel Hobæk, Torunn Hammer Haarberg og Hilde Eskedal. Vera Paulsen og Maria Brekke‐Jakobsen var i “kulissene”.
I år var Kvinnedagen på en søndag, og det var stor aktivitet
i Bølgen. Filmklubben viste filmen «Woman», midt i blinken
på en dag som denne. Tverrpolitisk kvinnegruppe i Larvik
hadde arrangement i Blåboksen, der alle politiske partier
fikk litt taletid for å presentere hvilke kvinnesaker som var
viktige for dem. Og på kvelden hadde Poesiens Venner fore
drag og samtale med forfatter Vigdis Hjorth på Sanden Cafe.
Og midt i dette hadde vi stand i området ved kafeen, uten
for Blåboksen. Vi hadde brosjyrer, plakater, to bannere (roll
ups), mange medlemmer på plass – og var derfor godt syn
lige. Aktiviteten rundt bordet vårt ble litt begrenset fordi
publikum skulle inn og delta på de ulike arrangementene,
men før og etter og i pausen var det folksomt.
Denne gang gjaldt det å være til stede, vise oss fram og
snakke med så mange som mulig. Det er det soroptimistene
kaller advocacy, som også er en viktig del av soroptimistar
beidet.

Sissel Hobæk
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Valg i Larvik-klubben betyr også
9. mars var det møte i Larvik
Soroptimstklubb og valg sto på
dagsordenen. Her hadde, som
vanlig, valgkomitéen gjort en god
jobb!
Komitéen besto av Trine Lise Fevik
og AnneBrit Hellerud og sistnevnte
informerte oss om valgresultatet
samtidig som hun takket for stor
velvillighet og positivitet fra alle som
hadde tatt på seg verv fra 1. oktober
2020.
Valget ble en kort seanse, alle ble
klappet inn! Deretter ble det enkelte
klubbsaker og ikke minst; PA og
APAs faste innslag på møtene: nytt
fra soroptimistverdenen rundt oss!
Denne gang var det PA (Program
Ansvarlige) som hadde innlegg. Sissel
Hobæk Informerte om soroptimist
enes tilknytning til FN og FNs organ
er som en NGO (Non governmental
organisation), det vil si ikkestatlig,
frittstående organisasjon. Som NGO
har vi derfor gjort oss fortjent til og
blitt tildelt generell konsultativ stat
us i FN og har aktive lobbyister ved
FNkontorene i New York, Genève,
Wien, Roma, Nairobi og Paris.
Generell konsultativ status gir en

ikkestatlig organisasjon rett til å
påvirke FNs arbeid gjennom del
tagelse på møter og fremføre
organisasjonens synspunkter.
Generell konsultativ status (tid
ligere konsultativ status) er det
høyeste nivået og gis store
internasjonale ikkestatlige
organisasjoner som er repre
sentative for brede segmenter i
samfunnet og som arbeider med
alle saksfeltene til FNs økonom
iske og sosiale råd: ECOSOC.
Imponerende arbeid blir gjort av
soroptimistene. PFRrapportene
vi sender inn er viktige for å
beholde denne statusen i FN.
Så ble det tid for kaffepause og
som seg hør og bør på “valgdag
en” ble det servert bløtkake
med marsipanlokk. Dette er en
gammel tradisjon fra tiden da
Caja Fagernæs, jordmor, var
medlem i klubben. Hun feiret
rundt år en gang valget falt
sammen med bursdagen
hennes. Dermed ble det sagt at
bløtkake, ja det skal vi ha på
valgdagen vår!
Og som sagt, det har vi fortsatt!

Her sitter en glad gjeng og koser seg med
bløtkake og kaffe: Hilde Larsen, Inger
Hvarnes Odberg, Britt Ohrem Brastein,
Sissel Hobæk og Pippi Müller.
Litt seriøst var det også på møtet: PA
Sissel Hobæk informerer om vår tilknytning
til FN og FNs organer.
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Larvik-klubben
har fått nytt medlem!

Her er Caja som fylte 75 og er i ferd
med å ta seg et kakestykke. Sissel
Hobæk og Tove Akre venter tålmodig.
Som “dessert” etter kaka, fikk vi et
nytt klubbmedlem: Brit Saglie Nilsen,
behørig presentert til høyre på
denne siden. Denne kvelden hadde
vi også hyggelig besøk fra Røros
klubben, Unni Røed Holden svingte
innom oss. Hun har vært hos oss før,
hun har bodd på Tenvik og i Stavern
mange år før hun valgte Røros.

Margaret Støle Karlsen

Marsmøtet i Larvik
Soroptimistklubb ble ekstra
hyggelig! Vi fikk gleden av å få Brit
Saglie Nilsen inn som nytt med
lem! Brit er spesialrådgiver/IKT
Helse med en mangslungen og
interessant arbeidsinnsats bak
seg.
Hun fortalte om seg selv og sin
yrkesbakgrunn etter at stolte
faddere hadde fortalt om sine

relasjoner til henne.
På bildet sees Brit sammen med
sine faddere og klubbens presi
dent. Fra venstre: fadder Sissel
Hobæk, Brit, fadder Britt Ohrem
Brastein og Pippi Müller som fest
et klubbnåla og overleverte en
mappe med informasjons
materiell.

Velkommen, Brit!

President Pippi Müller tenner et ekstra lys for Brit, mens vårt nye
medlem og fadderene Sissel og Britt ser at alt går rett for seg.
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Tilbakeblikk på
10 år med VANNdring!
Siden årets VANNdring ble avlyst på grunn av
Koronapandemien, har vi valgt å illustrere årene vi
har hatt VANNdring som prosjekt i Larvik
Soroptimistklubb. Den 10. VANNdringen ble det
altså ikke noe av, men vi kan glede oss over at pro
sjektet har kommet for å bli, årets jubileumstur er
bare blitt utsatt  til neste år. Torunn Hammer
Haarberg, som er en av de to ansvarlige for Larvik
klubbens VANNdring, kommer her med litt informa
sjon om hvorfor vi har fokusert på vann som tema,
gjennom alle disse årene:
Verdens vanndag ble opprettet
i etterkant av FNs konferanse om miljø og utvikling i Rio i
1992. FNs generalforsamling vedtok at 22. mars 1993
skulle være Verdens vanndag, og at dagen skulle markeres
årlig fra da av. Tema for verdens vanndag i 2020 er ”Vann
og klimaendringer”. Det er i kjernen av FNs bærekraftsmål
6: alle må ha tilgang til rent vann og bærekraftsmål 13:
stoppe klimaendringene.
2,1 milliarder mennesker mangler tilgang
til rent drikkevann hjemme. Dette har konsekvenser for
helse, utdanning og livskvalitet. I 8 av 10 husholdninger
uten vanntilgang er jenter og kvinner ansvarlig for å hente
vann til familien. For å sikre bærekraftig utvikling er det
helt nødvendig at alle mennesker får rent, trygt vann.
Verdensbefolkningen vokser og det betyr at etterspørsel
en etter vann øker. Vann er den mest dyrebare ressursen,
og for at alle skal ha tilgang må vi bruke vann mer ansvar
lig. Det er viktig å balansere vannbehovet og sikre at de
fattigste også har tilgang. Noen løsninger for å spare vann
og ta vare på naturresurser er å ta i bruk klimasmarte
jordbruksteknikker og øke sikker gjenbruk av avløpsvann.
Noen steder har marginaliserte grupper større utfordring
er med å få tak i rent vann – kvinner, barn, flyktninger,
urbefolkning og mennesker med nedsatte funksjonsevner
kan ha mer begrenset tilgang til vann enn andre mennesk
er. Andre steder kan sosial status, etnisitet, alder eller leg
ning gjøre det vanskeligere å få tak i sikkert drikkevann.
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Unionens Vannambassadør, Lill Bjørvik; unionens
utsendte miljøkoordinator, Margaret Støle Karlsen; pre‐
sident i Larvik‐klubben, Gro Stalsberg; guvernør Solveig
Haug Urdal, Edle Utaaker, unionspresident og Larvik‐
klubbens Kirsti Andreassen Renaud. På denne kongress‐
en i 2009, ble spiren lagt til VANNdringen.

2010

Verdens vanndag har særlig betydning for soroptimist
ene som i løpet av de siste årene i stor grad har
fokusert på vannrelaterte prosjekter som gagner kvinn
er, som for eksempel bygging av brønner
Forts. side 25
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2011
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2011

2013

23

Nr. 49 - JUNI 2020

2016

2014

2017
2015

Vi har vært
flinke til å
markedsføre
VANN
dringen og
fått gode
omtaler i
lokalavisa.
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2018

Forts. fra side 22
og vannpumper i avsidesliggende områder, forbedre
eller bygge sanitæranlegg i slummen og i skoler.
Dette og bedre vanningsanlegg for avlinger styrker
kvinners stilling også økonomisk.
Larvik Soroptimistklubb har markert denne dagen
de siste 10 årene med ulike VANNdringer i nærheten
av sjøen eller Lågen i vårt distrikt.
På grunn av koronasituasjonen måtte vi i år avlyse
årets VANNdring. Men aktiviteter som støtter vann
prosjekter både i Moldova og Rwanda er om mulig
enda viktigere nå når vi ser hvor viktig tilgang på vann
er i forhold til å hindre smitte i denne skremmende
pandemien.
VANNdringen er bokstavelig talt en dråpe i havet,
men setter fokus på et viktig tema: Kvinner og
utdanning, vann, energi og menneskeverd.

Torunn Hammer Haarberg

Disse tre var de første som hadde ansvaret for
VANNdringen: Lill Bjørvik, Mona Sveistrup og Hilde Eskedal.
Bildet tatt i Stavern 2011.
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De siste årene har Hilde Eskedal og Torunn Hammer
Haarberg (til.h.) vært ledere av VANNdringen i
klubben vår.
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Støtt våre annonsører
- de støtter oss!

GULLSMEDEN I LARVIK

Smykker og ur. Gavekort
Ole Lynggaard,Georg Jensen,Birdie, Huldresølv, Sif Jacobs,
Efva Atling, Breitling, Certina,Tissot, Victorinox
Tlf.: 33 18 10 21 • Torget 6, 3256 Larvik • www.felumb.no

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

AMFI - MIDT I SENTRUM AV LARVIK

ALT DU TRENGER TIL HUS OG HYTTE
Terneveien 2 • 3290 Stavern • Telefon: 33 13 99 66
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Et talende bilde fra Kenya
To av mine barndomsvenninner
reiste i en gruppe på seks damer
til Kenya i vår. Tre av damene
hadde arbeidet for Fredskorpset
da de var unge og ville se igjen
gamle trakter og mennesker. De la
stadig ut bilder på Face Book.
Under et besøk på Alunga School i
Kisumu, vest i Kenya, så de dette
arket limt opp på en oppslags
vegg, og arket hadde tydelig hengt
der en stund.
Teksten går jo rett til hjertet
på en soroptimist:
Utdanning er et
verktøy til
likestilling.

Støtt vårt eget
UTDANNINGSFOND:
Kontonummer:
2050 29 08511
VIPPS:
578228

Sissel Hobæk

Ledende leverandør av brannmateriell
Ryes gate 28 3263 Larvik, tlf. 913 86 007
post@vestfoldbrannteknikk.no
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Min hobby!
I 2010 kjøpte vi eiendommen som
nesten virket "for god til å være
sann", og vi anså øya med den lille
hytta på som en bonus. Inspirert av
St. Helena som ligger litt lenger ute i
elva, ble øya døpt St. Maria av mine
tidligere kollegaer. Øya er det ingen
som eier, men hytta på øya er
tinglyst som vår – lik som bruksret
ten til øya. Vi er veldig glade i vann,
ektemann Ken og jeg – og vi syntes
det var så fint der ute – at flere
burde få muligheten. Vi tenkte at det
kanskje var noen tyske laksefiskere
som kunne tenke seg å ta turen.
Forundringen var stor da vi la ut
hytta for leie litt for tidlig den første
sesongen og to Malaysiere kom
kjørende hit i en overraskende snøs
torm. Men SÅ hyggelig! Og sånn har
det fortsatt.
Dette har blitt familien
BrekkeJakobsens hobby. Lily lurer
fælt på hvorfor vi må få gjester –

Lita, rød hytte

andre har det
ikke sånn. Da
hun var mindre
og det skulle
komme gjester,
håpet hun at de
ikke snakket
"sånn derre
englesk". Klart
det er morsom
mere med
familier med
barn  og enda
bedre hvis de
snakker norsk.

Vertskapet: Ken og Maria Brekke‐Jakobsen
veldig sosialt liv om sommeren.

Hytta på øya ligger ute på
Airbnb.com. Den egner seg best for
et par, men det er plass til fire. Vi er
parat med praktisk info når det kom
mer en bestilling, og deler på
klargjøring av hytta og kommu
nikasjon med gjestene underveis i
oppholdet.
Vi synes det er
avgjørende for gjestenes
trivsel å møte dem per
sonlig når de kommer og
vise dem hvordan ting
fungerer. Jeg er ikke
kjent for å ha et gul
lende rent hjem, men
nede på øya – der
skures det. Jeg retter til
og med på frynsene på
filleryene! Noen ganger
blir jeg så lei av å streve
for de gjestene og
tenker at jeg snart ikke
gidder mer.
Når de ankommer – og
praten går – da er alt
glemt! Dette gir oss et

28

Det hender vi blir bedt ned til "vår
egen øy" på et glass vin, og det hen
der vi tar med gjestene ut til
Svenner. Oppholdene varer fra to til
14 dager. De fleste er utenlandske
og er på biltur gjennom Norge. Litt
under halvparten av gjestene er
norske. Og noen tar fly fra Tyskland,
Nederland eller Storbritannia, er
"hos oss" i 4 dager – og drar hjem
igjen. Ofte er det trist når de reiser
videre. De fleste melder tilbake at de
fort fant roen på den sentrale øya
midt i naturen, og at Larvik er et fint
sted. Vi blir veldig glade når vi ser at
de nyter livet her ved å sykle bort til
bakeren, ta et morgenbad i Lågen
eller tenne lyslenken og fyre opp i
bålpanna på kvelden. Hyggelige
anmeldelser gir virkelige motivasjon
til å fortsette – og det er utrolig nok
mange av dem. Vi er veldig heldige
med gjestene våre.
Noen morsomme episoder har vi
også å se tilbake på. Som da Ken
skulle demonstrere jolla med
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påhengsmotor for en kinesisk mann:
"Har du kjørt båt før?" "Ja, jeg har
tatt ferge!" Så var det damen med to
innekatter som skulle la pusene få
frisk luft. Den ene ble sittende
vettskremt under hytta, så jeg måtte
på med kjeledress og hansker og
krype under og hente den fram. Vår
nederlandske venn skulle fri til sam
boeren, så i god tid før oppholdet
dro Ken rundt i nærområdet og
fotograferte naturperler i solnedgang
for ham. Da de var på plass kjørte
Ken dem opp til Farris og sendte dem
avgårde med en piknikkurv jeg
hadde pakket. Frieren ville gå for
padlerhytta, fikk heldigvis klar him
mel den aktuelle kvelden,
solnedgang – og et "ja"!

negative opplevelser selv. Det fak
tum at det gjennom Airbnb leies ut
boliger i okkuperte områder av
Palestina er et dilemma. Vi har fått
tips om andre utleietjenester, men
har ikke satt oss godt nok inn i dem

og er redd for å få dobbeltbooking.
Vi har selv bare avlyst opphold to
ganger. Da skyldtes det høstflom!

Maria Brekke-Jakobsen

Vi har så vidt lest om uheldige
hendelser med utleie, men har ingen

Utsikt over Lågen

“From space to face to face”
Veslemøy Klingsheim,
Advocacy Coordinator SI Norge

Litt småforkjøla, hutrende
og forventningsfull på flyet til New
York første lørdag i mars. Det er
allerede meldt at FN kansellerer
gjennomføring av den årlige kvinne
konferansen CSW64 som skal åpne
mandag 9. En del av oss som har
blitt invitert til å delta med den
europeiske delegasjonen av sorop
timister, har valgt å reise til New
York likevel. Det er nyhetsmeldinger
om coronasmitte i Kina og Italia i alle
kanaler, men ennå er det ikke
iverksatt reiserestriksjoner eller
karantenebestemmelser for USA.
Flybilletter og hotell er allerede
betalt, og vi har lyst til å treffe hver
andre selv om alle hoved og sidear

rangementer blir avlyst. For min del
blir også møteavtalen med FNs
generalsekretær sammen med
europeiske soroptimister og
European Women’s Lobby (EWL),
samt møtet med kulturog likestill
ingsminister Abid Raja i den norske
generalkonsulens residens
kansellert.
Da jeg ble soroptimist for snart tjue
år siden, skrev vi brev, hadde fast
telefon og sendte møtereferater i
posten. Vi tok bilder med kamera og
leverte film til framkalling. Sånn stort
sett gikk informasjonen litt sakte, og
kommunikasjon over landegrensene
kunne ta tid. Verden var rimelig
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overskuelig. Internasjonal kontakt
med soroptimister var preget av
avstand både fysisk og i tid.
Hvilken utvikling det har vært
i disse årene! Internett, mobiltele
foner og datamaskiner i alle størrels
er har gitt oss en ubegrenset tilgang
til informasjon og muligheter for
kommunikasjon med hele verden i
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løpet av sekunder. Digitale sosiale
medier og tjenester har gitt oss nye
måter å bygge nettverk på.
Vi diskuterer, planlegger, gjennom
fører aktiviteter, samarbeider og
deler hverdag og fest med både
kjente og ukjente der ute i «space».
Som medlem i en internasjonal
organisasjon er det en berikelse for
meg å kunne knytte kontakter på
tvers av landegrensene og være del
takende i et digitalt og internasjonalt
nettverk av soroptimistsøstre,
hjemme fra min egen sofa. Gjennom
nettsider og sosiale medier får jeg
kunnskap om hva som rører seg i
klubber og føderasjoner og blir kjent
med andres engasjement, interesser
og kunnskap.

andre igjen har vært tillitskvinner
eller «et navn som har gått igjen»
når man har vært med i organisa
sjonen en stund. Eva Skårner, som er
også visepresident i Sverigeunionen
og tok initiativ til organisering av et
alternativt program og en facebook
gruppe for oss som var «Still going to
NY and the cancelled CSW64». Her
ble det satt opp timeplan og møte
plasser slik at alle som hadde lyst og
mulighet kunne dukke opp og delta.
Få amerikanske soroptimister meldte
sin interesse, men Michelle
VanderlindenEnfield fra California
kom. Hun var delegat til kvinnekon
feransen og skulle holdt et foredrag
om «Avmystifisering av sammen
hengen mellom soroptimister og
FN». Vi ble kjent med Pat Black, tid
Selv om CSW64 og alle
ligere SIGBIpresident og nå SI
sidearrangement ble avlyst, så ble
Advocacy Advisor 2020 – 2021. Pat
det likevel noen spennende dager i
Black har arbeidet med å utarbeide
New York i samvær med to som jeg
våre SI Statements, «hva står vi for».
arbeider tett sammen med i vervet
Hun hadde med seg Candace T., en
som Advocacy Coordinator (AC),
ung engelsk sosiolog som har arbeid
Maria Oikonomidou fra Hellas og Eva et mye med frivillig arbeid og er i
Skårner fra Sverige. Andre har jeg
tenkeboksen på om hun vil bli
bare blitt kjent med via Facebook, og soroptimist. (Og  Candace hadde for
kort tid siden
arbeidet frivillig
i en flyktninge
leir i Kavala,
nær der greske
Maria bor. Liten
verden…)
Australske Chris
Knight har vært
soroptimist i
trettifem år og
er glødende
engasjert i pro
sjekter som
mentoring og
lederskap, i til
legg kjenner
hun organisa
sjonen og er
Cafe Olympia diskusjon om krisesentre (www.gnws.org)
svært aktiv på
og nødnummere/hotlines. F.v: Marieke Ruinaard (NL),
sosiale medier.
Veslemøy Klingsheim (N), Eva Skårner (S), Michelle
Hun hadde med
Vanderlinden‐Enfield (USA), Anna Ricciardi (I) , Riekje
seg to ganske
Kok(NL)
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ferske soroptimister; læreren
Natasha C. og Fiona C. som arbeider
med markedsføring (og er Australias
sjuende raskeste kvinnelige hekke
løper!)
Til New York kom også SIEs
generalsekretær Hafdís Karlsdóttir,
som fikk hilse på FNs generalsekre
tær da hun fikk audiens sammen
med EWL. De hadde vi en god
diskusjon med etterpå. Et helt nytt
bekjentskap ble SIs FNrepresentant
Berthe deVos som pendler mellom
Geneve og New York. Hun vil gjerne
at soroptimister nasjonalt skaffer til
veie nasjonal informasjon som hun
kan bruke videre i sine samtaler og
møtet blant annet i CEDAW
(Konvensjonen om å avskaffe alle
former for diskriminering av kvinn
er). Skal vi som soroptimister være
en global stemme for kvinner, så må
vi også kunne fortelle hvordan det
står til i eget land, og engasjere oss
for forbedringer.
Jeg er kanskje litt over middels
interessert i hvordan digitale kom
munikasjonsmidler kan brukes til
kunnskapsøking og kunnskaps
formidling, og jeg har glede av å
kunne kommunisere uavhengig av
tid, rom og landegrenser. Jeg synes
det er spennende å se hvordan nye
forbindelser og nettverk oppstår,
og hvilken nytteverdi det er i det å
kunne være digitalt sosial. Hvem
oppdaget ikke det for fullt da
pandemien var et faktum?
Likevel er det utrolig spennende
å få møte dem jeg har blitt kjent
med i «space», og å kunne fortsette
samtalene «face to face». Gjennom
mimikk, småkommentarer og
anekdoter blir samtalene rikere,
historiene mer spennende og
nysgjerrigheten øker.
Latteren høres gladere ut og felles
skapsfølelsen blir større fordi
erfaringer utveksles, og fordi vi får
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en bekreftelse på at vi faktisk kan
gjøre en forskjell når det er vilje og
evne til samarbeid. Jeg ble ikke
soroptimist fordi jeg ønsket meg
venner. Men, vennskapene som har
oppstått fordi jeg har engasjert meg,

er en berikelse jeg setter utrolig stor
pris på.

Veslemøy Klingsheim
Advocacy Coordinator for
Norgesunionen

Hilton hotel diskusjon om advocacy,
Veslemøy Klingsheim(N), Hafdís Karlsdóttir (SI), Maria Oikonomidou (GR)

Eleanor Roosevelt
var en amerikansk politiker,
aktivist og forfatter. Hun jobbet
spesielt med fredsarbeid,
økonomisk utjevning og kvinners
politiske deltakelse, og senere i
livet menneskerettigheter, arbeid
for krigsflyktninger og svarte
amerikaneres rettigheter i USA.
Hun var gift med president
Franklin Delano Roosevelt og var
USAs førstedame fra 4. mars
1933 til hans død 12. april 1945.
Hun ledet arbeidet med å
utforme komitéutkastet til FNs
menneskerettighetserklæring,
ratifisert i 1948.
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En Advocacy Coordinator er en
«framsnakker» som:
• Følger med på vår organisasjons
strategiske posisjon når det gjelder
saker som angår kvinner og jenter.
Holder seg oppdatert på trender,
saker eller hendelser i samfunnet
hvor vi bør uttale oss eller
engasjere oss spesielt.
• Samarbeider med SIE Vice
President med ansvar for advocacy
om uttalelser og aksjoner.
• Foreslår aksjoner og materiell
for framsnakking og lobbying,
skriver artikler om aktuelle tema.
• Er et bindeledd mellom Norges
unionen og Europaføderasjoen når
det gjelder aksjoner og kampanjer.
• Utpekes av unionsstyret, eller
velges i den enkelte union, og
rapporterer til unionsstyret.
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Klikk deg inn på www.soroptimistnorway.no og få mer informasjon om organisasjonen vår!

Soroptimistene - en stemme for kvinner!

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

Støtt soroptimistenes eget
utdanningsfond!

Hummerbakkveien 253 • 3294, STAVERN
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Abonnér på iFOKUS - gratis blad utgitt
av FOKUS, Forum for
kvinner og utviklingsspørsmål.
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Styremøte i april og mai gikk på videolink!
Dermed var vårt første elektroniske
møte gjennomført, vi fikk se hver
andre  en stund siden sist.
Koronaviruset har virkelig fått oss til
å innse at møter mennesker i
mellom er viktige, ikke bare for
sakene som skal snakkes om, men
også for vårt eget velbefinnende.
Godt å se hverandre igjen og siden
det var kort tid til den gule høytiden,
ønsket vi hverandre en riktig gyllen
påske, i litt selvvalgt karantene.

Så var korona’n over oss og vi
kunne ikke møtes som før. Vi lærte
oss fort til å holde avstand og da
styremøtet skulle avholdes, skjedde
det på videolink via Messenger.

Etter litt videverdigheter kom vi oss
alle opp med lyd og bilde og fikk full
ført vårt møte. Det var ikke så mange
sakene, men det som skulle med, ble
debattert og gjort vedtak på.

På bildet: øverst til venstre sitter
Inger i Lardal, Margaret på
Langestrand, Torunn i Larvik
sentrum, Vera på Tenvik og nederst
smiler Pippi i Stavern, Hilde på Veldre
og Britt ‐ også bosatt på Veldre!

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

Kontakt SI Bærum og kjøp abonnement!
Bli bedre kjent med soroptimistene:
www.soroptimistnorway.no
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Det viktigste
i verden skjer
der du bor
Ikke abonnent?
Prøv full digital tilgang i

5 UKER FOR 5 KRONER
Bestill på op.no/bestill
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Klubbmøte i Tønsberg-klubben!

Om det er sånn halleluja‐stemning på hvert møte Tønsberg‐klubben skal vi ikke
påstå, men på møtet i januar strakk de seg i hvert fall så langt de kunne ....
Distriktkontakt, Torunn Hammer
Haarberg fikk meg med på et klubb
møte i Tønsbergklubben i januar
2020 der Torild Marie Nilsen fra
Fredrikstadklubben skulle holde inn
legg på møtet. Tittelen var "Skråblikk
på soroptimistene". Jeg har hørt
henne et par ganger tidligere og

visste hva jeg gikk til!
Foredragsholder Torild borger for
en morsom, innholdsrik og tanke
vekkene opplevelse, så det gledet jeg
meg til. I tillegg er det flott å kom
me på andre klubbers møte; det bør
vi gjøre oftere! Hyggelig å treffe
kjente og se hvordan
sorptimistene i Tønsberg
gjennomfører sine møter.
I tillegg fikk vi et interess
ant yrkesforedrag av Sissel
Dyrseth som pratet om noe
så kjedelig som skatteetat
en hun hadde jobbet i, men
sannelig fikk hun oss både
til å lytte og bli imponert!
Spennende yrke var det!

Margaret Støle Karlsen
Kristin Ruder takket Torild
for et sprudlende innlegg!
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... stemningen stiger med
denne foredragsholderen på
besøk! Vi fikk full “valuta for
pengene” i tillegg til rund‐
stykker og kaffe/te.
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Våre tillitskvinner!

Her er våre
tillitskvinner i styret
samlet på ett brett!

Tillitskvinner fra oktober 2019/20
PRESIDENT : Pippi Müller

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

STYREMEDLEMMER:
Hilde Eskedal (visepresident)
Britt Ohrem Brastein (kasserer)
Margaret Støle Karlsen (sekretær)
Inger Solum Styrvold
(styremedlem)

Disse loser oss gjennom
soroptimiståret 2019 til 2020, fra
oktober til oktober.
Valgkomitéen hadde en grei jobb i
år, siden få skulle ut av verv.
Positive medlemmer sa ja til verv!

VARAMEDLEM:
Vera Paulsen

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

UTNEVNTE VERV:
Sorord: Margaret, Torunn, Sølvi,
Lill og Rigmor
VANNdag: Hilde, Torunn og Jane
Julemerker: Margaret
Miljønett: AnneBrit og Margaret
PR/markedsansvarlig: Rigmor
Nettansvarlig: Maria og Ellen Katrine

REPRESENTANTER TIL UNIONEN,
1. REPRESENTANT:
Pippi Müller
2. REPRESENTANT:
Hilde Eskedal
SUPPLEANTER TIL UNIONEN,
1. SUPPLEANT:
Margaret Støle Karlsen
2. SUPPLEANT:
Britt Ohrem Brastein
3. SUPPLEANT: Sissel Hobæk

Assistent: Margaret Støle
Karlsen
PROGRAMKOMITÉ,
Trine Lise Fevik
Torunn Hammer Haarberg
Rigmor Haug
Hilde Larsen
REKRUTTERING
InaMaria Snedal Tufte
Margaret Støle Karlsen
Inger Marie Heinzer
Tove Akre
VALGKOMITÉEN
AnneBrit Hellerud
TrineLise Fevik
REVISOR
Sølvi Snedal Tufte

PROGRAMANSVARLIG
Leder: Sissel Hobæk

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

Marianne Kalleberg, SI Arendal
36

Nr. 49 - JUNI 2020

Min bokanbefaling!
Jeg anbefaler boka
Barndomshjemmet av Lisa Jewell.
Det er en intens og rørende bok.
Der sorg og familierelasjoner
går hånd i hånd. En gripende
historie med noen
sjokkerende
overraskelser.

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

3 for 100,- kroner!
:-)
thorka2@online.no

Bruk våre nettsider:
soroptimistnorway.no

Hilde Larsen
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Støtt våre annonsører
- de støtter oss!
Denne plassen
er sponset
av anonym annonsør.
Beløpet er gitt som støtte til
arbeidet 55
Larvik
Larviksveien
- Stavern
Soroptimistklubb gjør for å
tlf. hjelp
33 11til73utdanning.
77
gi kvinner

MOTEHUSET

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

Den gode ferieopplevelsen
starter hos oss!

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

33 30 13 00

Olavsgate 5, 3256 Larvik
Olavsgate
tlf. 33 18 53 90

www.askjems.no

-God og smaksrik matopplevelseSlakteren i Kongegata, Larvik
Tlf. 33181145
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Støtt våre annonsører
- de støtter oss!
ALT UNDER SAMME TAK
Vår store fordel er at vi har alt samlet under samme tak og det er aldri langt
mellom de ulike fagpersoners spisskompetanse. Det å utveksle ideer og tanker
tverrfaglig spirer ofte til nye ideer og løsninger som kommer våre kunder til gode.

- veletablert transport- og
spedisjonsfirma ved containerhavna i Larvik
med avdeling på Stensarmen i Tønsberg.

TRYKK / EMBALLASJE / DESIGN / SKILT & DEKOR
PROFIL- OG REKLAMEARTIKLER / LOGISTIKK

Veitransport • Container • Sjøfrakt • Flyfrakt • Lager • Fortolling

33 48 59 00
salg@bk.no

+47 33 14 00 60

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

Unn deg en elektriker!

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

33 13 38 88

Fritzøe Brygge
Fritzøe Brygge 1 • Larvik
Telefon: 33201450 • 9-18 (15)
fritzoebrygge@vitusapotek.no
www.vitusapotek.no
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Rapport fra vårt
SKOLEMATPROSJEKT

Bilde fra skolematprosjektet vårt i byen Belt i Moldova, et glimt inn i matsalen der kokka står i bakgrunnen.
Høsten 2019 fikk Larvik
soroptimistklubb forespørsel om å
støtte 25 elever på en skole i Belt
med et varmt måltid. Skolen ligger
utenfor Belt som er Moldovas nest
største by. Skolen er kommunal og
er svært dårlig utstyrt. Min organ
isasjon, Åsta Karoline Foreningen,
har drevet med nødhjelpsarbeid i
Moldova siden 2004. Organisasjonen
har støttet skolen med varmt
vannstank, da barna bare kunne
vaske seg i kaldt vann. PC til rektor,
skolen hadde kun en PC til både
lærere og elever, en kopimaskin og
andre nødvendige artikler.
Åsta Karoline Foreningen har åpnet
Moldovas første hjem for barn som
har hatt tuberkulose og kommer fra
familier med omsorgssvikt eller er
foreldreløse. Alle våre 11 barn går på
denne skolen. Barna får den beste

oppfølging fra både lærere og rektor.
Det har derfor vært svært hyggelig å
kunne hjelpe med enkelt saker når
rektor har sendt oss forespørsel. På
mine årlige besøk er jeg alltid på
skolen for å se barna våre og hilse på
lærere og rektor.
Jeg har i flere år fått forespørsel
om å hjelpe noen av de aller
fattigeste elevene på skolen med et
varmt måltid mat. Rektor kunne
fortelle at barna det gjelder kommer
sultne til skolen, har problemer med
læringen og går sultne hjem.
Organisasjonen jeg driver er liten og
har ikke hatt anledning til å prior
itere dette. Gleden ble derfor veldig
stor for både meg og Maria, som
sammen med sin mann bor på og
driver barnehjemmet, da Larvik
Soroptimistklubb sa ja til mat
prosjektet.
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Nå er vi kommet til mai og prosjek
tet har vært en stor suksess, det er
meldt om bedre læring. Barna har
selv skrevet inn sine tanker og
takknemlighet rundt måltidet. Noen
utdrag kan du lese på neste side!
I mars var prøveprosjektet ferdig,
barna reagerte med sorg, men var
samtidig veldig takknemlige for tiden
med et varmt måltid. Etter noen
samtaler med styret i Larvik
Soroptimistklubb, ble det vedtatt at
barna skulle hver dag få en matbolle
som er vanlig hos fattige, en bolle
som inneholder næring, vitaminer
og er mettende, og en kopp te.
Dette skulle vare frem til 1.juni da
barna begynner sommerferie.
Gleden var igjen stor hos barn og
lærere.
Så kom Koronatiden, skolen ble
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Hilsninger fra tre av barna:

“ Hei dere i Norge, mitt navn
er Viktor, jeg vil takke dere
for deres vennlighet. Jeg føler
at det er mye lettere å lære
på skolen nå. Jeg vil også
takk for min lillebror Vlad,
han spiser også med meg.
Tusen takk igjen!”

Victor

“Hei, mitt navn er Elena jeg går i
7 kl. Jeg vil gjerne takke for deres
vennlighet og støtte til oss barna
i Moldova. Takket være dere har
jeg mulighet til å spise et varmt
måltid. Det er virkelig vanskelig å
være sulten gjennom 6 timer på
skolen. Dessverre har foreldrene
mine problemer og har ikke
mulighet til å gi meg mat hver
dag. Lønnen deres er så lav og alt
er veldig dyrt. Jeg vil be for dere,
og vil alltid være takknemlig.”

Elena

stengt! Tilstandene i fattige Moldova
ble utholdelige, kunne Maria fortelle
på Skype. Det ble portforbud, med
bot og fengselsstraff om en ikke
hadde lovlig dokumentasjon til å for
late huset. Kun én fra hver familie
kunne gjøre de nødvendige
innkjøpene. Familiene som i
utgangspunktet var fattige, ble enda
fattigere. Noen hadde ikke penger til
mat og ikke lov til å forlate hjemmet.
Maria har jevnlig telefonkontakt
med noen av dem. Spørsmålet kom
om det var mulig å bruke skolemat
pengene til å kjøpe mat til familiene
som ikke hadde noen ting. Igjen ble
gleden stor da det var gitt klarsignal
fra Larvikklubben. Det ble også
sendt penger som hadde kommet
inn enkeltmedlemmer i klubben, I
alt ble det sendt rundt kr 8000, som
ble en god hjelp til mat i en vanskelig
tid.
Tusen hjertelig takk for hjelp og
støtte til dette viktige arbeidet i det
fattige landet.Alle som reiser til
Moldova er velkommen til å besøke
både barnehjemmet og skolen. På
www.aakf.no kan det leses mer om
barnehjemmet og historien bak
oppstart.

Inger Marie
Heinzer

Kort repetisjon om
skolematprosjektet.
Skolen har 182 elever, 70% av barna
kommer fra svært fattige familier. Skolen
er gratis, men elevene må betale for alt
skolemateriell, renovering og vask.
Barna fra 1‐4 klasse får et måltid dekket
av kommunen. Kommunen gir mathjelp
til en liten prosentsats av barna som
kommer fra svært fattige kår. På denne
skolen ble det 12 barn som får mat dekk‐
et. Det er i tillegg 25 barn som ikke får
jevnlig mat hjemme. De kommer sultne
til skolen og går sultne hjem. Det er disse
som dekkes av Larviksklubbens
skolematprosjekt.

“God dag norske venner, mitt
navn er Stanislav, jeg går i
10. klasse. Tusen takk for at
dere tar vare på oss når våre
familier ikke har mulighet til
det. Nå er jeg ikke bekymret
for å være sulten på skolen
og kan konsentrere meg på
det jeg skal lære. Tusen takk
for hjelpen fra dere, jeg vil
aldri glemme det.”

Stanislav
Et av klasserommene på skolen i Belt der “våre” barn går.
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VANN I KORONAENS TID Lill Bjørvik

Styret i SI Gisenyi: Evelyne, past President; Josepha, Secretary; Marianne, Treasurer; Genevieve, Vice president og
Jeanne d’Arc, President.
Når dette skrives er vi på sett og vis
koronafaste i Norge. Hold avstand
og ha god håndhygiene, sier myndig
hetene. Det er ikke noe problem. Vi
har nok land, og vi har nok vann. Vi
har til og med rent vann og varmt
vann. Det er ikke noe problem
for oss å ha god håndhygiene.
Men hva med dem som ikke har nok
vann og i hvertfall ikke rent vann 
og slett ikke svært tilgjengelig?
Mange steder i Rwanda er det ikke
noe problem å overholde bestem
melser om håndhygiene.
Andre steder er det definitivt et
problem. Det sier sitt når ett av
myndighetenes mål er at ingen skal
behøve å gå mer enn 500 m for å
hente vann.
I Bihe, et område ved foten
av vulkanen Karisimbi, med vulk
anjord og lite vann, må man (som
oftest kvinner og barn) gå 3 km for å
hente vann  og 3 km tilbake igjen.
Det er ikke uten fare for jenter og
kvinner.

Vår vennskapsklubb i Gisenyi
har tatt initiativet til et ambisiøst
prosjekt. I Bihe bor det 61 familier
(377 personer). Prosjektet går ut på
å føre vann helt frem til landsbyen,
lage en vannpost og drive opplæring
i vedlikehold og hygiene for
landsbybefolkningen. I utgangs
punktet var dette et prosjekt for å
hjelpe kvinner og barn, gi dem en
enklere og mindre farefull hverdag,
og gjøre det lettere for jenter å
få tid til skolearbeid. Når nå korona
en lammer verden og Rwanda, så
aksentueres betydningen av tilgang
til vann for å unngå koronasmitte.
Hvordan ellers skal man kunne
beskytte seg på landsbygda?
SI Gisenyis prosjektet går altså ut på
å lage en biledning fra en hoved
vannledning. Arbeidet vil utføres av
firmaet Aquavirunga. Det er også
dette firmaet som har utarbeidet
kostnadsoverslaget. Aquavirunga har
hovedkontor i Rubawudistriktet.
Aquavirunga Ltd har to aksjonærer,
Aquarwanda Ltd (med 49%) og NV

PWN Watersupply Company fra
Nederland (med 51%).
Et prosjekt som dette koster
10.000 euro. Norgesunionen har
bevilget 2000 euro fra en egen
konto, Larviksklubben har bidratt og
privatpersoner har bidratt. Men det
er et godt stykke igjen. Arbeidet med
å reise penger går langsommere enn
ønsket når dette skrives (påsketider)
pga portforbud i landet.
Portforbudet gjør hverdagen vanske
ligere og tar energi. Du kan følge
med på prosjektet, eventuelt bidra,
ved å gå inn på SIEs nettsider under
Project Matching > Explore Projects
> Project to Develop a Fountain
Terminal in the District of Rubawu
(Rwanda). Alternativt kan du

bruke vår konto 2510.25.52671
eller Vippse til 119692 (Rwanda
vannprosjekt ) og så overfører vi
med jevne mellomrom til
Gisenyiklubbens prosjektkonto.
Ta gjerne kontakt med oss i Larvik
hvis det er noe du lurer på.

Kontonr. 2510.25.52671 eller Vippse til 119692 Rwandavannprosjekt
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Kontonr. 2510.25.52671 eller Vippse til 119692 Rwandavannprosjekt
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GJESTESKRIBENTENTENE

&
Guvernører i Norgesunionen

Livet som guvernør er allsidig,
og en utvikler et flott nettverk både
nasjonalt og internasjonalt. Ikke
minst i forhold til våre nordiske kol
legaer. Som mange før meg, arbeid
es det fortsatt med endringer i lov
verket for mer selvstendige unioner.
Denne prosessen ser ut til å nå sin (i
hvertfall foreløpige) ende i år.
Avstemming blir gjort til høsten.

Evy Kruse
SI Sandefjord
Norgesunionen har to
guvernører, unionens link til
Europa. De er våre utenriks
ministere, for å si det enkelt.
Det er ikke så ofte vi ser dem,
men de gjør en viktig jobb i
systemet vårt, står opp for saker
unionen og representantskaps
møtet har bedt dem om å fronte
på det viktige guvernørmøtet
som finner sted årlig.

I anledning lovarbeid deltok jeg i et
møte i Krakòw tidligere i år, hvor 24
unioner i Europaføderasjonen var
representert. Her hadde vi gode og
konstruktive diskusjoner. I noen til
feller står ulike land langt fra hver
andre, og da gjelder det å finne
akseptable kompromiss som fører
oss dit vi ønsker. Et ørlite eksempel
gjaldt titulering av guvernør. For
mange av oss er delegat mer enn
godt nok, som en modernisering. Og
noen ønsker ikke det, av hensyn til
autoriteten som ligger i ordet guver
nør. Det er stor forskjell på landene
her. Jeg foreslo da at vi kunne kalle
det SIE delegat, noe som falt i god
jord. Så gjenstår det å se om det blir
vedtatt.

Redaksjonen
Som guvernør er det altså fra lange
linjer og store saker, ned til detaljer
som av og til kan virke ubetydelige.
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Og av og til må man bare benytte
anledningen  selv om det ikke var
en del av agenda; Jeg grep sjansen til
å snakke om differensiert kontingent.
Det betyr at land med lavt bruttona
sjonalprodukt (eller tilsvarende para
meter) betaler kontingent til SIE ut
fra det. Vi oppfatter det som urett
ferdig når eksempelvis kvinnene i
Moldova må betale opp mot en
månedslønn for å være medlem. De
som har minst må betale mest. Kirsti
Guttormsen tok opp dette under en
workshop under guvernørmøtet i
Firenze i 2017. Da var mottakelsen
blandet.
Det ser imidlertid ut til at tiden
har arbeidet godt for oss. Nå ble
dette initiativet benevnt som
"revolusjonært" på en positiv måte,
fra kanter som før har vært uteluk
kende negative. En av årsakene til
endret interesse for dette, er nok at
det pågår et større arbeid i de
Østeuropeiske land. Her er det
mange unge kvinner som er inter
esserte i nettverket vårt. Det er et
stykke fram, men fra norsk side vil
saken bli holdt varm, og forhåpentlig
ende i en beslutning om at vi skal
differensiere. Dit er det altså et
stykke.
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Å være, guvernør, delegat eller SIE
delegat – mye av arbeidet her er
«bakenforliggende». Vi trenger et
godt lovverk, og vi trenger tydelige
og relevante retningslinjer. Og det
oppleves som meningsfylt å kunne
bidra til dette. Hensikten er å gjøre
det mindre komplisert for «gull
rekka»; altså den enkelte soroptim
ist, den enkelte klubb og prosjektar
beidet. Det er her det meste foregår,
for uansett hvem jeg har møtt og
hvor, det er ikke tvil om at vi alle
står sammen om dette:
Vi vil gjøre en forskjell for kvinner.

lang tid før jeg ble invitert som
reflektant og senere tatt opp som
medlem.
Jeg har jo vært opptatt av kvinners
vel – det låg i kortene da jeg valgte
spesialiteten min  men med hoved
vekt på helse. Nå hadde jeg funnet
en mulighet å bidra i et større
perspektiv: å oppnå likestilling,
utdanning, autonomi for kvinner og
jenter på verdensbasis. Samtidig fant
jeg et nettverk, noe som jeg som
utlending, tilflytter og helt ny i et
ellers ukjent samfunn trengte sårt.
Senere fikk jeg oppleve at denne
ånden av åpenhet og genuin vennlig
het, som jeg ble møtt med, finnes på
tvers av soroptimistklubbene.
Jo mer jeg lærte om organisasjonen
vår jo mer begeistret ble jeg over
våre mål og måten å jobbe for dem.
I mine verv som klubbpresident og
distriktskontakt hadde jeg enda flere
anledninger å treffe soroptimister fra
hele landet og la meg inspirere.
Som guvernør håper jeg å kunne
løfte blikket mot de store interna
sjonale arenaer og formidle Norges
synspunkt og ståsted.

Christina Duwe
SI Molde
Da jeg kom til Norge i 2007,
fra Tyskland, ante jeg ingenting om
Soroptimist International. Som
utdannet gynekolog og fødselslege i
full jobb, med mann og to små barn,
var jeg travelt opptatt med å etabl
ere et fungerende yrkes og familie
liv i en ny by og et nytt land.
Det var tilfeldigheter som medførte
en første kontakt med Molde
Soroptimistklubb, og det tok ikke
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I forbindelse med de ”Nordiske
Dager” i juni hadde jeg håpet på å
treffe mine ”MedGuvernører” fra
Norden for første gang og bli kjent
med dem. Dessverre skulle det ikke
bli.
Om Guvernørmøtet i Praha vil finne
sted som planlagt er i skrivende
stund umulig å vite. Enn så lenge
skal jeg delta på UUmøtene, få være
med ved Unionens styremøter og
dra nytte og ny kunnskap av disse.
Hverdagen er preget av Covid19
pandemien; la oss ta utfordringen og
ta vare på hverandre og de som
trenger arbeidet vårt, nå mer enn
før.

Molde Soroptimistklubbs har en
engelske vennskapsklubb, SI Solihull,
og i okt 2016 ble klubben besøkt. Her
sitter Christina Duwe til venstre
sammen med Gerd Wold Goddard og
Mayor i Solihull. Gjestene var invitert
til kaffe og te i the Mayor's Parlour.
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Gjemselund bru.
FOTO: Karin Guttormsen

KLUBBSTAFETTEN

 En ungdommelig 70åring!
Kongsvinger soroptimistklubb vil
høsten 2021 kunne feire 70 år.
2. november 1951 kom
føderasjonspresident Clara
Hammerich hit fra Danmark
for å stifte en klubb her på
Kongsvinger.
Historiske streif gjennom tidligere
referater og jubileumssammendrag
viser en aktiv og utadvendt klubb
som har vært engasjert i mange for
skjellige prosjekter lokalt/regionalt,
nasjonalt og internasjonalt. For å
skaffe penger leser man om mye
dugnadsarbeid, salg av egenprodus
erte produkter og egne teateropp
setninger, og mye moro har det
tydeligvis vært underveis.
«Kongsvinger i verden og verden
i Kongsvinger»
Lokalt har klubben over mange år
engasjert seg i krisesenteret,

Krigsinvalidhjemmet på Bæreia,
Kvinnemuseet og i nyere tid inn
vandrerkvinner som har kommet hit
fra krig og konflikt i hjemlandet.
Viktig for oss er samarbeidet med
GIV (Glåmdal interkommunale voks
enopplæringssenter).
En gang i måneden har aktive
soroptimister temamøter med inn
vandrerkvinner på GIV i skoletiden.
Det praktiseres «sosial norsk».
Innvandrerkvinnene får innblikk i
norske tradisjoner i forbindelse med
både jul og påskehøytid, hvordan
feires norsk 17.mai og videre om
andre utfordringer i en norsk hver
dag gjennom året. Det er blitt pop
ulært.
Høsten 2019 ble samarbeidet
ytterligere utviklet gjennom lanser
ingen av «Mentor Light». Dette er et
klubbprosjekt som vi i Kongsvinger
nå forsøker å gjennomføre på vår
måte som en forenklet modell etter
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unionens Mentorprosjekt. Utdanning
har alltid stått i fokus, og klubben
har fast støttet Utdanningsfondet så
lenge det har eksistert.
SÆREGNE PROSJEKTER
Av mange prosjekter gjennom 70 år
fremheves 2 særegne.
Av internasjonale prosjekter
fremheves chartringen av
Pristinaklubben i Kosovo i 2003 og
prosjektsamarbeidet med dem
senere. Vi har bl.a. støttet med
midler til å utstyre en systue og
smykkeverksted som har gitt inntekt
er til krigsenker etter krigen i områd
et. Klubben der var også tidlig i gang
med arbeidet om å hjelpe voldsut
satte kvinner i Bosnia. Dette utviklet
seg til å bli et samarbeidsprosjekt
mellom flere klubber i Norge.
Vi var til stede på deres 15 års
jubileum i 2018, og en gruppe på 5
stk deltok i 2019 på likestillingskon
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På besøk i anledning 15 års jubileum til Pristina klubben i Kosovo i 2018. Nina Finsen og Gyri Andvik Johnsen fra
Kongsberg‐klubben var tilstede.
feransen, den første som var holdt i
Kosovo med det temaet. Vi var med
på å finansiere konferansen. Nye
prosjekter i Kosovo er bl.a. å bistå
med midler til drift av et krisesenter
for barn.
I 2018 utkom boken: Astrid Brinck
«Mor Bæreia». Forfatter og sorop
timist, Rigmor Noer.
Astrid Brinck var selv medlem i
klubben i mange år.
Fremtiden for Kongsvinger
Soroptimistklubb
Kongsvinger soroptimistklubb har
gjennom 70 år hatt en stabil
medlemsmasse av flotte soroptimist
søstre selv om medlemstallet har
svingt opp og ned gjennom årene.
Vi har opplevd det til tider
utfordrende å rekruttere nye og
yngre medlemmer.
Ekstensjonskomiteen har tatt grep
gjennom å invitere utvalgte kvinner
rekruttert via egne medlemmer til et
informasjonsmøte.

gjennom «Høstmarkedet», et årlig
prosjekt i samarbeid med
Kvinnemuseet, aktivt med innlegg i
lokalavisen og på sosiale media. På
lokale arrangementer har vi fortalt
om vårt mål og virke. Kvinner har
tatt kontakt med forespørsel om
medlemskap og ønske om å bidra.
I overskriften titulerer vi klubben
vår som en «ungdommelig 70
åring»; vi opplever at vi er en
levende klubb i stadig utvikling, og at

vi i dag som for 70 år siden engasjer
er kvinner til soroptimistfellesskapet
og på denne måten holder oss unge.

Nina Finsen
President 20192021

Vi i Kongsvinger utfordrer
GJØVIK SOROPTIMISTKLUBB
til å ta over stafettpinnen og
skrive i neste nummer av
Sorord!

Jentene i Kongsvinger‐klubben er en blid gjeng med aktive soroptimister!

I dag er vi 32 medlemmer og 13
observatører. I 2019/20 har vi tatt
opp 5 nye medlemmer, hvorav den
yngste er 26 år. Å engasjere nye
medlemmer raskt er viktig slik at de
får en tilhørighet til klubbens arbeid
og føle medlemskapet som utvikl
ende og meningsfullt.
Klubben har markedsført seg
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Matgleden
Gulrot- og linsesuppe med bacon og vårløk
Dette trenger du:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grønne linser
Gulrot
Sitron
Ternet bacon
Vårløk
Kyllingbuljongterning
Pepper
Salt
Vann
Creme fraiche (valgfritt)

stekepanne på høy varme i 45
minutter, eller til det har en gyllen
farge.
4  Ha gulrot, ca 200 gr. grønne linser
og 1 stk kyllingbuljongterning i kjelen
fra punkt 1, og kok i ca 20 min.
5  Kjør linser og gulrot sammen med
en stavmikser, og smak til med salt
og pepper. Smak til med saft fra 1/3
stk. sitron rett før servering.

1  Sett 1 liter vann på kok i en kjele.

6  Server gulrot og linsesuppe med
bacon. Topp med vårløk!

2  Skrell og kutt 1 pk. gulrot i biter
på ca 3x3 cm. Finhakk 1/2 pk vårløk.

Tips: Ha 1 ss creme fraiche i suppen
for å få den litt fyldigere.

3  Stek ca 200 gr. ternet bacon i en

Retten gir ca 4 porsjoner.
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Første gang jeg laget denne suppen,
var i 2015 og siden er den blitt en av
familiens favoritter!
Hilsen Wendy

Dantas

Credit: Adam’s Matkasse
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DE HOLDER HODET KALDT!
bade ute i snø og kuldegrader,
frysepinne som jeg er!
Jeg beit tenna sammen og tenkte
"jeg har aldri bada i oktober, så det
hadde vært gøy å prøve" og sånn
tenkte jeg måned for måned.
Når gradene i vannet er nede
på 34, blir en fort stiv i kroppen, så
selve badet varer ikke lenge da. Men
etter å ha fått på seg ulltøy og
varmedress kommer godfølelsen
krypende. Da smaker det med en
kaffekopp og småprat om løst og
fast før vi går hver til vårt med forny
et energi og et optimistisk blikk på
livet.

Til venstre sees Torunn og til høyre er Inger i fint driv etter et friskt bad!
Det viser seg av vi har to ihuga
isbadere i klubben vår, Inger
Hvarnes Odberg og Torunn Hammer
Haarberg! Gjennom hele året kaster
de seg ut i vannet. Her skriver Inger
på vegne av dem begge:

Jeg ble med i badegruppa ved
Sankthanstider. Da var det lett å si ja
til fellesbad søndagsmorgen kl.09.00.
Utover høsten ble jeg litt mer
tvilende. Så ikke for meg at jeg skulle

Her har våre isbadere fått en hilsen fra Holmestrand!
God sommer soroptimistsøstre i
Larvik! Dere er noen flotte, fargerike
og fryktløse damer.
Jeg har permisjon fra Holmestrand
klubben dette året, men kommer
sterkere tilbake. Da håper jeg å
treffe dere: Sommer? – høst? –vint
er?  eller vår? – soroptimist

sammenheng – eller BAD?
Elsker å få litt «soroptimistgnist» fra
dere! Ønsker dere alle en herlig
sommer
Badeengelen

Anne Ma Western
SI HOLMESTRAND
49

Litt ekstra hyggelig er det feks. i jula.
Da er det tussmørkt kl. 09.00 om
morgenen. Noen kommer med lys
lykt, andre har tatt på nisselua. Barn
som er hjemme på juleferie møter
opp som heiagjeng! Regelen er at vi
ikke bader alene !! Noen ganger er
det to som møter opp, andre ganger
er vi mange, iberegnet bikkjer, barn,
barnebarn og ektefeller.
En sånn start på søndagen
kan anbefales, kom og prøv!

Hilsen Inger Hvarnes Odberg
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Symre Bjørvik Bugge
forfatter av artikkelen til
venstre om den viktige
koronatestingen.
Det er første uken av hjemme
undervisning: «Frøken» (dvs
mamma) foreslår at klassen (2 på
7 og 1 på 9) skal lage avis.
Som sagt så gjort. Hva er mer
naturlig enn å gripe fatt i korona
en, den som er bakgrunnen for
hele hjemmeskolen.
Les og lær!

Lill Bjørvik

Gjør deg kjent med
nettsidene våre:
www.soroptimistnorway.no

MOLDOVA-KONTOEN:
2801.13.38765

NYTT

MILJØNETT

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

https://larvik.
soroptimistnorway.no/

30,-

pr. stk.
pluss porto

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

- ORD VERD Å LESE!

thorka2@online.no
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Koronasavn ...
Det vil være en overdrivelse å si at
nedstengningen kom som en
befrielse. I begynnelsen kjentes det
likevel slik. Alt stilnet. Roen senket
seg i gatene. Ens selvpålagte kar
antene fungerte utmerket. Det var
så mye arbeid som skulle ferdig
stilles. Så mange detaljer å rydde
opp i. Konsentrasjon. Kontemplasjon.
Det fungerte utmerket.
Så kom det et signal på pcen.
Og der var de. Skolegutten som
hadde fri fra tredjeklasse, og barne
hagejenta som bare ventet på å
begynne i første. Barnebarna.
Vi har kjent dem og fått være nær
dem fra de var født. De har vært der
for oss. Og vi har vært der for dem.
Nå var denne veggen ute i vår lille
tilværelse.
Siden gikk dagene og ukene.
Den eldste tok til seg den digitale
skolehverdagen med den største
selvfølgelighet. Den yngste lærte seg
å sykle.
Vi var ikke der. Vi kunne bare fjern
rose. Vi kunne bare klappe via
skjermen. Klemmene vi skulle ha gitt
fikk vente.
Savnet vokste, dag for dag.
Og med savnet, en ørliten, gryende
engstelse. Var det ikke bruk for oss
lenger? Ville de glemme oss?
Så kom 1. mai.
Besteforeldre skulle igjen få besøke
sine barnebarn. Vi møttes til utflukt
på en lokal fjelltopp. Vi klemte, riktig
nok bare mot genseren, spiste kjeks

holdene igjen, må det derfor klem
mes og koses og roses og klappes
enda mer enn før. Ungene trenger
det.
Vi også, når jeg kjenner etter.

Erling Pedersen

og drakk kakao. Det var sol og utsikt
og seljefløyter og alt tilsynelatende
ved det gamle.
På hjemvei kom vi forbi kirkegården.
Den eldste ville inn og se graven til
oldemor og oldefar. Så gikk vi dit. Vi
snakket om døden, om gravskikker,
om en venn som ble borte.
Plutselig ble det veldig emosjonelt.
Det ga grunn til ettertanke. Den nye
skolestarten hadde ikke vært som
forventet. Han var sliten etter ei uke
med nye regler og mye å tenke på.
Dessuten hadde han og søsteren lekt
uvanlig godt sammen i denne peri
oden, vært stillere enn før, mer opp
merksomme mot hverandre. Som
om de også lot seg berøre av krisen,
om enn ubevisst.
Vi har visst glemt det gamle
ordtaket om at «små gryter har også
ører». De hører. De ser. De observer
er og tar innover seg, og har ikke
samme beskyttelsesmekanismer som
oss som har levd ei stund.
Om vi nå greier å normalisere for
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Erling Pedersen er norsk forfatter
og dramatiker. Pedersen er utdannet
og har arbeidet som lærer fram til
1980, da han ble forfatter på heltid.
Han debuterte som forfatter i 1972,
med novellesamlingen Rottenes
konge. Hans første dramatiske verk
var Vesla, oppført i Fjernsynsteatret i
1981.
Erling flyttet fra Romsdalen da han
var 16 år gammel. Han gikk på gym‐
nas, flyttet til Oslo for å gå på lærer‐
skole, og bosatte seg i 1973 i Larvik.
Siden 1980 har han vært fulltids‐
forfatter.
Priser:
1972: Debutantprisen
1981: Mads W Nygaards legat
1983: Språklig samlings litteraturpris
1984: NRKs jubileumspris (BUATV)
1985: Radioteaterets hørespillkonkurr
anse (2. plass)
1991: Rauma kommunes kulturpris
1994: Sonja Hagemanns pris
1997: Hans Heibergs minnestipend
1999: Vestfold fylkes kulturpris
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Koronakrisen vil
ramme kvinner hardest
Foto: Elijah
Nouvelage/Getty
Images/AFP

Gro Lindstad, daglig leder i
FOKUS, snakker ut om den
alvorlige situasjonen for
mange kvinner i koronatider
i Dagsavisen. Hun påpeker
blant annet at selv om flere
menn enn kvinner dør av
koronaviruset, vil langtidsef
fektene av krisen være mye
større for kvinner enn
menn.
Selv om flere menn enn kvinner dør
av koronaviruset, vil langtidseffekt
ene av krisen være mye større for
kvinner enn menn, mener organisa
sjonsleder.

Mens menn er mest utsatt for å bli
alvorlig syke og dø av covid19,
kommer rapporter om konsekvenser
av krisen som rammer kvinner verd
en over på mange forskjellige måter:
HJEMMEVOLD ØKER UNDER
KRISEN.
FNs generalsekretær, Antonio
Guterres, kaller det en «forferdelig
global økning».
* Tilgangen til helsetjenester som til
byr abort og ellers ivaretar kvinners
reproduktive rettigheter reduseres.
* Økonomisk vil kvinner bli rammet
uforholdsmessig sterkt i forhold til
menn internasjonalt, ifølge et policy
dokument fra FN.
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Frykter tilbakeslag
Gro Lindstad, leder i organisasjonen
Fokus (Forum for kvinner og utvikl
ingsspørsmål), frykter at koronakris
en kan få store konsekvenser på sikt
for kvinner verden over. Hun peker
på resultatene man ser allerede.
– Vi vet at mange kvinner nå er
innestengt med voldelige partnere,
og at volden har økt eksplosivt enk
elte steder. Vi venter flere uønskede
svangerskap som følge av at abort
klinikker blir stengt eller mindre til
gjengelige. I tillegg vet vi at kvinner
er mest sårbare økonomisk, sier
Lindstad til Dagsavisen.
– Langtidseffektene for kvinnene vil
derfor være mye større for kvinner
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enn menn. Hvis vi ikke er bevisst på
aktivt å motvirke dette, frykter jeg vi
vil se kraftige tilbakeslag for likestill
ing globalt, sier Lindstad.
Har eksplodert
– I Bogota i Colombia økte henvend
elsene til politiets døgnåpne
voldstelefon den første uken av
portforbudet med 225 prosent.
Liknende tall kommer til oss fra
mange andre steder der vi jobber,
forteller Gro Lindstad.
Fokus jobber med partnerorganisa
sjoner i en rekke land i verden.
Som følge av koronakrisen rammes
mange ulike helsetilbud i de fleste
land.
Dette rammer i høyeste grad tilgang
en til tjenester rundt seksuell repro
duktiv helse. Årsakene kan være
ulike, blant annet:
* Omprioriteringer av penger, utstyr
og helsepersonell.
* Koronatiltak som fører til stengte
tjenester eller færre ansatte.
* Koronatiltak som fører til at folk
ikke kommer seg til klinikker og
sykehus.
* Dårligere tilgang til medisiner, for

VOLD MOT
KVINNER
OG JENTER
Én av tre kvinner i verden opplever
fysisk og/eller seksuell vold i løpet av
livet. For å få slutt på volden må vi
utfordre og endre de underliggende
maktstrukturene som diskriminerer
kvinner og jenter.

Kjappe fakta:

eksempel piller som tas i forbindelse
med medisinsk abort.
Organisasjonen Marie Stopes
International, som arbeider med pre
vensjon og abort i 37 land, mener
covid19situasjonen globalt kan føre
til mellom 1.3 og tre millioner flere
uplanlagte svangerskap enn normal
en, og i tillegg mellom 1.2 og 2.7
millioner flere utrygge aborter enn
ellers, ifølge et estimat.
ABORTSTRID I TEXAS
Nedskaleringer i slike helsetjenester
for kvinner er også resultat av polit
iske valg, mener Gro Lindstad.
– I en del land som har lite midler til
helse, vris pengene over på covid 19
og bort fra tjenester for reproduktiv
helse, som defineres som ikke
essensiell. Dette har vi for eksempel
sett i Uganda nå, sier Lindstad.

av koronasituasjonen.
Organisasjoner som jobber med
reproduktiv helse gikk rettens vei, og
tapte først, men ba Høyesterett se
på saken. I forrige uke, før det ble
behandlet av Høyesterett, snudde
myndighetene i Texas.
Abort er omstridt i USA, blant annet
i Texas. Her fra en demonstrasjon i
Austin, Texas, i fjor. Foto: NTB scan
pix
Liknende forsøk på innskrenkninger
er blitt gjort i Ohio, Oklahoma,
Tennessee, Louisiana, Arkansas og
Alabama, ifølge The New York Times.
– Det er blitt stanset fordi man har
hatt sterke organisasjoner som har
vært på med en gang. Men det har
krevd masse krefter, sier Lindstad.

Hun peker også på USA.
– Vi ser eksempler flere steder på at
konservative krefter hos myndighet
er som utnytter situasjonen til å
begrense tilgangen til abort. Det
tydeligste eksempelet har vi sett i
USA, sier hun.
I Texas sa guvernøren at abort var å
anse som «ikkenødvendige prose
dyrer» som kunne utsettes på grunn

Gro Lindstad, daglig leder i Fokus
(Forum for kvinner og utviklings‐
spørsmål). Foto: Fokus

Kjønnslemlestelse av jenter og kvinn
er er forbudt nesten overalt, men
likevel blir 3 millioner jenter lemlest
et hvert år. Minst 200 millioner jent
er og kvinner som lever i dag, er
kjønnslemlestet (UNICEF, 2018).

Globalt blir nesten 40 prosent av
drap på kvinner utført av kvinnens
mannlige partner (WHO, 2017).

Kvinner og jenter utgjør over 70 pro
sent av ofre for menneskehandel.
Tre fjerdedeler av dem blir solgt som
sexslaver
(Global Report on Trafficking in
Persons, 2018).
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www.fokuskvinner.no

Nr. 49 - JUNI 2020

Litt av hvert fra

Soroptimist International
GLEDELIG
NYHET
19. mars kunne Soroptimist
International (SI) og president
Sharon Fisher erklære den afrikan
ske føderasjon for vedtatt. Det blir
den femte føderasjonen i organisa
sjonen.
Fra før har vi:
Soroptimist International of Europe
(SIE). Der har alle de afrikanske
klubbene hørt til inntil nå.
Soroptimist International of the
Americas (SIA) som består av Nord‐
og Sør‐Amerika, Filippinene, Japan,
Korea, Taiwan.
Soroptimist International of Great
Britain and Ireland (SIGBI) som også
omfatter alle de gamle engelske
koloniene i Asia og Karibien.

På SIEs nettside, nevnes det et pro
sjekteksempel. Soroptimistklubben i
Kibungo, Rwanda, grunnla en skole,
Ecole des Hirondelles, i
Ngomadistriktet i 1997. Den startet
forsiktig i leid lokale, for det fantes
ikke penger til å bygge. Men året
etter fikk de hjelp av klubber i
Europa, og andre lokale og interna
sjonale givere, og kunne sette opp et
bygg på tomt eid av den lokale kirk
en. Og resten er en suksesshistorie.
Skolen har fortsatt å vokse og har nå
både barnehage, førskole og skole.
Soroptimistklubben er fortsatt aktiv
der, og setter opp forestillinger for
befolkningen i den hensikt å opp
fordre folk til å sende barna sine til
skolen. Skolen er nå ranket på topp
en i Rwanda, og dette har ført til at
myndighetene stiller gratis tomt for
at skolen kan utvide. Langsiktig hjelp
bærer frukter.

Den afrikanske føderasjonen heter
Soroptimist International African
Federation (SIAF). Den består av
106 klubber fordelt på mange land.
De skal nå etablere eget styre, ved
tekter og stable sin organisasjon på
bena. Vi ønsker dem lykke til.

Bekjempelse av vold mot kvinner
er et annet viktig område for oss.
Soroptimister har nå i nesten hundre
år arbeidet for å eliminere vold mot
kvinner. Arbeidet består blant annet
av å bygge sentere for beskyttelse og
hjelp for voldsoffere, drive veiled
ning, drive lobbying for å bedre
myndighetenes programmer og reise
oppmerksomhet om problemet.
Derfor er mange prosjekter verden
over i samarbeid med politiske
myndigheter og andre organisasjon
er.

VÅRE HOVEDMÅL
Utdanning og opplæring av kvinner i
fattige land er langsiktig og vedvar
ende mål for soroptimistene.
Gjennom årene har tusenvis av pro
sjekter blitt gjennomført og støttet
verden over. Og SIE (vår føderasjon)
gir omtrent 1600 stipend til kvinner
og jenter på ett år.

Prosjekteksemplet på SIEs nettside
om dette temaet er «Valgt det…» a
performance about human traffick
ing. Kjenner dere igjen tittelen? Ja,
det er forestillingen som den norske
unionen har laget, og som går på
scener rundt i Norges land. Tekst og
bilder beskriver prosjektet, og dette
er noe vi kan være stolte av.

Soroptimist International of South
West Pacific (SISWP) som omfatter
Australia, New Zealand, Indonesia,
Kina, Thailand, Singapore, Mongolia
og en del øystater.
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Helse og mat er et tredje hovedmål.
Soroptimister verden over arbeider
for matsikkerhet og det best mulige
helsetilbud i fattige land. Svært ofte
betyr det bygging av og moderniser
ing av sykehus, sørge for medisiner,
lære opp pleiere og jordmødre, drive
opplysning om ernæring.
Feilernæring av barn og vannbårne
sykdommer tar livet av mange, og
tilgang på helsetilbud er nødvendig.
Soroptimistene driver lobbyvirksom
het for bedre helsevern både på lok
ale og nasjonale nivåer i mange land.
På grunn av den voldsomme
utviklingen av Covid 19 i Italia, har
SIE trukket fram SI Italy og SI Club
Cremona og deres hjelpeprosjekt
som eksempel. Italienske soroptim
ister har arbeidet raskt og etablert et
nasjonalt solidaritetsprosjekt der de
tilbyr gratis psykologisk hjelp i en
vanskelig tid. Mange eksperter stiller
sin kunnskap og erfaring til disposi
sjon. Blant disse er et av medlem
mene i Cremonaklubben. Mange
mennesker strever psykisk etter så
lang nedstenging som Italia har hatt.
Stress, engstelse, depresjon, søvnløs
het, panikkangst er noe av det folk
kan rammes av. I tillegg øker tilfell
ene av vold i hjemmet, der ofrene er
kvinner og barn. Soroptimistene i
Italia gjør sitt for å lette situasjonen
for sine medmennesker i denne van
skelige tiden, og all ære til dem for
det.
God sommer til dere alle. Hold dere
friske.

Sissel.Hobæk
Programansvarlig (PA)
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PROSJEKTPRISEN
2019 gikk til SI
Trondheim!

Hvorfor jeg
er soroptimist
Det er mange år siden Margaret
spurte meg for første gang om jeg
kunne tenkte meg å bli med i
soroptimistklubben i Larvik.
Så lenge siden at dere den gang
hadde møtene på Hospitalet.
Hun fortalte at det var en gjeng
med hyggelig damer som møttes
en gang pr. mnd. Og hadde litt for
skjellig program på møtene. Bl.a.
var det en post som het
”Yrkesforedrag” hvor et medlem
på hvert møte sto opp og fortalt
om sitt yrke. Sto opp? Nei, takk,
dette er ikke noe for meg.
Årene gikk, og jeg hørte ikke noe
mer om å bli medlem. Heldigvis
tenkte jeg. Men så var hun der
igjen. Kan du ikke ble med i klubb
en? Noen år eldre, sa jeg denne
gang ja takk. Og angrer ikke på
det.
I oktober 2013 ble jeg tatt opp
som medlem. Mine faddere var
Margaret og Hilde Eskedal. Som ny
i klubben, kjente jeg ikke mange.
Noen visste jeg hvem var fra tidlig
ere, men det store flertall var nye
bekjentskaper. Men vi har jo blitt
mer kjent ettersom årene har gått.
Det å være soroptimist har vært
til stor glede. Jeg vil si at det å
støtte bl.a. fattige barn i Moldova
føles veldig givende og riktig. Det
er liksom noe vi kan forholde oss

Hvert år tildeles prosjektprisen
til en norsk soroptimistklubb som
har gjennomført et prosjekt som
utmerket seg i arbeid for å bedre
kvinners og jenters liv og status.

til, høre om og se at kommer barna
der til gode. Inger Maries barne
hjem i Belt er noe vi også støtter.
Og jeg føler at med Inger Marie og
Maria som er husmor på barne
hjemmet på laget, har vi en viss
kontroll på at pengene blir brukt på
riktig måte.
Rwanda er også et viktig
satsningsområde. Jeg får bare håpe
at vi får samlet inn flere penger slik
at vannprosjektet der kan bli en
realitet. Og støtten vi har gitt til
utdannelse er også viktig for jent
ene der. Det er det vel også men
ingen vi skal fortsette med.
For min egen del,
er det å være kasserer i klubben
også helt i orden. Som pensjonist
etter hvert, syntes jeg det er greit å
ha noe meningsfylt å fylle litt av
dagen med. I løpet av det siste
året har det blitt litt mer å gjøre på
den fronten. Det vippses stadig
vekk. Like spennende hver gang for
å se om det er penger til
skolematprosjektet eller vann til
Rwanda. Så all honnør til dere som
støtter prosjektene.
Så kan vi jo bare håpe at det er
flere som får øynene opp for det å
bli medlem i klubben etter hvert.
En riktig god sommer ønskes dere
alle.
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Fjorårets pris gikk altså til SI
Trondheim for klubbens
samarbeidsprosjekt med Ramallah
og forarbeidet for å chartre en mulig
ny soroptimistklubb i byen.
Presidenten i Trondheimsklubben
er en “gammel” kjenning av oss i
Larvik-klubben. Mari Elin Øksendal
var koordinator for Goodwill and
Understanding og ledet ungdomstrekket som besøkte Larvik i 2008.
Her var Larvik-klubben medarrangør
i to dager for ungdom som kom fra
forskjellige land i Europa.
Her sees en fornøyd president
med Prosjektprisen som dette året
ble sendt med posten og ikke delt ut
på Lands- og representantskapsmøtet som jo dessverre ble avlyst.
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Nordiske Dager

Etter å ha deltatt på flere
arrangementer av Nordiske dager,
ble jeg nysgjerrig på når dette startet
og årsaken til arrangementene.
Jeg begynte med å sende et brev til
unionsstyret brev til unionsstyret for
et partre år siden. Kirsti Guttormsen
fant heldigvis en oversikt over alle
Nordiske dager og jeg fant etterhvert
frem til en soroptimist i Fredriksberg,
Danmark, Birte Rønhave. Hun har
vært en av nøkkelpersonene som har
bidratt til informasjon om starten på
det hele.

Initiativtager var Danmarks
unionspresident fra 19741976,
Agnes Grundahl, SI Hortens i
Danmark. Hennes idé var å samle
soroptimister fra de Nordiske land til
uformelle møter og samtaler, ikke
minst på eget språk om store og små

emner. Norske, svenske og danske
soroptimister forstår hverandres
språk, islendingene snakket dansk og
finnene svensk på den tiden. Hun var
meget bevisst på at det var mange
soroptimister som ikke talte
«fremmedsprog» på den tiden.
Vennskapsdagene skulle være for
alle. Presidenter, guvernører og
andre med titler skulle være vel
komne, men som alminnelige deltag
ere. Det ville være ønskelig å holde
arrangementet på en høyskole, fer
iesenter eller lignende, så prisen
kunne holdes så lavt som mulig.
Første stevne ble holdt i 1975 på
Snoghøj folkehøyskole, smukt beligg
ende ved Lillebælt. Det ble en stor
suksess og hadde 65 deltagere fra
alle de Nordiske land.
Finland, Tornå var neste land ut i
1976. Island, Laugarvatn i 1978 og
hadde som tema: «Barnets stilling».
Norge arrangerte for første gang i
1980 med Lillehammer som vert
skap. I 1982 var det Sverige og
Karlstad sin tur.
Det har vært spennende og gode
program under hvert arrangement.
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På den 18. konferansen i Reykjavik,
ble det satt fokus på «Transforming
Lifes  Empowering Women and
Girls», samtidig som det ble skrevet
en resolusjon med fokus på traffick
ing undertegnet av alle unionspresi
dentene. Vår unionspresident var på
den tid Solveig Haug Urdal.
Rammen rundt de Nordiske dager
har stadig forandret seg og den
største forandringen skjedde i 2012 i
Luleå, Sverige. Da var det styret i
Europaføderasjonen som la mye av
premissene for selve møtet. Språket
var nå på engelsk og unionspresi
denter, guvernører og andre i led
ende stillinger på unionsplan, deltok.
Arrangementene har etterhvert blitt
holdt på til dels kostbare steder og
det kan bli dyrt med både reise og
opphold for hver enkelt soroptimist.
I et notat fra Billund i Danmark,
2014 kommer det frem at det ikke er
satt opp en manual for hvordan møt
ene skulle tilrettelegges.
Møteprogrammet skal godkjennes av
unionsstyret, men det blir ikke satt
av penger fra unionen til dette.
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Klubben som arrangerer er ansvarlig
for regnskap og tilrettelegging. SI
Ringerike, måtte dessverre avlyse
sitt/Norges arrangement nå i 2020
på grunn av covid 19. Utrolig trist.
Det har også vært diskusjon
om unionspresidentene fra de balt
iske land skulle bli invitert. Det endte
med at de ble invitert på egen regn
ing.
Det har tatt sin tid å finne
invitasjoner, program og annet til
hvert arrangement.
Siden jeg deltok på Nordiske dager i
Akureyri i 2018, tok jeg der kontakt
med unionspresidentene og fikk
etterhvert god hjelp fra de
forskjellige land. Spesiell takk til
Christine SafiRoslund, Sverige og
Hafdis Karlsdottir, Island som fikk
løsnet på «informasjonsflowen» da

det stoppet litt opp fra våre nabo
land.
SI Lillehammer har arrangert
Nordiske dager to ganger, 1980 og i
2000. Stor takk til de som tar vare på
program, f. eks Karin Guttormsen fra
Nordiske dager i Grimstad 1990.
Informasjonen er nå samlet i en
Power Point presentasjon og det var
meningen å vise denne på årets
Nordiske dager på Sundvolden.
Margaret Støle Karlsen, SI Larvik har
hjulpet undertegnede med en fest
stemt fremstilling. Stor takk til
henne!
Jeg synes det har vært viktig
å samle inn informasjon, få denne
historiske oversikten før alt går tapt.
Det har tatt tid, men jeg har hatt
utrolig mange hyggelig eposter med
soroptimistsøstre! Håper dette inn

legget vil være til inspirasjon og
kanskje vi kan få en diskusjon om de
Nordiske dagers innhold og fortsett
else?
Presentasjonen kan legges ut på
unionens hjemmeside, slik at
interesserte kan gå igjennom den
når det passer.

Kristin Ruder
SI Tønsberg

INFO FRA FN-KONTAKTEN VÅR!
MONICA FAYE • SI OSLO
FNkontakten er ikke et verv som
velges og man blir oppnevnt av
Unionsstyret. Derfor var det med
stor glede jeg sa ja til å fortsette
høsten 2019 etter allerede 4 år i
vervet. Jeg jobber bare 60 % som
rådgiver i Norsk kulturforum, og
det gir meg rikelig anledning til å
delta på konferanser og møter i
Osloområdet som er relevant
for mitt verv. Jeg ser på det nest
en som en ny karriere og lærer
veldig mye.
Den 4.mars 2020 var en begiven
hetsrik dag for Soroptimistenes FN
kontakt. Den begynte med å feire
den store likestillingsdagen.

Heldagsseminar i arrangementsam
arbeid med Fokus og Kultur og like
stillingsdepartementet. Erna Solberg
var der, Habid Raja (nyutnevnt
Kulturminister) og mange gode og
interessante foredragsholdere. Vi
hadde alle hørt om Korona, men tok
det ikke så alvorlig. Det var klemmer
og gjensyn med mange gamle
kjente, og de fleste var lei seg for at
Kvinnekommisjonen i NY som skulle
begynne uken etter, var avlyst.
For kvinneorganisasjoner har mye å
feire i år. Det er 40 år siden
Kvinnekommisjonen i FN ble startet
og den 4.mars feiret vi bla 25 år
etter det store kvinnetoppmøtet i
Bejing. Derfor var Kvinnekom
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misjonen i NY spesielt viktig i år,
fordi sivilorganisasjonene (som
soroptimistene) hadde mobilisert
seg mer enn noen gang. 10.000
delegater var ventet til NY, mange
spennende sideseminar som var
relevant for oss og Fokus (for
eksempel) skulle gå av stabelen, og
kvinnene skulle virkelig vise hvor
langt vi var kommet på verdensbasis.
Den gang ei!
Senere på dagen var det fest
for likestillingen på Youngs, hvor
både Habid Raja og jeg var til stede,
og via jobben min feiret jeg forfulgte
artister (Safe Muse) senere på kveld
en. Men håndhilsing på sudanesisk
musiker osv. En uke senere stengte
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Norge og jeg ble heldigvis ikke
smittet.
Som FNkontakt for Norgesunionen
skal jeg informere unionens med
lemmer om hva som skjer i FN
systemet gjennom kontakt med og
informasjon fra FNsambandet i
Norge. Jeg visste ikke så mye om FN
fra før, men jeg har bodd flere år i
USA, Paris og Afrika og er interessert
i det internasjonale perspektivet.
(Jeg ble faktisk Soroptimist først i
Pretoria, SørAfrika).
Jeg følger opp relevante
konferanser i Osloområdet som er
kvinnerelaterte og FNrelaterte, men
alt har vært avlyst siden 12.mars. Jeg
følger også opp nyhetsbrev fra
UNWomen, og andre relevante
organisasjoner, og nå er det kvinner
og barn som har det verst og verre
rundt om i verden. Selv i Norge har
hjemmevolden økt.
SI International har frivillige
representanter i sju av FNs hoved
sentre: New York, Geneve, Wien,
Nairobi, Paris, Roma og Bangkok.

SI har hatt rådgivende status siden
50årene og har opprettholdt sin
generelle rådgivende status som vi
fikk i 1984. Kun 150 frivillige organ
isasjoner over hele verden er gitt
generell konsultativ status, og bare
11 (inkl. SI International) har fokus
på kvinnespørsmål. Det viktigste SIs
representanter gjør er å overføre
kunnskap fra SIs verdensomspen
nende prosjekter til beslutningstag
erne i de forskjellige FNorganisa
sjonene med vektlegging av likestill
ingsperspektivet i alle FNs aktivitet
er. Representantene er med I FN
forhandlinger, leverer høringsinnspill
til de forskjellige komiteene, er med
på menneskerettsprosessene og
deltar årlig på CSW FNs Kvinnekom
misjon. SI er selvfølgelige medlem
mer av FNs kvinnegruppe og deltar
I forhandlinger og møter som gjør
det lettere for oss å påvirke beslut
ninger som gjøres på vegne av kvinn
er og skaper bærekraftig utvikling.
UNWomen ble startet i 2010 og
Fokus (hvor vi er medlem) er
Norgeskontoret for denne organisa
sjonen. Fokuskontakten for
Norgesunionen og jeg jobber tett
sammen og deler konferansene
mellom oss der vi har anledning.
Akkurat nå er Mona Wiger
Fokuskontakt og dermed er vi to
fra samme klubb som allerede
samarbeider godt.
Før denne krisen fulgte jeg også
opp alt som hadde med FNs bære
kraftsmål å gjøre. (Se Soroptima
3/2018) Det er bare ti år igjen hvor
også Norge skal levere på alle mål
ene, men dessverre tror jeg denne
krisen har skjøvet Bærekrafts
målene i bakgrunnen og man har
mye større fokus på hvordan hvert
land takler sin krise. Og det man
ser er jo at landene som har vært
velfungerende fra før av takler
dette mye bedre mens andre land
benytter sjansen til å bringe sam
funnet tilbake til en tid hvor mynd

58

ighetene har totalitær makt, all kon
troll og mennesker sulter.
Jeg har et ferdiglaget foredrag som
jeg reiser rundt til norske klubber og
holder. Jeg skulle vært i Kongsberg
16. mars, men dette ble dessverre
avlyst. Der legger jeg fremdeles vekt
på Bærekraftsmålene og tar med en
del ekstrainformasjon som jeg får på
konferanser som jeg deltar på. Jeg
må dessverre innrømme at jeg hisser
meg opp om hvordan Trump
behandler FN og alle relevante
organisasjoner. Han har dessverre
en veldig negativ påvirkning på hva
FN gjør på verdensbasis, og bare det
at han trakk tilbake støtten til WHO
under denne krisen, er en tragedie.
Selv enkelte politikere i Norge,
mener vi bør bli mer egoistiske og
tenkte mindre på resten av verden.
Hjelpeorganisasjoner (som også FN
er) er på vikende front, og var det
selv før denne krisen. Jeg argument
erer for det motsatte, og mener FNs
mål og visjon bør styrkes og ikke
svekkes. Det er det eneste som
skaper en viss form for stabilitet i
verden sånn som den ser ut nå.
Dessverre har det ikke vært noen
konferanser siden 12. mars, så jeg
har ikke mye nytt å fortelle fra i vår.
Jeg deler fortløpende raske nyheter
på våre FBsider. Alt jeg finner av
interesse. Ellers finnes referater fra
alt jeg er med på (også 4.mars) på
våre hjemmesider, under FN‐
kontakten belyser.

Monica Faye
Norgesunionens
FN kontakt
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nett-klubbmøte

- i Larvik Soroptimistklubbs 51-årige historie!

Historie ble skrevet 12. mai
2020: Larvikklubben avholdt sist
første klubbmøte på nett! På
grunn av Koronapandemien var
det umulig å treffes, men
tekniske jenter fikk et flott og
nært møte på Google Meet. På
bildet over har Ellen Katrine
Snedal fanget øyeblikket og 15
medlemmer er registrert her, og
flere kom; vi hadde 89% frem
møte! Redaksjonen ba ett av
våre nyeste medlemmer komme
med sine tanker omkring det
første klubbmøte på nett:

Jeg synes nettmøtet på mandag
fungerte helt utmerket (på tross av
mine mic.‐problemer) takket være en
kjempegod ordstyrer, Inger Solum
Styrvold. Vi fikk info om prosjektene
som vi pleier og det var effektivt og
greit. Men det er jo noe vesentlig
som mangler, synes jeg. Å treffes
"face to face" , spontane reaksjoner
på innlegg, småprat i matpausa osv.
Kanskje en kombinasjon hadde vært
mulig. Klubben har medlemmer som
bor utenbys eller ikke kan delta
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på møter av andre grunner. Da er det
vel artigere å kunne følge møtet
"live" på nett istedefor å kun lese et
referat etterpå ?

Inger
Hvarnes
Odberg

ønsker deg en riktig god
sommer, masse glede og
samvær med familie og venner!

