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Kjære klubbsøstre!

2020 går inn i sin siste måned.
Et merkelig år hvor vi har lært mye. 
Media fokuserer på sykdomsforløp,
smittekunnskap, uheldige konsekv‐
enser av nedstenging i samfunnet,
og om at vaksine er på vei.

Tiltakenes uheldige konsekvenser
for ulike grupper er temaer i nyhets‐
kanaler. Og kvinner og barn kommer
dårlig ut. FNs 17 bærekraftmål har
lidd. Vi har sett at vi aldri kan ta
verken demokrati, selvbestemmelse,
frihet, likestilling, rett til utdanning
mm. for gitt. Vi må si ifra når rettig‐
heter står i fare for å bevege seg i
feil retning.

Millioner av barn mister
utdanningsplasser; tap av familiens
inntekter øker sult og sykdom og
ulikheter mellom kjønnene vokser.

Dette er også et tema for FNs 
bærekraftmål 5. I skrivende stund
nærmer vi oss 25.11 som er starten
på «The Orange Days». (Varighet til
10.12,). For oss soroptimister er
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Soroptimistene arbeider for bedre
levekår for kvinner og jenter lokalt,
nasjonalt og internasjonalt. 
Dette gjør vi gjennom bevisstgjøring
og prosjektarbeid.
Norske soroptimister har i flere år hatt
et særskilt engasjement mot 
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

EN GLOBAL STEMME
Larvik 

Soroptimistklubb
President

Pippi Müller
Sekretær 

Margaret Støle Karlsen
Kasserer 

Britt Ohrem Brastein
Klubbens adresse:
3290 STAVERN

dette noe vi har fokus på hele året.
Vi vil  bruke perioden til å fortelle om
vårt arbeid for å stoppe vold mot
kvinner og jenter. 

Soroptimistene lyser opp bygninger
i oransje, kler oss i oransje og forfatt‐
er artikler for å fokusere på temaet.
Å lyse opp er også mitt håp og ønske
for alle verdens kvinner, menn og
deres barn!

FNs bærekraftmål gir oss et flott
verktøy i arbeidet for å rette opp det
tapte i den perioden vi fortsatt er
inne i.  Som soroptimister må vi gjøre
en ekstra innsats! Gjøre vårt arbeid
mere kjent, samarbeide med flere
organisasjoner lokalt og løfte vår
mulighet til å kommunisere med
klubbene nasjonalt og med våre
klubber i Moldova og Rwanda. 2020
har gitt oss økt kompetanse i bruk av
digitale møtearenaer. 

La oss bruke
disse.

Pippi Müller
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Om julemøtet alltid er en høydare,
var det nok enda bedre å sette 
hverandre i stevne på årets sommer
møte! 
På grunn av Koronapandemien
hadde vi ikke sett hverandre siden
klubbmøtet i mars og det er ingen
ting som slår det å treffes ansikt til
ansikt. Vi kunne ikke gi hverandre
håndtrykk eller en klem som vi alltid
gjør når vi treffes, men samværet
viste hvor stor pris vi setter på å
komme sammen!

Kjærra Fossepark viste seg fra en
grønn og frodig side med Lågen
svulmende og stor på sin vei mot
Larviksfjorden. Vi ruslet sammen

Vi møttes ved parkeringen og ruslet
så ned til elva og sitteplasser i nyde‐
lige omgivelser.

Endelig kunne vi møtes ansikt til ansikt: 
Rigmor Haug, Britt Ohrem Brastein, Anne‐Brit Hellerud, Brit Saglie Nilsen, Sissel Hobæk, Trine‐Lise Fevik, Jane Sandli,

Maria Brekke Jakobsen, Gro Stalsberg, Torunn Hammer Haarberg, Pippi Müller, Inger Solum Styrvold, Lill Bjørvik, Tove
Akre, Hilde Eskedal og Margaret Støle Karlsen. Noen hadde allerede dratt da vi kom på at vi “måtte” ta et bilde!

SOMMERMØTE I KJERRA!
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mot benkene der vi kunne nyte vår
medbrakte picnikkurv med mat og
drikke. Vi holdt, stort sett,
Folkehelsens råd om 1 meters
avstand og antibacen var aldri langt
unna. 

Kjærra Fossepark er Larvik
kommunes Tusenårssted og fyller
alle forutsetninger som er satt for
hva et Tusenårssted bør være, både
mht historisk dybde og stedets
muligheter som en spektakulær,
møteplass. Området er enestående
innen kultur og naturkvaliteter, og
er viden kjent for det gamle kultur
historiske laksefisket.  Mest kjent er
Kjærrafisket som kan tilbakeføres til
1300 tallet, de buldrende fossene
med hoppende laks. I Kjærra amfi,
holdes det konserter i sommerhalv
året. 

Torunn Hammer Haarberg, Gro Stalsberg, Sissel Hobæk, Brit Saglie Nilsen 
og Britt Ohrem Brastein
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Her sitter f.v.: 
Pippi Müller, Lill

Bjørvik og selveste
Quiz‐Tove, Tove

Akre!

Inger Marie Heinzer, Anne‐Brit Hellerud, Torild Gusland, Hilde Larsen og Inger Hvarnes Odberg

Wendy Dantas, Rigmor Haug, Torunn Hammer Haarberg og Gro Stalsberg

Maria Brekke Jakobsen, Margaret Støle Karlsen og Inger Solum Styrvold
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Denne gang måtte vi underholde
oss selv og det ble ikke noe problem.
Etterat president Pippi Müller leste
appellen ble vi invitert til å benke
oss og nyte den medbrakte maten.
Dermed ble det pratsomt og hygge
lig rundt bordene. Latteren satt løst
og dagen toppet seg med Toves
Quiz!
Lett blanding av spørsmål og det ble
mye moro! Vinnerene fikk selvsagt
en SMIL hver!

Møtet ble avsluttet med en trivelig
tur i naturen rundt i området der
klatreparken Høyt&Lavt holder til.
Imponerende “trehytter” i moderne
design var plassert tundt i terrenget.
De kan leies ut til overnatting i flotte
omgivelser.

Godt var det å sees igjen!

Margaret Støle Karlsen



7

Nr. 50 - DESEMBER 2020

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

Velkommen til velvære!

Støtt våre annonsører 
- de støtter oss!

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

GULLSMEDEN I LARVIK

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

ALT DU TRENGER TIL HUS OG HYTTE

Smykker og ur. Gavekort
Ole Lynggaard,Georg Jensen,Birdie, Huldresølv, Sif Jacobs,

Efva Atling, Breitling, Certina,Tissot, Victorinox
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Mange mener at koronaepidemien
vil endre verden. I Norge ser vi vilje
til å hjelpe hverandre og ha omtanke
for andre i denne tiden. Med en
nedstenging av store deler av verden
kan vi forvente oss langvarig øko
nomisk krise, økt arbeidsledighet og
større fattigdom. Sentrale politikere i
Norge frykter stengte grenser og er
redd koronaviruset vil gi næring til

nasjonalistiske og autoritære krefter.
Vi har spurt fire soroptimister fra
ulike klubber hva de håper og tror vi
kan forvente oss i framtiden. Vil våre
verdier endres, vil krisen vi nå opp
lever føre til et raskere grønt skifte?
Vil verden forbli like åpen som nå og
vil soroptimistenes arbeid med like
stilling og utdanningsprosjekter fort
sette i samme spor?

Være en stemme i likestillings‐
arbeidet. Det heter seg at det er i 
motbakke det går oppover. 
Det satser vi på!

Det grønne skiftet har muligens
fått et taktomslag med litt «hjelp»
av situasjonen. Og kan hende vi kan
holde farten oppe fram mot 2030,
også når hjulene gradvis kommer i
gang. Verden vil neppe endre seg til
mer lukkede samfunn. Politikere
samarbeider på tvers av partier og
land. Vi er avhengige av hverandre.

ALT VIL BLI BRA?
Norsk Soroptima har spurt fire
soroptimister fra ulike klubber hva
de håper og tror vi kan forvente oss
i framtiden. 

Sorord har fått tillatelse til å trykke
artikkelen som sto i Norsk
Soroptima 2/2020.

Nærmest over natten kom krisen.
Og så spirer det gjennom alt;
Solidaritet, vennlighet og en enorm
dugnadsånd. Mange har måttet
«utvide komfortsonen» i forhold til
bruk av teknologi. Samhandling uten
samvær. De siste måneders tilpass‐
ing bygger på de verdier vi hadde fra
før. Den norske dugnadsånden favn‐
er mange solide verdier ‐ og vil
bestå. Det er prosjektarbeidet som
er «navet» i vår organisasjon, og
pandemien endrer ikke det. Vi skal
fortsatt bedre tilværelsen for kvinn‐
er gjennom utdanning. Synliggjøre
vårt arbeid mot vold mot kvinner.

Evy Kruse, SI Sandefjord

Aase-Brit Borsheim, SI Stavanger

Jeg skulle ønske vi kunne 
ta med flere av de positive erfaring‐
ene vi har gjort i denne tida. Men jeg
er usikker på hvor lenge gode
gjerninger holder i framtida. Det er
bare å vise til erfaringene etter 22.
juli. Gode holdninger har ikke evig
liv. Kanskje vil reiselysten blir noe
nedjustert, i alle fall så lenge øko‐
nomien er redusert. Det er å håpe at
vi får noen positive virkninger på
dette området, også på sikt.
Jeg er redd for at de nasjonalistiske
tendensene vi har sett de siste åra i
Europa, vil forsterke seg. Vi/Europa
vil være oss sjøl nok!Flyktningekrisen
vil nok bare forsterke seg.

Men den største utfordringen 
jeg aner, vil være jenters skolegang
i fattige utviklingsland. Jentene er
nå ute av skolen og vil nok ikke
komme tilbake i samme grad som
før.
Kanskje bør soroptimistene sette
fokus på dette området ? 

Kan Utdanningsfondet 
få en knoppskyting som skal 
arbeide for å fremme jenter sin
grunnutdanning? 
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Jeg tror samhold og solidaritet 
kan bli utfordret. Økonomiske ned‐
gangstider kan kanskje utfordre oss
på å dele og gi til fellesskapet. 
I kriser er veien fra å tenke felles til
å bli mer egoistisk kjent.  Vi blir
kanskje mer skeptisk til det ukjente,
mer skeptisk til asylsøkere og inn‐
vandrere, mennesker som har et
annet verdisett og kultur enn vår
egen.

Da Norge ble stengt ned 
og satt på vent fra 12. mars måtte
vi endre måten å kommunisere på
og å reise på. Den virtuelle verden
gjorde sitt inntog. Det ble meldt om
blå himmel i storbyene i Kina, man
kunne se fisker i elver og vann og
dyr som etter hvert beveget seg inn
i folketomme gater. En målbar
lavere forurensning har blitt registr‐
ert. Dette har nok bevisstgjort
mange av oss. Jeg har liten tro på
at vi vil bli det samme reisende folk
som tidligere, både pga økonomi,
men også fordi vi ser verdien av å
spare miljøet.

Det er viktigere enn noen gang 
å fortsette det gode arbeidet sorop‐
timistene gjør. Vi vet at kriser gjør
kvinner og barn særlig sårbare. De
vil i større grad utsettes for vold og
overgrep. Derfor må vi ruste oss
for å leve opp til de mål vi har
satt, det å være en global stemme
for kvinner.

Konsekvensene av en pandemi 
er store. Mange syke, mange døde,
mange konkurser og stor arbeidsled‐
ighet. Næringslivet rammes hardt. I
tillegg ser vi at pandemien forsterker
ulikhet. Hvis man er arbeidsledig,
mangler et godt helsetilbud, bor
trangt eller enda verre, i en flykt‐
ningeleir med dårlige sanitærforhold,
er man mer utsatt for smitte enn vi
som kan ha hjemmekontor.

Hva kan vi som soroptimister gjøre
i denne situasjonen? Vi bør fortsette
å arbeide med likestilling og
utdanningsprosjekter, så langt det
lar seg gjøre, etter hvert som sam‐
funnet åpnes opp. Behovet for kunn‐
skap og kompetanse blir ikke mindre
etter korona, det blir større. Å
arbeide for solidaritet og samarbeid
over landegrenser blir viktigere når
motkreftene er så tydelige og selv
om vi kanskje ikke kan reise så mye.
Mye blir nok forandret. Færre flyav‐
ganger og dyrere billetter. Og
kanskje blir ikke verden like åpen
som før, på lang tid? Da må vi til‐
passe oss. Vi har jo internett.

Folk i storbyer med mye luftforu‐
rensning opplever nå at de kan se
himmelen! Det man ikke har greid
politisk, har koronaen sørget for. Jeg
håper krisa vil hjelpe verdens politik‐
ere til å tenke nytt, slik at de gjenn‐
om internasjonalt samarbeid kan
lede oss gjennom det grønne skiftet
mot ei bærekraftig framtid.

Frid Løkken, SI Svolvær Torill Døhl, SI Mo i Rana
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PØLSER I FARTA! 

Så blid blir en når Larvik‐soroptimistene endelig kan komme på Askjems og dele ut pølser igjen! 
Korona’n satte en mildertidig stopper for jobben vår, men i august var vi på plass igjen! 

Grilling ute, denne gang! Her er Tove Akre i farta!

‐ Og vi står på selv om det regner, selvsagt!
Det er jo sommer og grilling!

Korona’n snek seg innover landet
og laget vansker for store og små, fra
syd til nord. Verst var det for alle de
som mister livet til dette skumle vir
uset og alle familiene som blir ram
met. Alle som må ha hjemmekontor,
alle som blir permittert og har fått
problemer med økonomi og 
hverdagen. 

Larvik Soroptimistklubb har inn
bringene “avtale” med en av landets
største bobilfirmaer og mange av
våre prosjekter får midler fra vår
jobb som “medarbeidere” i bedrift
en. I mars stoppet det opp også for
oss, men i august kom den glade
meldingen om at vi igjen kunne stå i
vår pølsekiosk og levere ut gratis

pølser til fornøyde kunder.
Gleden var stor og igjen kan vi
gjennomføre våre mange 
prosjekter som får midler fra
jobbingen vår. 

Det er hyggelig å ha denne
jobben også. Vi får trivelig
kundekontakt og opplever gode
samtaler over sennep og
ketchup.

Vi husker alle reglene for å
kunne være sammen og på
jobb:
Hold avstand, hyppig håndvask
og å hoste i albuen. Og hos
Askjems er engangshanskene i
flittig brukt. Antibac’n er aldri 
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Ofte er det lang kø for å få varme grillpølser! Folk er flinke med å stå med avstand og vente tålmodig i kø.
Det tar litt ekstra tid med koronarestriksjoner. Men jentene i Larvik‐klubben fikser det også!

Over: Torunn Hammer Haarberg, nederst Margaret
Støle Karlsen klar med grillpølser og på bildet til venstre

er Inger Hvarnes Odberg i farta ‐ klar til å levere!

“Vi serverer
nyyyyydelige

looooomper!”
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Her er aktive jenter, serviceinnstilte og blide: Susanne Storhaug og Vera Paulsen i pølseboden.

Britt Ohrem Brastein og Pippi Müller stiller opp for klubben og prosjektene!

Hilde Eskedal er klar, nå er det innejobb og wiener som gjelder!

langt unna!

Vi krysser fingrene for at vi kan
beholde denne jobben gjennom
koronatiden og at det neste år en
gang, kan bli normale tider igjen.

Uansett, det er hyggelig på jobb 
pølsene går unna som varmt hvete
brød og timene på vakt flyr av sted.
Noen ganger er det godt å være to
på vakt, etterspørselen er stor på
enkelte dager. Vi har utmerket sam
arbeid med de som er ansatt hos
Askjems, så om vi trenger hjelp er
det lett å spørre. 

Det er også godt når vakta er over,
har det vært pes og mye å gjøre,
kjennes det i ryggen og da er det
godt å komme hjem og strekke litt
ut! 

Så er det en måned til neste vakt 
og vi er fit for fight igjen!

Margaret Støle Karlsen
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Første møte etter sommerferien,
var etterlengtet! Vi hadde ikke sett
hverandre siden sommermøtet som
ble holdt utendørs, i Kjerra. Da vi
møttes der hadde vi ikke sett hver
andre ansikt til ansikt siden mars
møtet. Aprilmøtet ble avlyst på
grunn av Koronapandemien som
kom snikende inn over verden. Vi
avholdt et vellykket digitalt møte i
mai. Junimøtet ble utendørs, som
sagt i Kjerra. Så ble det sommer og
dermed pause til septembermøtet. 

Det var godt å møtes igjen!
I tillegg ble det svært hyggelig at vi
kunne ta opp et nytt medlem denne
kvelden: Kristin Aall DonsWallebek.
Flere av oss kjenner Kristin fra før,
for 5 år siden var hun medlem i
klubben, men grunnet helsepro
blemer måtte hun slutte. Men 
heldigvis, nå er hun tilbake igjen! 

Hilde Eskedal er hennes fadder 
nå som da, så dette ble et hyggelig

gjensyn. Kristin informerte litt om
seg selv; hun har utgitt egen bok på
eget forlag! Boken heter “Bak hver
en dør” og handlingen er lagt til
hjemlige trakter: Langestrand. Det
blir spennende å lese denne, boken
er en thriller!

Vi ønsker Kristin hjertelig 
velkommen tilbake ,og vi vil gjøre
vårt for at du skal trives!

Denne plassen
er sponset 
av anonym
annonsør.

Beløpet er gitt som
støtte til arbeidet 

Larvik
Soroptimistklubb gjør
for å gi kvinner hjelp 

til utdanning.

Soroptimistene 
verden over er en 

stemme for kvinner!

“Det å bli soroptimist 
- å bli tatt inn i varmen som 

dette fellesskapet 
representerer -

er som å finne en sekk 
full av perler.”

Siril K. Herseth

Velkommen, Kristin!

Kristin Aall Dons‐Wallebek sammen med sin fadder Hilde Eskedal og 
president Pippi Müller til høyre.
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Mandag 9. november 2020 
fikk vi budskapet om at Ellen Gade,
født 14. september 1923, var gått
bort, 97 år gammel.

Ellen var en bauta 
i norsk og internasjonalt soroptimist
liv. Hun var med å stifte Sandefjord
Soroptimistklubb 15. oktober 1955,
og hun ble hedret med æresmed
lemskap under vårt 60årsjubileum i
2015 og var det siste av våre
chartermedlemmer.

Ellen vokste opp i Drammen
og tok artium der under krigen. Hun
giftet seg med Arne Gade og de var i
en årrekke vertskap på flere kjente
hotell rundt i landet før de kom til
Sandefjord i 1951. De startet
restauranten Gadella i 1957 og
sammen drev de denne og
Handelsstanden helt fram til 1979.

Restauranten ble videreført under
samme navn frem til 1992. Ellen var
et meget sosialt menneske og hun
fikk etter hvert mange gode venner i
Sandefjord.

Store deler av Ellens voksne liv 
ble viet til soroptimistenes arbeid
lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Hun var tidlig president i vår egen
klubb og fra 1973 til 1975 var hun
Unionspresident. 
I flere år representerte hun
Norgesunionen på guvernørmøter i
Europa og hun var delaktig i 
chartring av mange klubber, bl.a. i
Larvik.

Ellen var klar i sin tale
på at det å reise var viktig for å
utvide horisonten og gi livet nye 
perspektiver. Og reise gjorde hun,
ikke bare her hjemme, men også i
Europa og verden ellers. Ellen ble en
kjent soroptimist langt utenfor
Norges grenser og var høyt respekt
ert. Hennes yngste sønn bor og
arbeider i Ghana og slik fikk hun
muligheten til å besøke landet flere
ganger. Ellen nedla et betydelig
arbeid for landets kvinner og hun
mottok også en pris fra Ghana for
sin frivillige innsats.

Et annet av Ellens hjertebarn
var Norske Soroptimisters
Utdanningsfond, opprettet i 1985 av
Wenche Klunderud, SI Larvik. Ellen
var fondets første leder og vil bli
husket for sitt store engasjement for
kvinners muligheter for økonomisk
støtte til utdanning.

ELLEN GADE

Soroptimismens
vesen er å gjøre
ting sammen.,,

Ellen var opptatt av å formidle
soroptimistorganisasjonens historie,
hvor viktig det var ikke å miste
grunntanken og å være nysgjerrig på
hva organisasjonen har å by på. Hun
snakket seg alltid varm om hvor
lærerikt det var å delta i SIs interna
sjonale arbeid og hvor takknemlig
hun var over de muligheter det å
være soroptimist ga henne. 

Ellen var et helstøpt menneske, 
alltid positiv og med et humoristisk
og muntert blikk, og en utmerket
hukommelse. Hun lærte oss alle at
«soroptimismens vesen er å gjøre
ting sammen». Vi vil savne henne i
klubben vår og våre tanker går til
hennes nærmeste. Vi vil huske Ellen
med ærbødighet og lyser fred over
hennes minne.

Sandefjord Soroptimistklubb

Ina Marie Hagen, 
President

Minneord
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«Sikre inkluderende, rettferdig
og god utdanning og fremme
muligheter for livslang læring for
alle»  slik lyder FNs bærekrafts
mål nr. 4.

For Soroptimist International 
er tilgang til utdanning for jenter og
kvinner i alle aldre en grunnleggende
menneskerettighet og avgjørende
for hennes utvikling, for økonomisk

vekst og for fattigdomsbekjempelse.
Utdanning gir kvinner og jenter
mulighet til å realisere sitt potensiale
og forsørge seg selv og er også et
middel til å utrydde og forhindre
vold mot kvinner.

Utdanningsstipend er ett bidrag i
dette arbeidet, og kvinner verden
over får her muligheten til å reali
sere drømmen om en utdannelse.

SIEs utdanningsstipend
I løpet av et år tildeler klubber, uni
oner og vår føderasjon over 1000
utdanningsstipend til kvinner og
jenter innenfor føderasjonen og i
land utenfor. Et imponerende antall!
Norgesunionen har sitt «Norske
soroptimisters utdanningsfond for
kvinner» som siden 1985 har gitt sti
pend til kvinner og jenter i noen av
de fattigste landene og da særlig i
Afrika.

Utdanningsstipend 
– et viktig bidrag til å nå FNs 
bærekraftsmål nr. 4: God utdanning!

Styret i Federation Scholarship i Europaføderasjonen: Britt Nordgreen, SI Bergen, leder, sammen med Maria Luisa
Frosio fra Italia og Elena Savu fra Romania.

Britt Nordgreen, leder i SIEs Scholarship Committee
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Instagram: SIE Scholarship er tilstede
også på sosiale medier.

På føderasjonsnivå har vi to utdan
ningsstipend som administreres av
SIE Scholarship Committee:
 Dr Suzanne Noël Scholarship
 Federation Scholarship

Dr Suzanne Noël Scholarship
Annet hvert år deles det ut stipend
til kvinnelige leger som holder på å
spesialisere seg innen plastikk og
rekonstruktiv kirurgi. Fondet er opp
kalt etter Dr. Susanne Noël som var
grunnleggeren av Europa
føderasjonen, og som selv var spesi
alist innen plastikk og rekonstruktiv
kirurgi. 

I år hadde vi 10.000 Euro til disposi
sjon og midlene ble fordelt likt 
mellom Gertraud fra Østerrike og
Lara fra Belgia.

Federation Scholarship
Stipendets formål er å bidra til
kvinners egenutvikling gjennom
utdannelse.
Kvinner som tar utdannelse innen
STEMfagene (vitenskap, teknologi,

ingeniørfag og matematikk) og som
er i sitt siste studieår, uavhengig av
grad, prioriteres. Dårlig økonomi
eller andre krevende familiesitua
sjoner vektlegges også.

Hver union kan fremme to 
kandidater, mens land med enkelt
klubber kun kan fremme en kandid
at. Kandidatene behøver ikke å
komme fra samme land som klubb
en. Det er guvernørene som på sitt 
årsmøte vedtar hvem som skal få 
stipend etter innstilling fra SIE
Scholarship Committee.

I 2019 hadde vi 100 000 Euro
til disposisjon og 30 kvinner fra 24
land fikk stipend. I år ble 90 000 Euro
fordelt mellom 24 kvinner.

Midlene som fordeles kommer fra
medlemskontingenten som betales
inn og hver soroptimist bidrar årlig
med 2,33 Euro.

Som kjent synker medlemstallet 
i vår organisasjon og i år forlot i til
legg 1100 afrikanske søstre SIE for å
bli en del av den nye afrikanske
føderasjonen. Dette får konsekvens
er for finansieringen av fondene,
men forhåpentligvis vil dette bli løst
til det beste for våre søkere.

Stipendmottakere 2020
Ett eksempel er 35 år gamle Tamta
fra Georgia. Hun ble tildelt € 7000
for å fullføre doktorgraden på eng
elsk, noe som gjør at hun kan søke
på fast stilling ved universitetet og få
en jevn inntekt for seg selv og sine
døtre. Et annet eksempel er 34 år
gamle Houloud fra Togo som ble til
delt € 6000 for å avslutte sin doktor
grad i biologi. Forskningen hennes vil
bidra til å redusere forurensning fra
mennesker og dyr og forbedre
matsikkerheten i landet hennes.

“What’s in it for me?”
Etter å ha hatt verv som unions

sekretær og nettansvarlig i unionen
og deretter vært president i
Bergensklubben, hadde jeg tenkt å
trappe litt ned på aktiviteten, men
da kom spørsmålet om jeg kunne
tenke meg å stille som kandidat til
styret for SIE Scholarship Funds. Som
Soroptimist er vi «oppdratt» til å si
ja, og med ett var jeg kandidat til et
verv i Europaføderasjonen.

Styret har tre medlemmer og to av
de «gamle» tok gjenvalg, så da var
det én ledig plass og to kandidater.
På guvernørmøtet i 2017 ble jeg
valgt inn og i perioden 20172019
satt jeg i styret sammen med Maria
Luisa fra Italia og Elena fra Romania.
To svært erfarne tillitskvinner med
mye kunnskap og et stort engasje
ment for vår organisasjon.

Da nytt styre skulle velges i 2019
var det kun jeg som var «valgbar» og
kunne sikre kontinuitet, så da var
det bare å si ja til nok en periode. Nå
samarbeider jeg med Sevil fra Tyrkia
og Alexandra fra Hellas.

Kirurgen, Dr Suzanne Noël, brakte
soroptimismen til Europa.
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Søknadsprosessen er heldigital,
men styret har mye arbeid med å se
til at søknadene er riktig utfylt og at
alle dokumentene som kreves er lagt
ved. Det skal lages rapporter til
guvernørmøtene og vi må sørge for
at alle som har fått stipend sender
inn sluttrapport. Vi har alle våre
møter på Skype noe som passer 
særlig godt i disse tider.
Som medlem av styret blir man invit
ert til å delta på såkalt Extended
Board Meeting – en god parallell til
«utvidet unionsstyremøte» i vår
egen union.
Alle de flotte tilbakemeldingene vi
får fra våre stipendmottakere viser

at stipendene har en viktig funksjon.
Du får praktisert og gjenoppfrisket
både engelsk og franskkunnskap
ene, du får innblikk i unge kvinners
drømmer og ønsker for fremtiden, i
dagens universitetsstudier, du får
delta i arbeidsgrupper og på
guvernørmøter og sist, men ikke
minst, får du møte soroptimister
med et stort engasjement fra hele
føderasjonen og følge utviklingen av
organisasjonen på nært hold.

Britt Nordgreen, SI Bergen

leder av Federation Scholarship i
Europaføderasjonen
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Å få midler fra Scholarship
fondet, er en håndsrekning til
mange unge kvinner som søker
fondet om støtte. Ved å sjekke
på SIEs hjemmesider, har redak
sjonen i Sorord sett at to stud
enter i land vi har prosjekter, har
fått midler. Det er veldig hygge
lig å se. Her ser du beløpet de
har fått, og litt informason om
mottakeren av midlene.

SI Chisinau, Moldova, 
Valeria LEBEDA
2.500€
Valeria, 25, er en flittig, utholdende
student med en positiv holdning til
problemløsning og respekterer 

Student i Chisinau, Moldova og Gisenyi
Rwanda har fått stipend fra
Federation Scholarship 2019-2020

andres arbeid. Hun har store forvent‐
ninger fra studiene i skatterett, og
hun kombinerer læring og arbeid.
Hun brenner for å jobbe for det felles
beste.

SI Gisenyi, Rwanda
Marie Evelyne 
TWAHIRWA MUKERAJURU
2.000€
Profesjonell regnskapsopplæring vil
hjelpe Marie Evelyne, 35, med å
utvide sin kompetanse, slik at hun
kan støtte små kommersielle og
landbruksbedrifter, spesielt relatert
til produkter produsert i Rwanda. Det
vil også bidra til å bedre administrere
skolen som hun grunnla for å
fremme utdanning for kvinner.

- ORD VERD Å LESE!

Gjør deg kjent med 
nettsidene våre:

www.soroptimistnorway.no

https://larvik.
soroptimistnorway.no/
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Soroptimismen debuterte i
Skandinavia i 1933, da 33 kvin‐
ner dannet klubb i Oslo. Fire år
senere kom Bergen‐klubben til,
og åpnet for å opprette unionen i
1939. 

For pionerkvinnene i de to byene
ville våre liv, vår rivende raske
teknologirevolusjon og våre
muligheter trolig ha virket som
om vi befant oss på en fremmed
klode. Kanskje er det Iike vanske‐
lig for oss å tenke oss inn i for‐
holdene som formet livene til
våre søstre for 75 år siden. Hva
måtte de utvise av evner, vilje og
utholdenhet for overhodet å
skaffe seg utdannelse og yrke i
en fullstendig mannsdominert
verden?

Det som forbinder oss, tvers
gjennom alle disse årene, er
visjonen, viljen til å lære ‐og 
innsatsen for å bli sanne 
soroptimister, bedre søstre. 

På flyet hjem fra føderasjons
kongressen i Izmir i 1983 satt tann
lege Wenche Klunderud fra Larvik
klubben og hjelpepleier Bergljot
Knutsen fra Voss og snakket seg
varme. 

Afrikanske soroptimisters fortellinger
om forholdene for unge jenter i
hjemlandene hadde gjort sterkt inn
trykk. Der og da kom de to fram til
idéen om et utdanningsfond.
Appellen deres hadde både logisk og
emosjonelt trykk: 'Vi vet at statlig 
uhjelp fortrinnsvis kommer menn til
gode. Kvinner står bakerst i køen'.
Her kunne soroptimistnettverket
med personlige kontakter virkelig
gjøre en forskjell. 

Representantskapsmøtet i 1985
gikk inn for saken, og de opprinne
lige vedtektene ble godkjent året
etter. Distrikt Syd2 tok på seg styre
jobben. Sandefjords utrettelige Ellen
Gade var fondets første leder. Larvik
klubben laget en informasjons
brosjyre og sendte den til alle klubb
ene. Kvinner i Strand, Moss,
Trondheim og Mo i Rana tente
umiddelbart på idéen, og gradvis
kom alle klubbene med i å bygge
opp fondet. I 1990, da Trondheim
overtok ansvaret, kunne styret for
første gang dele ut skolepenger til
lærelystne jenter som afrikanske
soroptimister borget for. Ansvaret
flyttet mellom villige klubber, i fire
årsperioder: etter Trondheim fulgte
Sigdal,og deretter Larvik. 

Entusiasmen for dette håndfaste
prosjektet spredde seg: hver mottak
er har navn og ansikt  og kan
arbeide seg til en fremtid. Skolegang,
opp læring og studier som kan åpne
mulig heter, koster minimale beløp
sett fra Norge; men da bankrenten
gikk drastisk ned, måtte det stadig
mer kapital til for å sikre en ønsket
avkast ning til fordeling. Rundt tusen
årsskiftet kostet tre års utdanning i

Wenche Klunderud, SI Larvik
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Norske representanter som med entusiasme mottok beviset på den store
anerkjennelse Norske soroptimisters Utdanningsfond har. F.v.: Guvernør
Kristin Ruder, Tønsberg; unionspresident Sigrid Ag, Harstad; guvernør
Margaret Støle Karlsen; nåværende unionspresident Gerd Halmø, Stavanger‐
klubben. Helt til høyre Christine Peer, visepresident i SIE.

snitt 600 dollar. 

Gradvis ble fondet hovedprosjektet
til unionen vår, med en 2010kapital
på vel 2,2 millioner kroner. To år
senere belønnet guvernørmøtet i
Budapest fondet med 'Best Practice
Award' blant alle prosjektene til
Europaføderasjo nens klubber. 
Da hadde fondet allerede satt over
500 unge i stand til å utvikle sine
ambisjoner. 

Historien om utdanningsfondet
kan stå som symbol for hele vårt
engasje ment, og våre liv,
i soroptimistbeve gelsen. Gjennom
vennskap og utveks linger i det
globale fellesskapet vil vi lære,
utvikle oss selv, og arbeide for å
fremme fred og forståelse. Ikke
minst ved å bidra til at kvinner kan
skape seg bedre liv. Nettopp det at
vi er så for skjellige, lever i ulike
kulturer og har et bredest mulig
utvalg av yrker og bak grunn, åpner
for læring og innsikt: iste denfor å
opptre i regimentert flokk prøver vi
virkelig å sette pris på og utnytte rik
dommen i mangfoldet. Begrepet

Støtt vårt eget 
UTDANNINGSFOND:

Kontonummer: 
2050 29 08511

VIPPS: 
578228

Hjelper du en mann, hjelper du mannen.
Hjelper du en kvinne, hjelper du en hel

familie.

'søster' er innbakt i navnet, 'sor'. 
I vår tid bruker vi det kanskje
sjeldnere enn våre forgjengere
gjorde, men fellesskapsidéen lever
like sterkt. 

Kilde: Nina Tjomsland, SI Stavanger 
i Norgesunionens 75‐årsjubileums‐
skrift fra 2014.

Vi leser i Norsk Soroptima som
kom i september at Norske
Soroptimisters utdanningsfond har
nå en kapital på kr. 3,5 millioner
kroner! Fondets inntekter er
avhengig av de norske klubbene. 

Det fleste av dem er gode givere
og disse midlene pluss det årlige
lotteriet, samt gaver i 2019 beløp
seg til kr 340.055,. 

En arv fra Pratibha Jensen, som
Sorord har omtalt, var på hele kr
213.000, og lotteriinntektene i
2020 var på 94.000,.

Formålet med fondet er å yte
økonomisk støtte til kvinner
gjennom samarbeid med lokale
soroptimistklubber tilsluttet
Soroptimist International of
Europe (SIE). 

Kvinner som får stipend er hoved
saklig fra Kenya, Rwanda,
Madagaskar, Ghana, Benin og
Mali, pluss Moldova. 

Stipendene går oftes til yrkesrett
et utdanning og videregående
skole. Noen får støtte til høyskole
og universitet. 

Klubber som har hatt ansvar
for fondet:

Sandefjord, Trondheim, Sigdal, Larvik, Rygge, Kristiansand Øst,
Gjøvik, Tønsberg og Oslo



20

Nr. 50 - DESEMBER 2020

Samtidig ønsker vi velkommen til de
nye tillitskvinnene som skal tiltrå
sine nye verv. Vi ser fram til å jobbe
sammen med dere alle i vårt andre
år som unionsstyre.

Til tross for at Covid19
pandemien gir noen utfordringer for
både unionen og klubbene må vi
fortsette å jobbe med de mål vi har
satt oss. Det er viktig at vi ikke

Unionspresident Randi Mordal Hessen

Hilsen fra unionspresidenten:

KLUBBMØTE MED KRISTIN RUDER FRA TØNSBERG-KLUBBEN
Kristin fortalte under
holdende og informativt
om Nordiske Dager.
Her takkes hun av 
president Pippi Müller.
Som synes av bildet,
stemningen var god 
som vanlig!

Kjære soroptimister!
Jeg ønsker alle soroptimister, 
og ikke minst våre nye medlemmer,
velkommen til et nytt soroptimistår.

På vegne av unionsstyret vil jeg
takke de tillitskvinnene på klubb og
unionsplan som går ut av sine verv
30. september, for den innsats dere
har gjort og for godt samarbeid. 

stopper opp, fortsett med klubbmøt
er enten fysisk der det er mulig eller
digitalt. Selv om tidene forblir usikre,
må vi tenke fremover og vi soroptim
ister er jo vant med å tenke kreativt
og det skal vi fortsette med.
Lykke til med nytt soroptimistår.

Randi Mordal Hessen
UNIONSPRESIDENT
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Den første soroptimistklubben ble
dannet av Stuart Morrow, en profe
sjonell organisator – en mann med
mange talenter.
Klubben var Alameda Countyklubb,
Oakland i USA, i 1921.

Han var i ferd med å danne
en annen type klubb da han ringte
ParkerGoddard Secretarial School i
håp om å få kandidater til den nye

klubben sin. Han forklarte årsaken til
at han ringte skolen og snakket i
flere minutter. Han antok at skolen
ble drevet av to menn, men ble
overrasket da han fikk høre at ledels
en besto av kvinner. Han unnskyldte
seg, men da sa Adelaide E. Goddard
at ”den dagen menn tillater kvinner
som medlem i sine serviceklubber, 
er jeg interessert”. Denne uttalelsen
satte Morrow på en idé.

Charteret presentert på en innledende bankett i Vest‐rommet på Hotel Oakland mandag
kveld 3. oktober 1921.

Det var rotarianeren Stuart Morrow som grunnla organisasjonen vår

Vår organisasjon feirer
100 år i 2021
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Han sammenkalte en del forret
ningskvinner i Oakland, som hadde
utmerket seg, og hadde som mål å
organisere en serviceklubb for kvin
ner. 

Dette første møtet fant
sted tirsdag 31. mai kl. 16.00 på
ettermiddagen i The Rose Room i
Hotel Oakland. Organisasjonens
navn, Soroptimist, kom fra de latin
ske ordene SOROR og OPTIMUS.
Soror; søster og Optimus;
den beste. Det som ” i nyere tid” er
blitt ” Det beste for kvinner”.

De offentlige papirene for 
soroptimistklubben ble innrapportert
av Stuart Morrow i Sacramento,
California 1. juli 1921.
Papirene ble signert av ham selv og
Sarah Jane Fearn, Oakland og Cecilia
Waldron Heaton, Berkeley og
statuttene for organisasjonen ble
fundamentert.

Morrow så organisasjonen 
også som en forretningsidé med ham
selv som organisator, grunnlegger og
daglig leder og hadde derfor 90 pro
sent av stemmetallet, og eierrettig
heter til organisasjonen.

Så tirsdag 21. juni 1921 kl. 12.15 ble
det valgt åtte ledere:

• Mrs. Gladys H. Barndollar, 
Multigraph (ing) Letter Co., 
principal

• Mrs. Doris C. Tilton, Marinello Skin
and Scalp Specialist, principal

• Mrs. Adelaide E. Goddard, Parker  
Goddard Secretarial School, 
principal partner

• Miss. Grace M. Wetterhall, 
Real Estate,principal

• Mrs. Lillian Blake, Art Dealer, 
proprietor

• Mrs. Mary Hughes Patterson,
Piano Teacher, principal

• Dr. Mae Green Lineker,   
Optometrist, principal

Nr. 50 - DESEMBER 2020

Adelaide E. Goddard,Chartermedlem
én av de “opprinnelige åtte” som var
på det første medlemsmøte på Venus
Cafe, 21. juni 1921

Helena M. Gamble, den første sekre‐
tæren og som senere ble historie‐
skriveren i organisasjonen ‐ livet ut..

• Mrs. L. Blanche Rollar, Corsets and
Blouses, proprietor

Fra denne gruppen
og andre kvinner, kommer charter
medlemmer, deriblant Violet
Richardson som vi i dag omtaler som
Founder President. Med 80 med

Eloise B. Cushing, en av arkitektene
bak den første klubbens lover og 
vedtekter.

Violet Richardson Ward,
Chartermedlem,
senere Founder President.

lemmer var man i gang og månedlig
avgift var satt til $ 1,50 og som
gruppe ble den organisert
etter mal av Rotaryklubbene.

En bankett ble holdt mandag 
3. oktober 1921 og første styremøte
ble holdt noen
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8 av disse 9 ble våre første ledere. Mrs. Gladys H. Barndollar, Mrs. Doris C.
Tilton, Mrs. Adelaide E. Goddard ‐ Parker‐Goddard, Miss. Grace M.
Wetterhall, Mrs. Lillian Blake, Mrs. Mary Hughes Patterson, Dr. Mae Green
Lineker, Mrs. L. Blanche Roller. Dessverre har vi ikke opplysninger om hvem er
hvem.

dager etter. Dette ble starten på den
første soroptimistklubben i verden,
med Violet Richardson fra Berkeley
som charterpresident.

Fra den dagen av er SERVICE
nøkkelordet for SOROPTIMISTER:
"to foster the ideal of service as the
basis of all worthy enterprise and to
increase the efficiency of its memb

ers in pursuit of their occupations by
broadening their interests in the
social, business and civic affairs of
the community through an
association of women representing
diverse vocations."

Soroptimistidéen vant terreng 
og Morrow reiste rundt og organi
serte flere klubber. San Francisco
klubben så dagens lys i mars 1922,
etterfulgt av Los Angeles og
Washington DC. Han hadde også
visjoner om en internasjonal sorop
timistorganisasjon. Etter å ha fått
satt inn andre til å drive ekstensjon i
USA, organiserte han klubber i
London og Paris i løpet av 1924. 
I London var til og med den konge
lige familie til stede under chartring
en av klubben.

Etter hvert følte man at 
”Mr. Morrow had gotten too much
money”. Man inngikk et kompromiss
med ham og etter å ha utbetalt en
sum trakk Morrow seg ut av organ
isasjonen. Det skjedde i juni 1927
etter en konferanse i San Francisco.

Sissel Hobæk

Larvik Soroptimistklubb skal markere 
Soroptimist Internationals 100årsjubileum 2021.

Her har jubileumskomitéen sitt første møte. F.v. Rigmor Haug, Tove Akre, Margaret Støle Karlsen, Lill Bjørvik og
Torunn Hammer Haarberg. Planer ble lagt og man søker også samarbeid med nærliggende soroptimistklubber.
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Kjære soroptimister!

Til tross for usikre tider vil starten
på et nytt soroptimistår by på mange
aktiviteter å glede seg til.
Først må nevnes arbeidet med
soroptimistenes utviklingsmål som
forhåpentlig vil forandre og fornye
vårt arbeid for rekruttering av nye
medlemmer. Vi må arbeide med
dette på en mer helhetlig måte. Våre
aktiviteter bør gjøre vår organisasjon
attraktiv både for potensielle med
lemmer og våre egne medlemmer. 

3. oktober startet 
vi på vår hundreårskampanje
“Brilliant Past and Bright Future”.
Dessverre ble den planlagte feiringen
i San Francisco neste år, avlyst. 
Men jeg er overbevist om at vi vil
greie å feire online, ved å dele “vår
strålende fortid og lyse framtid” på
sosiale medier. Følg med på SIEs
(Soroptimist Europe) sosiale medier
der mye vil skje. Jeg er sikker på at
mange allerede har sett at vi har økt

vår aktivitet der, med innlegg som
belyser våre store prosjekter, foto
konkurranse, opplysning og mye om
vår organisasjon.

Mitt mål er å få ut beretninger
og presentasjoner av våre prosjekter
gjennom SIEs sosiale medier. Jeg er
stolt av vårt arbeid, stipender, ment
orvirksomhet, lederskapsakademi og
mange andre initiativ, som alle
trenger å belyses og løftes fram for
oss soroptimister og for resten av
verden. Det som hjelper for å ha
global oversikt og samle informasjon,
er den årlige rapporten (Annual
Report). 
Påminnelse om denne rapporten er
blitt sendt ut. Det er så viktig at vi
sender denne informasjonen til SIEs
hovedkvarter slik at vi kan få den
fulle oversikt over alt det utrolige og
flotte arbeidet vår føderasjon 
utfører.

Til slutt må nevnes at SI og tidligere
president MarietVerhoefCoen har

sin rapport* ferdig, og den ligger på
nettet.

La oss skryte av at vi er 
soroptimister, alltid aktive og rede til
å hjelpe andre.

Anna Wszelaczyska
SIE President 20192021

* Rapporten kan du lese om på   
neste side, der Lill Bjørvik har 
oppsummert de viktigste 

informasjonene.

EUROPA-PRESIDENTENS

Anna Wszelaczyńska,
SIE President 20192021
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WOMEN, WATER & LEADERSHIP:
Soroptimist International
President’s Appeal 20172019

Hvis du blir president for SI en gang,
så kan du bestemme hva «desem
berti’ern» skal gå til. Det er ditt per
sonlige privilegium. Tenk på det. Det
er mye du kan utrette :)

Mariet VerhoefCohen som var SI
president fra 20172019, valgte
VANN som sitt tema. Nå het satsnin
gen Women, Water & Leadership. I
2007, da hun var president i
Europaføderasjonen, var også vann
hennes fokusområde. Den gang het
prosjektet «Soroptimists Go for
Water».

TEMAET ER IKKE BLITT MINDRE
AKTUELT MED TIDEN.
Nå har hun laget en praktfull
brosjyre. I forordet her sier hun bl.a.:
… the advancement of women, safe
and equal access to water and sani‐
tation, and the empowerment of
women and girls in leadership, are
the stand‐out topics of my life.

Hun er av den overbevisning
at jenter og kvinner oppfattes som
ofre for vannmangel og kun som
mottakere av hjelp. Prosjekter (som
er satt i gang med midler fra desem
berti’ern) i Kenya, Bulgaria,
Indonesia og Malaysia søker å mot
bevise akkurat dette. Hun vil myn
diggjøre (empower) kvinner slik at
de tar ledelsen som beslut
ningstakere og nøkkelpersoner når
det gjelder å skaffe vann, mat og
økonomiske løsninger. 
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10. DESEMBERAPPELLEN 2017-2019

Alle prosjektene gjennomgåes i den
fargerike og lettleste brosjyren. Om
du ikke leser alt fra perm til perm så
anbefaler jeg på det varmeste at du
skummer gjennom for å ta del i hva
soroptimister utretter rundt om i
verden. Brosjyren er på 30 sider og
har en grei engelsk. Du finner den
her:
https://www.soroptimistinterna
tional.org/flipbooks/womenwater
andleadership/?page=1

Økonomien i prosjektene fordeler
seg slik:

Kenya, £ 233.084 (Water, Clean
Energy, Agriculture and Food
Security)
Bulgaria £ 62.995   (Women’s
Empowerment through Water,

Sanitation and Health (WeWash))
Indonesia £ 45.235  (Earthquake
Recovery through Water, Shelter and
Capacity Building)
Malaysia £ 70.400  (Clean Water
for Rural Communities)

Til sammen £ 411714, dvs i 
underkant av 5 mill. norske kroner.

... og her er en faksimile
av brosjyren.

Mariet VerhoefCohen 
SIpresident fra 20172019



Nr. 50 - DESEMBER 2020

Ja, hvorfor ble jeg egentlig 
soroptimist?

Jeg velger ærlig:

SOROPTIMIST VED EN TILFELDIGHET
 ELLER VAR DET VELOVERVEID?

Jeg visste egentlig ingenting 
om Larvik Soroptimistklubb og
soroptimistenes arbeid før AnneBrit
tok tak i meg og ville ha meg med. 
 og hun fristet med en tur til
Rwanda!

Jeg hadde flyttet fra Kjose 
til Styrvoll, og min interesse ved
siden av jobb var ganske enkelt å
følge opp tre barn. Da spesielt knytt
et til idrett, hvor jeg var aktiv med
en mengde styreverv i tillegg til å
være litt trener. AnneBrit klarte å
"fange meg opp" da motivasjonen til
å fortsette i idretten dalte. 

Dermed ble jeg med på
Sommermøte i Havna 2016, og
deretter flere møter utover høsten. 
Jeg følte at jeg ble tatt godt imot og
jeg kjente flere fra før, likevel skulle
det gå lang tid før jeg endelig ble
medlem i klubben 13.februar 2017. 
"Noen trenger visst lengre tid enn
andre!" 

Møtene var både lærerike
og ga rikelig med påfyll i en travel       

hverdag, men jeg måtte vel bruke så           
lang tid på å rydde plass, og virkelig    

bestemme meg for at dette var noe for        
meg.        

Noe jeg kunne være med på, som kunne
bidra til en bedre verden for kvinner. 

 Kvinner som ikke var like heldige som meg, 
som er født i Norge hvor kvinner har rettigheter og 

mulighet til utdanning og arbeid!
For meg var det avgjørende at soroptimistene arbeider på   

verdensbasis for å styrke kvinners rettigheter, bekjempe vold og gi 
kvinner utdanning. 

Så får vi se om jeg noen gang kommer til Rwanda? 

Hvorfor jeg 
er soroptimist ...

Inger Solum Styrvold

26
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Karisimbi er vulkanfjellet 
i bakgrunnen. Karisimbi ligger i
Virungafjellene på grensen mellom Den
demokratiske republikken Kongo og
Rwanda. Fjellet er 4 507 m. høyt. 

Det ser frodig ut, men det er lite vann i
lavajorden. Folk samler vann i primitive
«brønner» og de må gå 3 km for å hente
drikkevann. 

Med et vannrør 
fra hovedvannledningen til en 
vannpost midt i landsbyen, så vil kvinn
er/jenter få en enklere og tryggere 
hverdag. SI Gisenyi vil drive opplæring 
i vedlikehold av vannposten og generell
hygiene. 

DETTE ER KARISIMBI!
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Kari Holm, tidligere SI Narvik, nå medlem i SI
Harstad, var på reise i Rwanda rundt nyttår
2011/2012. Larvikklubben er aktive i
Rwanda og det store vannprosjektet, og
redaksjonen takker Kari for et kort glimt fra
hennes opplevelser i klubber som er kjente
for oss.

Min mann og jeg var invitert til afrikansk
bryllup i Kigali. Det var et eventyr i seg selv.
Som soroptimist ville jeg besøke tre klubber
mens jeg var der: en i Kigali, en i Gisenyi og en
i Kibungo. 

Vi ble godt mottatt 
alle steder. I Kigali var
det Antoinette
Uwimana (past presi‐
dent of Rwanda Union
den gang). Denne
klubben hadde et
evigvarende
skoleprosjekt, startet i
2003. I 2011 var det
241 elever, en stor,
flott kongress‐sal og
overnattingsmu‐
ligheter for besøk‐
ende. Det var to klub‐
ber til i Kigali. 

I Kibungo 
tok president
Emerance
Mukakimenyi imot
oss. Der traff vi også
Rwandas unionspresi‐
dent Francaise
Murebwayire. I
Kibungo startet de i
1996 barnehage,
folkeskole og
videregående skole
(3‐18 år) med 570
elever, hvorav 280
jenter. Elevene betalte
for å gå der. De hadde
planer om starte uni‐
versitet. I tillegg til
skole hjalp de gamle,
fattige med f.eks.
høns, så de kunne
selge egg og kyllinger,
eller med banan‐
planter. De hadde fått
opp 16 vanntanker
hittil. Etter at vi var

der hadde de fått opp en stor bygning for
opplæring av kokker, kelnere etc., i tillegg
til en kjøkkenhage.

I Gisenyi var det visepresident 
Marianne Mukankaka som ønsket oss
velkommen. 19 soroptimister sørget for
drift av et treningssenter/læringssenter for
voksne kvinner. Kvinnene lærte forskjellig
håndarbeid, og var der i to år. Senteret ble
bygget i 2005, og hadde 45 elever. I det
store kvartalet hvor krigsenkene med deres
barn bor, hadde de fått opp vanntanker
som samlet regnvann fra taket til 124 fami‐
lier. De fikk også laget enkle støpte ovner
som ble bygget inn i en støpt benk. I hagen
bak læringssenteret hadde de planer om å
bygge et skolekjøkken og rom for å
innkvartere gjester.

Det er utrolig hva disse damene får til!
Heldigvis får de økonomisk støtte fra
forskjellige land.

Kari Holm
SI Harstad

Nr. 50 - DESEMBER 2020

Kari Holm fra Harstadklubben:

RWANDA
og mitt besøk i Kigali, 
Gisenyi og Kibungo

Her viser Marianne Mukankaka fram de
støpte ovnene. I hånden har hun ett av
Larvik‐klubbens miljønett.

Kari Holm og Marianne Mukankaka utenfor
læringssenteret.
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Åtte millioner tonn plast havner i
havet hvert år. Plasten truer ikke
bare dyrelivet, men også oss. Med
konkrete tiltak der problemene er
størst, tok TVaksjonen plasten ved
rota. Sammen skal vi redusere plas
tutslippene og ta vare på verden
shavene! Sorord har vært heldig
igjen, og fått sandefjordjentene til å
skrive om det store prosjektet sitt:

Sandefjord Soroptimistklubb
hadde totalansvar for gjennomføring
av TV‐aksjonen 2020 på vegne av
Sandefjord kommune. Årets mottak‐
er var World Wildlife Fund, øremer‐
ket bekjempelse av plast i havet. 
Hovedkomitéen ‐på vegne av
Sandefjord Soroptimistklubb ‐ besto
også i år av Ina Marie Hagen,Tove
Helen Kiær og Evy Kruse. For
næringsliv Bente Broager og Kate
Halvorsen. 

Som vanlig var det et omfattende
arbeid å få i havn en aksjon i denne
størrelsen. Denne gang har imidler‐
tid smittevernarbeid i forbindelse
med Covid 19‐virus endret ramme‐
betingelsene for arbeidet. Det meste
måtte foregå digitalt og uten fysisk
bøssebæring som vi er vant til.
Generelt har vi under pandemien
tatt et syvmilssteg i forhold til å
bruke digitale løsninger, og også tv‐
aksjonen har måttet tilpasses disse
nye rammebetingelsene. 
Arbeidet har vært konsentrert om å
skaffe digitale bøssebærere, og med
et ekstra «trykk» på næringslivets
ringedugnad, og ikke minst arbeidet
ute i skolene. Prosjektet i år hadde
ikke hatt noen direkte lokal
forankring, men saken berører hver
og en, og det var ikke vanskelig å
skape entusiasme og interesse. 
Og flere enn én har hoppet i havet til

inntekt for innsamlingen – i temmelig
kaldt vann!

Skole 
Vi har ‐som tidligere år‐ satset på
god planlegging inn mot skolene. Det
pedagogiske opplegget Salaby er
godt kjent, og benyttes av noen. Vi
tok initiativ til en klassestafett med
premie til den flinkeste klassen (mest
innsamlet). Vinneren ble klasse 10C
ved Varden ungdomsskole, og
klassen kan glede seg til et besøk på
Høyt og Lavt. Klassen samlet inn Kr.
17.750,‐. Byskolen var i sving, og har
også i år hatt skoleløp i Badeparken.
Dette innbrakte Kr 16.000,‐ (Kr
13.000,‐ i 2019). 

Næringsliv
Det har vært gjennomført flott ringe‐
dugnad i aksjonsuka. Vertskap denne
gang var Color Line, som sjenerøst

SI Sandefjord trår ikke vannet:

TOK TV-AKSJONEN
I ÅR OGSÅ!

Mange i SI Sandefjord er aktive før, under og etter TV‐aksjonen ET HAV AV MULIGHETER! 
Her representert ved Evy Kruse, Ina Marie Hagen og Tove Kiær. 
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stilte med skip og mannskap slik at
de som stilte til dugnad hadde gode
rammer og masse inspirasjon for
gjennomføringen. Eventyrlig resultat
av denne delen av aksjonen, med
hele Kr 1.211.251,‐ notert i skrivende
stund (19.10). Til sammenligning
totalt innsamlet i ringedugnad i 2019
Kr. 784.655,‐. Altså en økning på hele
35%!

Samarbeidsparter 
Color Line har gjort en formidabel
innsats denne gang, og bidro med å
stille Color Line Hybrid til disposisjon
for ringedugnaden. Et betydelig
arbeid, med tanke på tidens strenge
restriksjoner. Vertskapet la til rette
for smidig gjennomføring, sørget for
utmerket servering og var inspir‐
erende for de som deltok. Og dette
var synlig på resultatene! 
Ellers pleide vi jo å samarbeide med
Sandefjord Sanitetsforening og Røde
Kors. Det har ikke vært arbeid på

Ledende leverandør av brannmateriell

Ryes gate 28 3263 Larvik, tlf. 913 86 007 
post@vestfoldbrannteknikk.no

roder i år. Vi må ellers fremheve
fylkesleder for aksjonen, Vibeke
Ravndal. 

Tallenes tale 
I skrivende stund: Totalt innsamlet
for Sandefjord kommune, Kr
3.010.233,‐ (2019: 
Kr 2.673.828,‐). En økning fra i fjor
på Kr 336.405,‐. Dette gav oss en
solid 1. plass blant Vestfold og
Telemarks kommuner basert på
totalbeløp. Etter innbyggertall ligger
vi på en respektabel 4. plass i fylket. 
Totalt innsamlet for landet var i
skrivende stund Kr 215.693.315,‐ ca.
500.000,‐ lavere enn 2019. Endelige
tall foreligger ikke før i november. 
Det mest markante denne gang er at
det ikke har vært kontanter i bøsser.
Og for vår del ser det ut til at det
ikke har påvirket det samlede resul‐
tat. 

Evy Kruse, SI Sandefjord
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SIAF - DEN FEMTE FØDERASJONEN
SI AFRICA FEDERATION har hatt en lang vei mot
realisasjon og nå, helt på slutten mangler de bare
charterseremonien før de er helt oppe og stå.
Seremonien var først fastsatt til april 2020 i
Abidjan på Elfenbenkysten, men p.g.a Covid19
utsatt til november 2020, og etterhvert utsatt på
ubestemt tid.  

Visepresidenten i den østlige
regionen av Afrika, øverste
rad i gult, er KAYIRANGWA
MARIE GRACE of SI Kigali
(RWANDA). Hun er fra en
klubb som Larvikklubben har
hatt mye samarbeid med.

Tidligere SIEpresident, Ulla Madsen fra Danmark, kom med
denne nyheten: Charterseremonien er nå satt til 22. mai 2021,
vi krysser fingre for at det lar seg gjøre! Vår femte føderasjon er
i gang allerede, men i mai neste år får de sitt etterlengtede
charter! Invitsjonen sees nedenfor, bare meld deg på!

Zimbabwe Rwanda Sør-Afrika

Marokko Elfenbenkysten Benin

Marokko Madagaskar Madagaskar

Kenya

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

 alderdom er dog det eneste middel
til å leve lenge, som man hittil har oppdaget.
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Da Nobelkomitéen startet arbeidet i
år, lå det 318 forslag på kandidater
på bordet. 107 av dem er organisa
sjoner, 211 personer.

Nobelkomitéen hadde sitt første

Fredsprisen til  Verdens 
matvareprogram (WFP)

Nobelkomitéens leder Berit Reiss‐Andersen kunngjorde vinneren av Nobels
fredspris, 9. oktober 2020. FOTO: STIAN LYSBERG SOLUM / NTB

møte for året i slutten av februar.

Siden jobbet komitéen helt tett
opptil tildelingsdagen med å finne
årets fredsprisvinner. Valget falt
altså på Verdens matvareprogram.

– Nobels fredspris for 2020 
ble tildelt Verdens matvareprogram
(WFP) for deres innsats for å
bekjempe sult, for deres bidrag til å
bedre forholdene i konfliktområder,
og for å være en drivende kraft i
arbeidet med å forhindre at sult
brukes som et våpen i krig og 
konflikt, sa Nobelkomitéens leder
Berit ReissAndersen.

Hun trakk frem at linken mellom
sult og væpnede konflikter, er en
ond sirkel.
– Krig og konflikter kan forårsake
sult, akkurat som sult kan skape 
konflikter og bruk av vold. Vi kom
mer aldri til å nå målet om null sult,
med mindre vi får slutt på væpnede
konflikter, understreket
Nobelkomitéens leder.

Bli bedre kjent med soroptimistene:
www.soroptimistnorway.no
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Abonnér på iFOKUS - gratis blad utgitt
av FOKUS, Forum for 

kvinner og utviklingsspørsmål. 

Hummerbakkveien 253 • 3294, STAVERN

Abonnér gratis på
BISTANDSAKTUELT.

Klikk deg inn på 

www.bistandsaktuelt.no

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

Soroptimistene - en stemme for kvinner!

Lyst til å bli medlem?
Send oss en epost på 

larvik@soroptimistnorway.no

www.fokuskvinner.no
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Bestill på op.no/bestill

Det viktigste 
i verden skjer 

der du bor

Ikke abonnent? 
Prøv full digital tilgang i

5 UKER FOR 5 KRONER
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Gjennom snart 20 år har vi markeds
ført og solgt våre julemerker!
Julemerkene er som et columbiegg,
eller populært sagt; et Kinderegg!
Soroptimistene landet over får pynt
et opp julehilsningene sine, organisa
sjonen blir markedsført og utdan
ningsfondet får penger til støtte for
utdanning av kvinner! Det kan nest
en ikke bli bedre når en tenker på
hvor lite et slikt julemerke er! Så
jentene i Larvikklubben har denne
oppfordringen: Glem epost når det
gjelder julehilsninger, send en god
gammeldags hilsen i posten og pryd

Julemerkene våre lever i beste velgående    
- også som samler-merker!

Her er våre julemerker i godt selskap
hos Skanfil 2020

konvolutten med soroptimistenes
eget julemerke! Det hele kom som
en idé i 2001 og ble en realitet i
2002. Ikke lenge før vi kan feire
merkets 20årsjubileum! Og penger
har det blitt av det også, til glede for
klubben og Utdanningsfondet!
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Her er våre 
tillitskvinner i styret
samlet på ett brett!

Øverst: president Pippi Müller,
styremedlemmene Hilde Eskedal,
Britt Ohrem Brastein, Margaret Støle
Karlsen, Vera Paulsen, Inger Hvarnes
Odberg og Wendy Dantas.
Disse loser oss gjennom 
soroptimiståret 2020 til 2021, fra
oktober til oktober. 
Valgkomitéen hadde en grei jobb i
år, siden få skulle ut av verv.
Positive medlemmer sa ja til verv!

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

Våre tillitskvinner
oktober 2020/21

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

Marianne Kalleberg, SI Arendal

UTNEVNTE VERV:

Sorord: Margaret, Torunn, Lill og     
Rigmor

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

PROGRAMANSVARLIG 
Leder: Sissel Hobæk
Assistent: Margaret Støle
Karlsen

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

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

VALGKOMITÉEN
AnneBrit Hellerud
Lill Bjørvik

REVISOR
Lill Bjørvik
Inger H. Odberg

PRESIDENT : Pippi Müller

STYREMEDLEMMER: 
Hilde Eskedal (visepresident)
Britt Ohrem Brastein (kasserer)
Margaret Støle Karlsen (sekretær)
Vera Paulsen

VARAMEDLEM:
Inger H. Odberg 
Wendy Dantas 

REPRESENTANTER TIL UNIONEN, 
1. REPRESENTANT: 
Pippi Müller
2. REPRESENTANT: 
Margaret Støle Karlsen

SUPPLEANTER TIL UNIONEN, 
1. SUPPLEANT: 
Hilde Eskedal
2. SUPPLEANT: 
Vera Paulsen
3. SUPPLEANT: 
Wendy Dantas
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Støtt våre annonsører 
- de støtter oss!

innovativ mote 
til alle anledninger 

Kongegata 22, 3256 Larvik
Telefonnummer: 33131620

MOTEHUSET
Karma Larvik

Den gode ferieopplevelsen
starter hos oss!

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

33 30 13 00
www.askjems.no
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Denne plassen 
er sponset 

av anonym annonsør.
Beløpet er gitt som støtte til 

arbeidet Larvik
Soroptimistklubb gjør for å 

gi kvinner hjelp til utdanning.

-God og smaksrik matopplevelse-
Slakteren i Kongegata, Larvik

Tlf. 33181145
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Støtt våre annonsører 
- de støtter oss!

- veletablert transport- og 
spedisjonsfirma ved containerhavna i Larvik

med avdeling på Stensarmen i Tønsberg.

Veitransport • Container • Sjøfrakt • Flyfrakt • Lager • Fortolling

+47 33 14 00 60

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 spiss kompetanse. Det å utveksle ideer og tanker 
tverrfaglig spirer ofte til nye ideer og løsninger som kommer våre kunder til gode.

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

33 48 59 00 
salg@bk.no

Unn deg en elektriker!

33 13 38 88

Stavern.sport@sport1.no

STAVERN SPORT 

DRONNINGENSGATE 2

• 3319 89 41

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

Fritzøe Brygge
Fritzøe Brygge 1 • Larvik

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

www.vitusapotek.no
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Gjøvik Soroptimistklubb kunne i
august 2020 feire 45 år!
Det hele begynte med et brev til
Magnhild Torkehagen, som var
selvstendig næringsdrivende,
gift, ett barn, om forespørsel fra
unionen, om å komme på info
møte, om Soroptimistene. Det
endte med at Hamarklubben ble
vår fadder, og 2025 medlemmer
ble tatt opp på charterfesten 15.
august 1975.

Nå er vi 41 medlemmer, fordelt:
snittalder 64. Under 30 år har vi ett
medlem, 3039 år har vi tre, 4049
har vi to, 5059 har vi ni, 6074 har vi
16 medlemmer og seniorene er 10
stk. (Tall pr. nov. 2019)

Hva gjør man når medlemstallet
ikke går i riktig stigning?
Jo, ekstensjonskomiteen tok tak, og
satte i gang en kampanje. Fra

distriktskontakten fikk vi beskjed om
at man kunne være litt «løsere» i
forhold til alder på nye medlemmer.
Så våre medlemmer satte 55 navn på
blokka, og nye potensielle med
lemmer ble kontaktet med infobrev,
og innbydelse til et uforpliktende
infomøte, i forkant av et vanlig
møte. Ingen påmelding, bare opp
møte. 17 stk. møtte opp! 10 av disse
var meget interesserte, nær halv
parten er nå medlemmer og resten
er observatører. Vi er stolte! Nå
ønsker vi å sette mere fokus på med
lemspleie, for tidligere medlemmer,
og for at de nyeste skal bli aktive og
bli ivaretatt.

Vi er en aktiv klubb, 
som bla. hadde Lands og
Representantskapsmøtet (L&R)
i 2018, og er vertskap for
Samarbeidsmøtet og Distriktsmøtet
for Distrikt øst 2, i 2021.
I årenes løp har vi hatt ansvar 

for Utdannelsesfondet i flere period
er, distriktskontakten og landssekre
tær + assisterende landssekretær i
flere perioder.

Vårt største og mest innbringende
prosjekt er bruktkjolesalg. Dette er
et samlende og gøy prosjekt, som
engasjerer alle medlemmene i klubb
en. Hvert år siden 2014, har vi fått
låne gratis lokaler i Storgata i Gjøvik,
under nattåpent på sommeren. 
Da yrer det av folk i sentrum, og vårt
kjolesalg er beryktet! 
Dette har ført til kr 198.509, som i
sin helhet har gått til Utdannings
fondet.
Det har hjulpet mange jenter!

Et annet viktig prosjekt
er Globus kafe, Jobbsjansen  en
mulighet for kvinner. Her har med
lemmer fra klubben deltatt, i samar
beidsprosjekt med Frivillighets
sentralen. Her møtes innvandrer

KLUBBSTAFETTEN
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kvinner, og noen fra lokalbefolkning
en, for å snakke sammen, og øve seg
i muntlig norsk. Det har også vært
entilenmøter, for de som trenger
hjelp til skriftlige oppgaver. Noen
reparere klær med symaskin, og
andre produserer munnbind for salg.
Det har kommet ønske om hjelp til
øvelseskjøring, noe man vil se nærm
ere på, siden dette prosjektet ble
stoppet under Koronatiden. Flere av
innvandrerkvinnene som har hatt
jobb på Globus, har kommet ut i
arbeidslivet, til faste jobber.

Litteraturklubb har vi også 
under vår klubb. Her samles ca. seks
medlemmer, finner bøker de leser
hver for seg, og siden diskuterer de
boken etter hvert. De kommer med
mange gode lesetips, til møtene
våre.

Av program igjennom året, så prøv
er vi å ha et variert program som
omfatter alle programområder.
Yrkesforedrag, markens grøde,
bedriftsbesøk, den digitale verden,
mikroplastprosjekt i Mjøsa, besøk av
Gro Lindstad fra FOKUS, brennerien
es historie, Kvinner på Toten, og BIO
SIPgrønne arbeidsplasser, er noen
av våre programinnslag.

Sommermøte, siste før ferien. 
Det blir ofte holdt utenfor vårt faste
lokale, for eksempel på en gård som
har sommeråpen kafe, med en
utstilling eller lignende.

Septembermøtet ble i år kalt:
Samlingsfest, Gjøvik
Soproptimistklubb 45 år.
Vi var veldig spente på om vi kunne
avholde dette møtet. Sist vi var
sammen var årsmøtet i mars. Vi ble
22 stk. som var på Galleri Fjordheim,
på Biri, (med plass til 25 stk. nå).
Det var så hyggelig at såpass mange
turte å komme på denne festen.
Dette flotte stedet står i fare for å bli
nedlagt, pga. ny bru over Mjøsa.

Nydelig sommerpyntede bord, med
rett avstand, og åpne kunstutstilling
er. Vi hadde selvfølgelig lokal mat,
intervju av noen av de eldste i klubb
en, og bilder fra hendelser og
utflukter tilbake i tid. Dette ble en
svært hyggelig samling, og en fin
start for videre møter.

Septembermøtet pleier 
ellers å være «Markens grøde». Da
har alle medlemmene med noe til
utlodning, gjerne med dette temaet,
og vi har budrunde. Meget festlig, og
gode priser på mange flotte varer.
Disse møtene er ofte holdt utenfor
lokalet vårt.
Julemøtet er også spesielt. Vi er så
heldige at ett av våre medlemmer
har en stor gård, at der er det plass
til alle som vil komme til dette
møtet. Da kan det være sangunder
holdning, god mat, som mange gang
er var laget av en i klubben som drev
cafe og catering, innlegg, 5min,
loddsalg og gjerne opptak av nye
medlemmer. Vi prøver å få til en 
fellessang også på møtene våre.
Det er veldig hyggelig.

Vi er også flittige på bedrift besøk.
Det er ikke mange nye bedrifter som
går oss forbi. Etter omvisning i vårt
nye rådhus, hadde vi bestilt plass på
en av byens nyeste restauranter,
Eatary 36. Dette falt i smak, så vi gjør
det gjerne igjen.

Våre møter inneholder alltid appell
og lystenning, opplysninger om burs
dagsbarn, info fra Unionen,
Europaføderasjonen, eller andre
saker og referater, innlegg/foredrag,
5min, eventuelt yrkessforedrag,
sang, kaffe m/kake. På årsmøtet i
mars, minnes vi de som har gått bort
siste året. Vi har gått til innkjøp av
en blomstervase, hvor medlemmene
kan få sitt navn gravert på. En
«minnevase», som med en blomst i,
er vakker å se på i den anledning.

Under denne merkelige tiden vi er i,
og spesielt fra mars til september,
valgte vår klubb å stanse alle møter.
Kontakten ble holdt ved å sende ut
flere eposter med litt info, innlegg
fra flere i styret, boktips, sang ol.
Styret fikk mange tilbakemeldinger
på at dette var det rette valget for
oss da. Styret holdt kontakt ved e
post og SMS.

For å komme i gang igjen nå i høst,
kontaktet vi Frivillighetssentralen,
for om mulig å få låne større lokaler
til møtene våre. Gjøvik kommune
har en god avtale for frivilligheten i
denne tiden, så frem til nyttår leier
vi et lokale som kan ta 35 personer.
Jeg håper dere føler at dere kjenner
Gjøvik Soroptimistklubb litt bedre
nå.
Ta gjerne kontakt med oss!

Julen nærmer seg fort. Ønsker dere
alle en riktig god og fredelig jule
høytid.

Med hilsen

Vigdis Karsrud
President
Gjøvik Soroptimistklubb

Vi i Gjøvik utfordrer
KIRKENES 

SOROPTIMISTKLUBB
til å ta over stafettpinnen og

skrive i neste nummer av
Sorord!
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Mat-gleden

KYLLINGFORM MED
SOPP OG 
CHERRYTOMATER 
(2VOKSNE2BARN)

6700g kyllingfilet eller kyllinglårfilet
1 ts salt
Kvernet pepper
2 ss solsikkeolje
2 fedd hvitløk
1 pk sopp (ca 250g)
1 pk cherrytomater
1 beger creme fraiche
1 ss sitronsaft
1 ts timian
1 ts salt

EMBLEMET VÅRT:
Hovedmotivet er en kvinne. Solens
stråler danner bakgrunn. På høyre
side av banneret henger en eike

gren; symbolet på styrke. På venstre
side en laurbærgren, symbolet for

seier og fremgang.
Soroptimistfargene er gult og blått. 
Emblemet ble tegnet av Anita Houtz

Thomson, Oakland, USA i 1928.

Brit Saglie Nilsen i farta på 
kjøkkenet hjemme! 
Vi gleder oss til å smake!

Forvarm ovnen til 200 grader 
varmluft.
Salte og pepre kyllingen og brun den
i en panne med solsikkeolje.
Legg kyllingen i  en ildfast form.
Fres hakket hvitløk, delt fersk sopp
og hele cherrytomater i stekepannen
i ca. 2 minutter.
Tilsett creme fraiche, sitronsaft, timi
an og salt og kok opp.
Hell den varme stuingen over kyllin
gen og ha formen i ovnen i 15 min
utter ved 200 grader varmluft.

MORMORS BESTE TURKAKE 
(Liten langpanne eller halveres til
middels rund kakeform)

4 egg og 5 dl farin piskes til 
eggedosis
2 dl melk og 250 g smør kokes opp
og has kokende i eggedosisen.
6 dl hvetemel og 4 ts bakepulver
røres i og has over i langpanne.
Strø på kanel og perlesukker
Stekes i kald ovn 150 grader i ca 40
min.

Brit Saglie Nilsen

Da FN ble opprettet ble 
menneskerettigheter en av

hovedoppgavene til 
organisasjonen.

Verdenserklæringen for
menneskerettigheter ble 

vedtatt av FNs medlemsland 
i 1948, og er grunndokumentet 
i det internasjonale arbeidet for

menneskerettigheter.
Erklæringen består av ni 

konvensjoner. 

10.
desember
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for å fortelle noe fra hjerte sitt.

“Jeg er en grop av tristhet og
ensomhet. Kan noen som ikke er
attraktive en dag bli elsket? ”...” Du
kan finne stor kjærlighet. Bare glem
aldri at du kan ha den beste partner
en ved din side, men du vil være
misfornøyd hvis du ikke har et kjær
lighetsforhold til livet ditt. ”

Boken Drømmeselgeren er en reise
til dypet av vår kjerne og får oss til å
reflektere over hele livsbanen til
hver enkelt av oss og alternativene
for våre verdier. Augusto Cury får
oss til å le, gråte og reflektere over
moderne samfunn, religiøs kultur og
verdiene vi aksepterer som våre.

Å lese denne boken er å utvikle
evnen til å gjennomgå og skjelne
våre egne mål, avdekke våre
drømmer, ønsker og håp, og fremfor
alt å være i stand til å lære hvordan
vi skal reagere mot vår passivitet,
lære om å rette hendene, tankene
og hjertene våre. Til slutt å handle
for å oppnå det vi kom hit for å gjøre
... å leve det gode liv!

Her er en av de fineste bøkene jeg
har lest! Jeg har hørt om denne
boka fra ei kjær venninne og bedt
pappaen min å kjøpe den brasilian
ske utgaven som han tok med seg
da han kom på besøk til oss i Norge.
Jeg har leste Drømmenselgeren tre
ganger og hver gang finner jeg flere
inspirerende ord som jeg streker
med en markeringspenn for å lese
senere. Boka finnes i alle bok     
handler ved bestilling. 

"Jeg er bare en turgåer, 
som mistet frykten for å gå seg 
vill ..."

Drømmeselgeren ble skrevet av
Augusto Cury, en lege, psykiater,
psykoterapeut og en vellykket for
fatter. Bøkene hans har solgt mer
enn 10 millioner eksemplarer i Brasil.
Boka forteller historien om en ukjent    

og fillete karakter 
som prøver å vise 

folk at vi står 
overfor et kor
rupt og 

dekadent 
samfunn som 

robotiserer og 
gjør menneskene 
til slaver på en 
slik måte at 

de fleste 
ikke en 

gang innser at de ikke nyter det
største gaven vi har, som er å leve.

Det er mange som anser denne
for å være en av de beste 
bøkene av forfatteren. Den har også
blitt oversatt til flere språk  inklud
ert norsk  og lest av millioner av
mennesker over hele verden. 
Augusto Cury brukte sin psykolog
iske og sosiologiske kunnskap 
om menneskelig atferd og dens
psykiske konflikter. Selv etter så
mange år etter lanseringen av den 
første utgaven, er etterspørselen
etter boka fortsatt veldig høy. Alle
vil lese for å vite litt om Curys
tankegang eller for å finne trøst og
håp i hans ord.

Verket er en fiksjon, 
men det har den effekten at det
godt vekker debatter. For noen kan
det høres ut som selvhjelp, men
uansett sjanger er innholdet av boka
godt utformet.

Noen passasjer er veldig 
spennende, ettersom de er et
trofast portrett av vår virkelighet.
Drømmeselgeren som lett kunne bli
stemplet som gal og uhørt, søker å
"selge mot til usikre, frimodighet til
de fobiske, glede til de som har mist
et sin sjarm for livet, visdom til de
uforsiktige, kritikk til tenkere."
Mange passasjer  som jeg selv har
merket i boka  vekket mitt opp
merksomhet fordi folk var på sitt ytt
erste og tilsto sin største frykt og
daglige plager. Kanskje de fremmede
vi tilbringer hver dag på gatene med,
trenger bare de riktige ordene for å
åpne seg eller en vennlig skulder til

Wendy Dantas
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Våre venner i Stefan Voda 
er utrolig energiske og får virkelig
ting til. Det siste prosjektet deres er
en park som de har holdt på med ett
års tid. De har kjøpt jord  og planter 
og de har vannet og vannet og vann
et. Det har vært spesielt tørt i år. 

Her er noen bilder fra prosessen. 
Klubben begynte i 2019 med å kjøpe
et areal og fylle på med jord. Da så
det ut som dette, se bildet til høyre.

Etter dette har de jobbet iherdig og
har plantet trær. Bl.a. ble det plantet
et tre hvor både Norge og Sverige
bidro i fjor. Maria Harcenko sier: It
was very symbolic and pleasant.

Symboltreet

Etterhvert ser parken slik ut: 
Her vokser det nå 14 bjerketrær, 4
furuer, 2 blågraner, 1 lønnetre, 2
seljer, 1 eiketre og så har de ett  tre
de ikke vet hva heter. I år har klubb
en plantet 10 trær og 3 rosebusker.
Målet er hundre planter. 
Over til høyre sees resultatet. Det

har vært svært tørt i år, så dugnad
gjengen har hatt mye å gjøre. 

Som rosinen i pølsen kan nevnes at
Gerda Rosier fra «SIE, Congress
2021gruppen» tok kontakt med
Stefan Voda.  Gerda Rosier  sier til
dem: «We will, of course, take up

your project in the Tribute to our
Founders  #PlantingTrees! (sitat
slutt).  Det fulle navnet på prosjektet
er: Tribute to our Founders  Plant
Trees for a Brilliant Future 
#PlantTrees. Hun sier også at pro
sjektet vil bli omtalt på SIEs hundre
årswebside. 

100-årsparken i Stefan Voda!
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OLANESHTY
Dugnadsgjengen i Stefan Voda
jobber ikke bare med sin egen
Hundreårspark. De er også engasjert
i å lage en lekepark for barn i lands
byen Olaneshty. Dette er også et
prosjekt de har holdt på med en
stund, og nye lekeapparater er 
stadig blitt føyet til i parken. 

I høst hadde de en dag i
barnehjemmet i Olaneshty. De
hadde med seg gaver og godteri og
30 oransje roser. De oransje rosene
er også en del av deres markering av
«Stop violence against women and
children». 

Barn og voksne jobbet sammen
og hadde en fin dag. Noen ganger
sier bilder mer enn ord. Se selv. 

Lill Bjørvik

Her er noen i dugnadsgjengen 
som har jobbet hardt for å holde alle
trær og planter i form gjennom en
tørr sommer.

Fra høyre: Jorjeta Ursaki,  
Maria Harcenco,Galina 
Scerbatiuc, Natalia Stefan, 
Svetlana Godina og Ana 
Sirotenco.

Flinke og iherdige 
soroptimister i 
SI Stefan Voda! 

i
ii
i

i

i
ii
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Et nytt skoleår er begynt i et hardt
coronavirusangrepet land. Moldova,
det fattigeste landet i Europa, er blitt
rammet av en ny tragedie. Mange
leger og helsepersonell har dødd av
pandemien. Det er alvorlig mangel
på smittevernutstyr og respiratorer.
Informasjonen ut til de mange lands
bygdene er også dårlig. Der hvor
myndighetene har kunnet kontrol
lere, har det vært portforbud med
strenge straffer for dem som ikke har
overholdt reglene. Kun en fra hver
familie har kunnet forlate hjemmet
med skriftlig tillatelse og gyldig
grunn.

Mange av barna som begynte på
skolen høsten 2020 kommer fra
meget belastede hjem, hvor det ikke
er penger nok til et varmt måltid

hver dag, ofte heller ikke et
brødmåltid. 

Skolen i Belt har vært så heldig å få
dekket et varmt måltid av Larvik
Soroptimistklubb skoleåret 2019/20.
21 skolebarn skal igjen få være så
heldige at de hver skoledag får et
varmt måltid på skolen. Dette er til
stor glede for både barn og lærere.
Lærerne på skolen har registrert
bedre konsentrasjon og bedre læring
hos elevene som deltok i forrige
matprosjekt.

Flere av medlemmene i Larvik
Soroptimistklubb har sendt inn
pengegaver, disse vil bli brukt til å
kjøpe en juleoverraskelse til barna
som deltar i dette matprosjektet.

Skolematprosjektet 
i Belt, Moldova

Tusen takk for hjelp, støtte og opp
muntring som gir glede og varme til
dem som trenger det aller mest. 

Inger Marie Heinzer

Her et bilde fra skolen i Belt, der
barna nå få et varmt måltid mat i
løpet av skoledagen.
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Norgesunionen har mange 
medlemsklubber som støtter vårt
felles prosjekt og arbeidet i Moldova.
Det er en glede og en nødvendighet
for at arbeidet med å utdanne ung
dommer kan skje i såpass stor skala,
slik at de har mulighet for å få et
bedre liv.  Moldovakomitéen vil
takke alle som har bidratt til dette.
Vi opplever at det er slike felles
anstrengelser og synlig giverglede
som gjør oss til soroptimister, og
som kan få nye til å ville delta i vårt
arbeid.

De norske klubbene arbeider lokalt i
sitt område og følger dermed opp
sine klubber i Moldova.
Moldovakomitéen i Norgesunionen
har som sin oppgave å støtte opp
om arbeidet våre norske fadderklub
ber har i Moldova. Det gjøres via
kontakt og arrangering av årlige
turer til Moldova, og arrangere felles
møter med de norske klubbene. Det
er pr. i dag fem fadder/vennskap
sklubber i Norge. Nisporeni og
Follo/Rygge, Chisinau og Tønsberg,
Causeni og Holmestrand, Stefan
Voda og Larvik, Edinet og
Sandefjord.  Cantemir og Fredrikstad
er i startgropen på å bli chartret.
Det hadde skjedd i år, men koronaen
kom og vi har ikke kunne delta på
tur til Moldova i 2020. 

Norgesunionens Moldovakomité 
har i løpet av de siste to årene hatt
flere møter med disse fadder
klubbene.  Ina M. Hagen i Sandefjord
Soroptimistklubb har på disse

møtene stilt sitt vakre hjem til 
disposisjon hver gang. Vi er da sånn
noenlunde i midten av alle
fadder/vennskapsklubber som har
prosjekter i Moldova pr. i dag. 
Det er viktig å understreke Inas
innsats for oss, hun lager suppe til
oss alle, med oppskrift fra
Sandefjord Soroptimistklubbs emi
nente suppekalender som vi kan
kjøpe til inntekt for vårt og deres
prosjekt. Etterspør gjerne denne,
helt utrolige supper!

Møtene med fadderklubbene
i Norge er bra for Norgesunionens
prosjekt "Educating Youth for the
Future". 
Informasjon deles, nye ideer fødes
og det lokale arbeidet styrkes via
kunnskapen og ikke minst erkjen

nelsen om at vi er et felleskap i et
svært viktig nasjonalt prosjekt.
Møtene vi har hatt har vært svært
nyttige, og det har vært gitt uttrykk
for at det har vært bra for de norske
fadderklubbene. Vi deler erfaringer,
utfordringer og innspill til nye tiltak. 
Det som skjer når vi møtes er at alle
forteller om sine klubber i Moldova,
hva klubbene i Moldova får til under
svært vanskelige kår og hvordan de
norske klubbene bistår med inspi
rasjon og motivasjon.  Det skjer gjen
nom lokale økonomiske bidrag av
forskjellige slag. Av erfaring opplever
vi at det er svært viktig å skape men
neskelig kontakt gjennom eposter,
telefonkontakt, og Facebook sider.

Hva de ulike klubbene i Norge gjør,
kan du lese ved å gå inn på de lokale

Norgesunionens 
arbeid i Moldova

Et bilde fra et faddermøte i Distrikt Syd2 i 2019: medlemmer for alle fadder‐
klubbene samlet for å jobbe fram gode løsninger for våre klubber i Moldova.

Tove Akre, medlem i Norgesunionens Moldovakomité



klubbenes sider ved å laste opp:
https://soroptimistnorway.no/hva
gjoervi/prosjekter/moldovapros
jektet/

Norgesunionen har salg av Lilla
sløyfer som går til bekjempelse av
menneskehandel. 75 % til prosjekter
i Moldova, herunder «Educating
youth for the future» og videreut
danningsstipend til tidligere 
deltagere i «Life Skill» i Moldova. 
25 % til bevisstgjøringsarbeid i Norge
for å forebygge/bekjempe men
neskehandel i regi av unionen og
klubbene. Bestill sløyfer og gjør en
innsats for prosjektet vår.  Unionen
har også gavekort som selges og som
ligger inne på sidene våre under
Moldovaprosjektet. Dette kan du
selv hente ut og benytte til venner
og bekjente, men også som en hilsen
til en foredragsholder😊

Norgesunionen er som vi vet
"Mature Union" for foreløpig fem
enkeltklubber i Moldova.
Intensjonen er at vi skal bidra med
kunnskap om hvordan SI fungerer
som organisasjon, og hvilke forplik
telser både klubbene og det enkelte
medlem har. Norgesunionens pros
jekt startet i 2006 som «Hope is a
waking dream – a decent life for
young women in Moldova» med
midler fra TVaksjonen
Drømmefanger.
I 2010 ble prosjektet videreført som
«Hopes and dreams for everyone»
finansiert av Soroptimist
International. Målgruppen ble
endret til også å omfatte gutter.
Fra 2014 fikk 218 ungdommer (94
jenter og 124 gutter) mellom 12 – 17
år fra internatskoler i Moldova,
opplæring og trening i livsferdigheter
og karriereveiledning. "Life skills"
(livsmestring). 

Norgesunionen støtter også,
via sitt arbeid, Child Rights
Information Center (CRIC) som er en

ikkestatlig organisasjon, opprettet i
1999 i Moldova. 

I perioden 20152020 år har 22 
ungdommer (12 jenter og 10 gutter)
fått støtte til videregående yrkesop
plæring. Sosialarbeidere fra CRIC er
ansvarlige for gjennomføringen av
prosjektet. Norgesunionens kontakt i
CRIC er Tanya Stilhari. Hun er veldig
opptatt av å gjøre et godt arbeid
med ungdommene og vi har særde
les god kontakt med henne, både via
telefon og via epost. Ungdommer
som kommer med i programmet er
svært utsatte og sårbare. De kan
komme fra store familier, fattigdom,
alkoholproblemer hos forelder(e), bli
utsatt for trafficking og andre
helseproblemer. Stipendet gir dem
mulighet for å være økonomisk
uavhengig av familien mens de går
på skolen. For det andre blir prosjek
tet sett på som en kilde til følelses

messig og informativ støtte når man
møter ulike livssituasjoner og en
sterk motivasjon for å fortsette å
studere.

Alle programmene de har er 
utviklet og implementert, basert på
forskning og på barns rettigheter.
CRICs visjon er et "samfunn som
respekterer alle barna og behandler
dem som mennesker med hele spek
teret av rettigheter". CRICsoppdrag
er å skape et rettighetsmiljø hvor
plikt og rettigheter spiller sammen.
Soroptimist International, og
Norgesunionen er en av mange part
nere i deres arbeid. De har nasjonale
og internasjonale partnere og donor
er. Den Svenske ambassaden sitter i
styret via Virginia BÎLICI, Programme
Officer, Embassy of Sweden in
Chisinau.
Moldovakomitéen har i høst stilt
følgende spørsmål til Tanya Stilhari,
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2009 fikk Norgesunionen hedersprisen Overall Winner of Programme Focus
Objetive for sitt arbeid i Moldova, “Hope is a Waking Dream”.  Her har
tidl.unionspr. Edle Utaaker og tidl.unionspr. Liv Handeland, fått overrakt
beviset for utmerkelsen. Arbeidet i Moldova ble i utgangspunktet initiert av
Liv Handeland, hennes klubb Tønsberg Soroptimistklubb og Holmestrand
Soroptimistklubb.
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vår flotte kontakt i CRIC og under
følger hennes svar:
Beskriv kort hva det har betydd for
de unge å være deltakere i prosjek
tet vi støtter?
‐  Mest av alt anser ungdommene
deltakelsen i prosjektet som en
mulighet til å forbedre sine levekår
siden de kommer fra vanskeligstilte
familier. Stipendet ga dem sjansen til
å være økonomisk uavhengig av
familiene mens de var studenter til
de får jobbene sine. For det andre
blir prosjektet sett på som en kilde til
følelsesmessig og informativ støtte
når man møter ulike livsituasjoner og
en sterk motivasjon for å fortsette å
studere. De unge menneskene setter
også pris på hvordan de ble behan‐
dlet av prosjektmedarbeidere og del‐
egasjonsmedlemmene fra Norge.
Kommunikasjonen og aktivitetene
var alltid vennlige og viste respekt
for deres person, følelser og
meninger. Denne erfaringen inspir‐
erte dem til å lære å etablere sunne
relasjoner med andre, til å oppdage
og godta nye perspektiver og ønske
å utvikle sitt eget potensial. De
nevnte at ikke‐ formell utdanning er
en flott kombinasjon mellom å ha
det gøy, oppnå kunnskap og evner.
Prosjektet tilbød dem en annen
læringsmodell og gav dem en annen
holdning til seg selv. Prosjektet fikk
dem til å føler seg verdige. Alle var
likeverdige (uten diskriminering og
uansett bakgrunn).
Har studentene vi har støttet mest
fått jobb og annen skolegang etter
utdannelsen i CRIC?
‐  Etter endt utdanning fikk alle stu‐
denter jobb, men bare omtrent halv‐
parten av dem oppnådde jobb i hen‐
hold til sine kvalifikasjoner. Det er to
hovedårsaker til dette ‐ jentene /
guttene studerte ikke spesialiteten
de liker. Etter eksamen klarer de ikke
å finne en arbeidsplass i samsvar
med deres yrke. Nesten alle av dem
leier et sted å bo i Chisinau. I sam‐
funnene de kommer fra har de ikke

jobber, så de kom for å bli i Chisinau.
Sosialarbeiderne fortsetter å
overvåke studentenes situasjon i
noen måneder etter endt utdanning.
Etterpå kommuniserer det bare
innimellom på sosiale nettverk. 
Den siste informasjonen jeg har om
de tidligere studentene: 1 jente
hadde fullført universitetet og fått
jobb. 2 jenter og 1 gutt fortsetter sin
høyere utdanning (jobber parallelt);
3 gutter har meldt seg inn i hæren; 2
jenter hadde utvandret til Italia til
sine slektninger; 13 tenåringer er
ansatt i ulike jobber, både med og
uten arbeidskontrakter. De godtar å
jobbe uten kontrakt, fordi de er
bedre betalt for denne typen jobber
(selv om de har blitt informert om
potensielle risikoer). Ungdommene
endrer ofte telefonnummer, noe som
gjør det vanskelig å følge dem alle,
så jeg tapte kontakt med mange av
dem de siste årene.
Har studentene vi har støttet fått
livsferdigheter og hjelper det?
Hvordan har det gått for dem etter
på? 
‐  Det er ganske komplisert å gi et
nøyaktig og kort svar angående livs‐
ferdigheter og tenåringer etter å ha
uteksaminert dem fra prosjektet.
Resultatene av prosjektaktivitetene
kan sees og analyseres enkelt mens
prosjektet er pågående eller ferdig
nylig (som presenteres i mellom‐ og
sluttrapporter). For å finne ut
virkningen av prosjektet er det nød‐
vendig med mer inngående forskn‐
ing. Selvstendigheten varierer sterkt
fra en ungdom til en annen. Det
samme gjelder deres livssituasjon /
forhold og måten de lykkes på etter‐
på. Det er mange faktorer som må
tas i betraktning når man måler
effektiviteten i prosjektet.  Derfor
kan jeg ikke uttrykke meg godt nok
når det gjelder hvor mye prosjektet
hjalp ungdommene til å oppnå livs‐
ferdigheter og utøver dem, og om de
bruker den kunnskapen / informasjo‐
nen de har fått fra prosjektet

utelukkende. Godta min beklagelse ‐
jeg har ingen data som kan argu‐
mentere for svarene på disse
spørsmålene. Det vi ser er at det
generelt har effekt på de unge vi har
hatt inne.
Hvordan klarer du deg med studen‐
tene under pandemien? Har studen‐
tene tilgang til en PC ‐ de fleste av
dem?
‐  Fra mars måned til slutten av
studieåret var alle studenter fra lan‐
det involvert i fjernundervisning. For
å sikre oppmøtet på leksjonene, de
som ikke hadde en bærbar PC /
smarttelefon trengte å kjøpe den og
koble til et internettnettverk med
mer trafikk. Selvfølgelig var dette
uventede utgifter og påvirket bud‐
sjettet til mange studenter.
Tenåringer involvert i prosjektet
hadde små problemer med å betale
månedlig for mer internett enn de
brukte før, men generelt hadde de
tilgang til internett fra før.
Nettkommunikasjonen var en fin
opplevelse med mange fordeler, men
kan fortsatt ikke ha samme innvirkn‐
ing som ekte møter. Et positivt
aspekt var at ingen trengte å flytte
for å møtes. Et viktig aspekt er at
tenåringer er motivert for å utvikle
sine digitale evner og utforske inter‐
essante kommunikasjonsplattformer.
I tillegg var noen av dem mer avslap‐
pet og hadde uttrykt sine meninger
mer fritt sammenlignet med ansikt til
ansikt / gruppemøter. Vanligvis hold‐
er vi kontakt på telefon, Viber og /
eller Messenger. For webinar hadde
vi brukt ZOOM, Jitsi og Messenger.
Disse applikasjonene tilbyr noen fine
arbeidsredskaper og muligheter for å
organisere aktivitetene, så ung‐
dommene var nysgjerrige på å obser‐
vere dem og gjennomføre møtet.
Noen ganger kan noen av tenårin‐
gene eller sosialarbeiderne imidlertid
oppleve en dårlig internettforbind‐
else eller applikasjonen kan gi
tekniske problemer og gjøre det
vanskelig å holde møtet pågående. 
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I disse tilfellene blir vi enige om å
møtes en annen dag, slik at alle kan
delta. Alle dokumentene vi hadde
utvekslet vi i elektronisk format
(Word‐dokumenter med informasjon,
bilder med arbeidsformål, skannede
kopier av vitnemål osv.)

Siden 2014 har omtrent 218 unge
(94 jenter og 124 gutter) i alderen
1217 år fått trening i livsferdigheter
og karriereveiledning gjennom 
prosjektet «Utdanne ungdom for
fremtiden». Merk: 108 barn fra
internatskoler var deltakere på
treningene i 20142015 + 98 barn fra

internatskoler deltakere på trenin
gene i 20152016 + 12 barn fra 
profesjonelle skoler støttet for å
fortsette profesjonell utdanning
(ikke 22, fordi 10 var fra inter
natskoler, og var allerede inkludert i
totalen. 
I tillegg har 22 unge (12 jenter og 10
gutter) i perioden 20152020 år fått
støtte til videregående yrkesfaglig
utdanning. Sosialarbeidere fra CRIC
er ansvarlige for gjennomføringen av
prosjekt.

Tove Akre

Prosjektet startet 
i 2006 som "Hope 
is a waking dream  a 
decent life for young women in
Moldova" med midler fra TV
aksjonen Drømmefanger. I 2010
ble prosjektet videreført som
"Håper og drømmer for alle"
finansiert av Soroptimist
International. Målgruppen ble
endret til også å omfatte gutter. I
2014 ble prosjektet videreført
som “Educating Youth for the
Future” finansiert av Soroptimist
Internasjonalt, Union of Norway.
Ungdom mellom 13 og 16 år, fra
internatskoler i Moldova, fikk
opplæring i "Livsmestring"

Strålende blid Tove Akre på ett av
sine Moldova‐besøk. Her blir hun tatt
i mot av barnehagebarn med tradi‐
sjonell hilsen i form av brød og salt.

MOLDOVA-KOMITÉENS
KONTO: 

2801.13.38765
Støtt det gode arbeidet
som gjøres i Moldova!

Larvik‐klubbens Moldovagruppe
“sparkes” i gang igjen! Den har 
ligget litt nede, men etter et møte
på Café Sliperiet i oktober, er opp‐
gaver fordelt og arbeidet har fått ny
giv med Lill Bjørvik i spissen, som
før. 
F.v.: Margaret Støle Karlsen, Sissel
Hobæk, Inger Hvarnes Odberg,
Hilde Eskedal, Britt Ohrem Brastein,
Lill Bjørvik, Brit Saglie Nilsen og
Inger Marie Heinzer.
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Det å ha verv på unionsnivå 
er en utrolig spennende jobb og man
kommer inn under huden på 
organisasjonen på den helt annen
måte. Man knytter bekjentskap og
kontakter over hele landet. Man får
også mer innblikk i hva som foregår i
unionen. 

Det å være i nettredaksjonen
er veldig spennende og givende.
Jobben går ut på å holde nettsidene
(både internett og intranett) og face
booksiden vår oppdatert med
informasjon, samt bistå klubbenes
nettansvarlige med hjelp når det
skulle være behov for dette. På fore
spørsler setter vi opp kurs/opplæring
av personer som skulle ha behov for
dette, en til en eller i større grupper.
I høst har det bl.a. vært gjennomført
kurs i bruk av Umbraco på Zoom for
alle nettansvarlige for distrikt Øst 2
på forespørsel. 

Vi har en vaktordning,
slik at vi har en uke hver som vi følg

er opp mailer som kommer
til webmaster. I tillegg har
vi gjerne enkeltsaker som
man følger opp utover
vaktuken. I høst jobber vi
med å lage nye bruker
veiledninger for klubbens
nettansvarlige.

Nettansvarliggruppen
består av fire kvinner fra
forskjellige klubber rundt
om i landet. 

Ina-Maria Snedal Tufte

Bilde med hunden Argon er fra Zoom‐møte Ina‐Maria hadde med de nye nettansvarlig i unionen. Ina‐Maria har også
hatt Zoom‐kurs med lokale nettansvarlige i Distrikt Øst2, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer, Odal, Ringsaker
og Trysil, 3 timers kurs med opplæring av Umbraco 7 og hvordan oppdatere klubbsidene.

INA-MARIA ER PÅ NETT MED KLUBBENE

Inspirert av Torunn og Inger (H.O.)
og Anne Ma fra Holmestrand (se
forrige Sorord) tenkte jeg at jeg får
vel prøve jeg også; være åpen for
nye idéer :) Om det holder hele
vinteren vil tiden vise. Nå tar jeg én
uke av gangen uansett sol eller regn.
Det er litt artig, og det er skikkelig
varmt i kroppen ETTERPÅ. 

Lill Bjørvik

HVA MAN GJØR
HELT FRIVILLIG …
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Rike opplevelser 
gjennom 43 år

En verden uten mobiltelefoner,
uten online – alt det som styrer våre
dager: kontrasten er enorm til 1977,
da jeg ble medlem i Stavanger
Soroptimistklubb. Desto mer spenn
ende var det å komme inn i klubb
kulturen og bli kjent med soroptim
istene, fordi disse veteranene hadde
måttet rydde sin vei gjennom
arbeidslivet lenge før kvinnefrigjør
ingen tok av.  Og de var ikke vant til
å fremheve seg selv.
I soroptimismen hadde de funnet –
og pleid – et lojalt og forståelsesfullt
fellesskap, hvor de også kunne bygge
opp den viktige ferdigheten som
kvinner aldeles ikke skulle ha: å
snakke høyt og tydelig i en forsaml
ing. 

DA KVINNER SKULLE TIE
Vi soroptimister har en stolt historie.
Da klubben i Oslo ble dannet i 1933,
og Bergen kom til fire år senere, var
høyere utdannelse for kvinner ennå
et særsyn, også i det såkalt gode
borgerskap. Dei kan være vanskelig å
sette oss inn i hvilken utholdende og
slitesterk ståpåvilje de hadde utvist,
disse pionerene som så å si alle
hadde nådd opp i fremtredende still
inger. Blant alle nødvendige talenter
var trolig også evnen til å utvikle
snedige strategier for å vinne disse
posisjonene. Ikke bare kunne de nå
støtte, oppmuntre og påskjønne
hverandre, men klubblivets krav til
yrkesforedrag og 5 minutter var et
fortreffelig treningsforum.

Arbeidet med historikken ved 
unionens 75årsmarkering forsterket
den respekten og beundringen jeg
allerede følte. Soroptimister spottet
tidlig mange viktige saker, og drev
opplysning og holdningsendring i til
legg til mangfoldig egeninnsats.
Listen omfatter alt fra respekt for
«lausunger» og velferd for eldre, via
pensjonsrettigheter for hjemmevær
ende til røykeforbud og livredning.
Alt dette på hjemmebane, i tillegg til
interkulturell forståelse, og målrettet
innsats for flyktninger i Wien.

Når jeg har fortalt andre
om soroptimismen, har alltid
utdanningsfondet vært sentralt. Vi er
så ufattelig privilegert, vi som kom til
i NordEuropa, og vi kan lett føle oss
overveldet over nød og behov i
andre verdensdeler. Spesielt den
direkte kontakten med klubber i
Afrika har garantert at hver krone vi
kunne sende, gikk direkte og uav
kortet til kvinner og barn slik at de
kunne lære å skape seg et liv.

EKSOTISK Å LÆRE OM ANDRES
YRKER
Ved 75årsmarkeringen i 2014 var
teknologirevolusjonen i full gang.
Sosiale medier skapte nye mønstre –
og endret behov. Også i egen klubb.
Redd for å snakke i forsamlinger?
Yngre medlemmer behersker IT
teknologien til fulle, og leverer pre
sentasjoner med power point og hva
det nå skal være uten å løfte et

øyenbryn. Nå kan klubblivets appell
ligge mer i mangfoldet i yrkesvalg og
oppgaver: for en boresjef kan det
være eksotisk å lære om livet til en
barnehagelærer, en gartner, en
geistlig. Dessuten betyr mangfoldet i
yrker og liv at ulike erfaringer og til
nærminger kan hjelpe oss å finne
ekstra gode løsninger. 

Fordi jeg de siste ti årene har til
brakt høst og vintermånedene i
Cambridge, er det ekstra interessant
nå i Covidåret her hjemme å bli
bedre kjent med klubblivet i
Stavanger igjen, møte nye med
lemmer og høre om deres liv og
holdninger, og oppleve endringer og
tilpasninger i klubbens fokus.
Samtidig med ny status for klubbene
i Afrika er andre oppgaver og mulig
heter kommet til i våre klubber,
kanskje særlig i kontakten med inn
vandrere fra fjerne kulturer og 
spesielt flyktninger. 

Nye løsninger i pandemitiden
Viljen til å finne nye løsninger har
fått bryne seg ekstra i pandemitiden.
Under den første nedstengingen
oppsto ideen at «vi har ikke lov å
samles i en møtesal, men vi kan
treffes på en strand og plukke plast
sammen». Det gjorde vi da, i flere
omganger – og fikk til og med inn en
illustrert liten sak om dette i lokal
avisen. Og før det ble lov å holde
møter igjen, fikk styret til en samling
i det fri – på en lett tilgjengelig

AvNina Tjomsland
Stavanger Soroptimistklubb

i
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i

i

i
ii
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strand her i byen. For oss gamle,
som kanskje har mistet nesten alle
våre jevnaldrende venner, ligger det
alltid en rikdom i å bli kjent med nye
og yngre medlemmer, og med tanker
og impulser de bidrar med.
Stavangerklubben har deltatt i
mentorprosjekt og meldte på flere
deltakere til vennekurset som var
planlagt nå i november.

Og hvis det går slik det ser ut for
tiden, at pandemi og restriksjoner
kan medføre drastiske restriksjoner
og kreve nødløsninger langt inn i
2021, blir det interessant å se hva
driv, tilpasningsvilje og kreativitet i
våre klubber kan komme opp med!

Nina Tjomsland ‐ Stavanger, Margaret Støle Karlsen ‐ Larvik, Turid Lindheim ‐ Nilsen
‐ Stavanger og Torill Døhl ‐ Mo i Rana, satt alle i redaksjonen for jubileumsheftet.

Man må kjenne sin historie
for å kunne stå trygt og se fremover.
Det er nettopp det Unionens gave til
alle medlemmer går ut på. En his
torikk over våre første 75 år med
lesbar tekst og stort bildemateriale.

Festskriftets forfatter, Nina
Tjomsland fra Stavanger,
orienterte om prosessen fra tanke til
ferdig produkt. En ting er at hun
leste gjennom 66 årganger av
Soroptima, en annen ting er hvordan
hun vurderte hvordan hun skulle
presentere stoffet. Hun var
fascinerende å høre på. Man hørte
journalisten som hadde en variert
språkbruk. Spesielt interessant
syntes jeg det var at hun forsøkte å
plassere gründerkvinnene i deres
samtid og gav eksempler på hvor

85 år gamle 
Nina Tjomsland er medlem i
Stavanger Soroptimistklubb.

Hun dro ut rett etter artium, 
var au pair i England, Nederland,
Sveits og Frankrike før hun tok
sekretær‐college i Rotterdam og
arbeidet i Amsterdam da hun
traff Steinar Tjomsland, som hun
så var gift med i 35 år. Han
arbeidet i Shell, og de var postert
til Indonesia hvor deres tre barn
ble født, før de etter opphold i
Haag og Fredericia kom til
Stavanger i 1968.

Her ble hun journalist 
i Stavanger Aftenblad, fra først
av på engelsk som en service for
alle utlendingene, og senere i
kulturavdelingen som hun ledet
gjennom 1990‐årene. Blant 
bøkene hun har skrevet, er fire
for Laerdal Medical, en om
Sølvsmeden på Sølvberget, og en
om den internasjonale kammer‐
musikkfestivalen i Stavanger.

75 år gammel kom hun inn ved
universitetet i Cambridge, hvor
hun bodde tre år i college før hun
fikk sin BA i 2013. Siden da har
hun tilbrakt hver høst og vinter
der ‐ noe hun da må avstå fra i
dette annerledes‐året.

Lill Bjørvik skrev nedenstående ord
i Sorord desember 2014, etter R/L
møtet i Stavanger, der 75års
jubileumsheftet ble utlevert. Nina
Tjomsland hadde innlegg om
arbeidet med jubileumsheftet, et
stort arbeid som vi alle nå kan
bruke som oppslagsverk. Klikk deg
inn og les: https://intranett.sorop‐
timistnorway.no/om‐oss/75‐aars‐
jubileum/

annerledes tiden var i 1939. Som
kvinne har man i prinsippet alle
muligheter i dag. Det var ikke sånn i
40årene. Og likevel fikk de det til!

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

Lill Bjørvik
desember 2014

Fakta om Nina:



54

Nr. 50 - DESEMBER 2020

I andre runde av presidentvalget
i Moldova vant Maia Sandu med
57,75% av stemmene, mot sittende
president Igor Dodon 42,25%!
Maia Sandu representerer partiet
«Action and Solidarity» (PAS), og vil
bli den første kvinnelige presidenten
i Moldova. Hun er 48 år og utdannet
økonom og har jobbet i Verdens
banken, både i Moldova og i New
York i nesten 10 år. Hun har en kort
periode vært utdanningsminister og
statsminister i Moldova.

Det er over 1,2 millioner moldovere
bosatt i andre land (diasporas), og
det er disse, og unge velgere, som i
hovedsak har bidratt til valgseieren
for Maia Sandu. Det har vært satt

opp stemmelokaler i nesten alle land
hvor diasporas holder til, og køene
av entusiastiske velgere foran valg
lokalene har vært lange, men det
meste har gått fredelig for seg.
Grunnen til at så mange har flyttet
fra Moldova er som vi vet, fattig
dom, korrupsjon og mangel på
muligheter. Blant de mange som nå
bor i utlandet, er det mange som
lengter og ønsker å reise hjem igjen.
De kan med sine erfaringer, forhåp
entligvis bidra til endring til det
bedre for det ulykkelige Moldova!

Nå blir det ekstremt spennende 
å se hvordan overleveringen av makt
og posisjoner blir håndtert i dagene
som kommer! Vi vet jo dessuten om

en større, såkalt demokratisk stat,
som i disse dager ikke går foran med
et godt eksempel! Den nærmeste
tiden vil vise om Moldova klarer det
bedre! La oss ønske Moldova og
moldoverne lykke til! 

Oransje Dager

Liv Handeland, SI Tønsberg:
Maia Sandu vant presidentvalget i
Moldova november 2020!

Larvik Soroptimistklubb og komité
en, f.v. Inger Solum Styrvold, Inger
Marie Heinzer og TrineLise Fevik,
hadde jobbet med planene for å
markere Oransje Dager 2020, fått fri

villige til å stå på stand på kjøpesent
eret Nordbyen, gjort avtale med
Kulturhuset Bølgen og Svarstad kirke
om lyssetting. Alt var klart, men så
slo koronapandemien inn med full
styrke og alt måtte legges på is, til
neste år. 
Vi fikk likevel markert oss; avisinn

legg i ØstlandsPosten, se innlegget
på neste side, Kulturhuset Bølgen og
Svarstad kirke lyste opp i mørket og
minnet oss om hvor viktig det er å
markere FNs dag for voldsutsatte
kvinner og barn.

Vi kommer sterkere tilbake i 2021.

Komitéen i arbeid:
f.v.: Inger Solum
Styrvold, Inger
Marie Heinzer og
TrineLise Fevik.
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Norske soroptimister 
markerer oransje dager 
25. november til 10. desember 2020.
FNs generalforsamling utpekte i
1999 den 25. november til den inter
nasjonale dagen for eliminering av
vold mot kvinner. 

Kvinneorganisasjoner verden over
aksjonerer med «å farge verden
oransje» i 16 dager fram til men
neskerettighetsdagen 10. desember.
Larvik soroptimistklubb markerer
dagen hvert år. I 2020 er dagen
ekstra viktig siden vi vet at mange
tilbringer mer tid i hjemmet pga
Covid 19. Og hvis hjemmet ditt ikke
er en trygg arena, hva gjør du da?

Da Norge stengte ned på grunn av
koronapandemien i mars, ble
hverdagen og hverdagslivet endret
for svært mange av oss.
Permitteringer i arbeidslivet med
førte at inntektsgrunnlaget endret
seg dramatisk for mange. Stengte
skoler medførte pedagogiske utfor
dringer for både elever, foreldre og
lærere. Helsepersonell fikk nye utfor
dringer og beboere i institusjoner ble
i perioder strengt isolert.
Pandemien påvirket og påvirker oss
alle i den forstand at vår bevegelses
frihet ble begrenset, og at kontakt
med hjelpe og behandlingsapparat
ble begrenset eller lukket helt ned.
For barn og kvinner som lever under
streng sosial kontroll eller i relasjon
er med vold og overgrep, har situ
asjonen vært vanskelig. I denne tida
er det viktig å vite at krisesentrene
opprettholder sitt tilbud. De er ikke
stengt. 

I midten av mai meldte Dagsavisen
at det har vært påfallende stille hva
angikk henvendelser om vold i hjem
met både hos krisesentre og hos
politiet.  Seksjonssjef Hanne
Finnanger kunne imidlertid fortelle
at: «Vi ser en antydning til at sakene
som kommer inn til oss nå, er mer
alvorlige enn før. Det er snakk om
grovere voldsepisoder. Vi har for
eksempel hatt flere pågripelser de
siste ukene.»

Regjeringen har siden 2007 anbefalt
kommunene å utarbeide kommunale
handlingsplaner mot vold i nære
relasjoner. I fjor høst kunne
Nasjonalt kunnskapssenter om vold
og traumatisk stress (NKVTS) rap
portere at i underkant av halvparten
av landets kommuner har fulgt opp
fordringen og utarbeidet kommunale
handlingsplaner mot vold i nære
relasjoner. Larvik fikk sin plan i 2011:
“Handlingsplan mot vold i nære
relasjoner 2012  2015”.

Gjennom et hundreår har vi 
som verdens største organisasjon av
yrkeskvinner drevet prosjekter for å
bedre forholdene og skape vekst for
spesielt kvinner og jenter. Larvik
Soroptimistklubb har flere prosjekter
med fokus på kvinners livsmestring
og muligheter. Vi har bl.a prosjekter i
Moldova og støtter en lokal soropti
mistklubb der som har fokus på vold
mot kvinner i sitt lokalsamfunn. Vi
støtter også et prosjekt i Rwanda for
å skaffe vann til en landsby, slik at
kvinner og barn skal slippe å gå flere
kilometer for å hente vann. Veien

etter vann gjør kvinnene utsatt for
både vold og overgrep.

I novembermørket blir bygninger 
og landemerker over hele landet
belyst med oransje lys. Larvik
Soroptimistklubb samarbeider med
Kulturhuset Bølgen og Svarstad Kirke
og håper at dette oransje lyset kan
være med på å rette fokuset mot
det verdensomspennende 
problemet vold er. Vold i nære
relasjoner er aldri en privatsak.

Trenger du noen å snakke med, noen
du kan stole på? Ta kontakt med
krisesenteret i Vestfold på tlf 33 35
91 91. Tilbudet er gratis, og de
ansatte har taushetsplikt.

Ta gjerne kontakt med oss og støtt
arbeidet vårt!

Rigmor Haug
Larvik 
Soroptimistklubb

Når hjemmearenaen ikke er trygg 
– hvor skal du dra da?

Innlegg i ØstlandsPosten, Oransje Dager:
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lill.bjorvik@gmail.com
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Har du lyst til å leve et sunt 
og aktivt liv? Ja, da skal du begynne
med golf. Undersøkelser viser at
denne idretten forlenger livet og at
det er en av de sportene man kan
drive med gjennom hele livet.

Jeg startet å spille golf da jeg var
rundt 60 år og er veldig glad for at
jeg heiv meg ut i den utfordringen.
For svært mange andre idretter er
frafallet stort i voksen alder, men det
gjelder ikke golf. Her er det mange
som starter når jobbkarriere er lagt
på hylla eller man får tid til overs.

Golfbanene er en flott arena 
for å holde seg i form både fysisk og
psykisk. Frisk luft og vakre baner er
helsefremmende både for kropp og
sjel. Her trenes både konsentrasjon,
koordinasjon og muskler. Og man
blir kjent med nye mennesker, knytt
er nettverk og har det hyggelig
sammen.

Det blir arrangert golfreiser
til klubber både i eget fylke, rundt i
landet og utenfor landegrensene.
For min del, og for mange på min
alder er det ikke først og fremst pre
stasjonene på golfbanen som teller,
men gleden ved å være aktiv i et 
fellesskap, gleden ved å gjøre noe
sammen.

En golfrunde består av 18 hull
og i løpet av en runde går man ca. 
1 mil. Det er en bonus! Jeg kan også
nevne at i coronatiden har Larvik
golfklubb fått 170 nye medlemmer.
Og selv om det i denne presenta
sjonen av min hobby har blitt satt
fokus på at det er en flott aktivitet
for voksne, så må jeg understreke at
golf er for alle. 
Yngste gruppa av juniorer er fra 7 år
og eldste medlem er 95. Det sier litt
om bredden i klubben. 
Noen konkurrerer på høyt nivå og
andre ser på det som en hyggelig
hobby.

Helse i hvert hull!

Vera Paulsen i fin driv på Fritzøe Golfbane, bare et slag hjemmefra.

MOLDOVA-KONTOEN:
2801.13.38765

NYTT

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

30,-
Super venninnegave eller 
som gave ”med noe oppi” 
til foredragsholdere!  
Eller kjøp inn til klubben 
for videresalg - 
bestem prisen selv! :-)

Bestill gjerne klubbvis:

thorka2@online.no

pr. stk.
pluss porto

MILJØNETT

Og en ting til slutt: når man holder
seg i god form, lever et sunt og 
aktivt liv, så har jeg tro på at man
også får energi og overskudd til å
være aktiv på andre arenaer, f.eks
soroptimisme.

Jeg har lagt merke til at mange
av mine golfvenner er med i klubb
er og organisasjoner som har fokus
på hjelpearbeid av ulike slag. Om
det er tilfeldig vet ikke jeg, men
kanskje er det slik at god helse og
glede i hverdagen gir overskudd til
å bidra til en litt bedre verden?

Uansett, golf er gøy!

Vera Paulsen
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Soroptimistklubber jobber på
mange måter med FNs bærekraft
mål. Bærum Soroptimistklubbs
støtte til den moldoviske avisen
Ziarul de Garda favner særlig under
bærekraftmål 16: Fred, rettferdighet
og velfungerende organisasjoner,
men også under flere andre som 3:
God helse og livskvalitet eller 4: God
utdanning.

Uten god informasjon,
ingen opplyst debatt. Uten under
søkende journalistikk, mindre avslør
ing av korrupsjon, organ og menn
eskehandel. Pennen er mektigere

enn sverdet, og den frie pressen
fryktes av mange som har eller ønsk
er seg makt. Makt over et land, over
penger og over kvinners kropp.
I Moldova har den frie pressen van
skelige vilkår. I pressefrihetindeksen
for 2020, som omfatter 180 land i
hele verden, havner Europas fattig
ste land på plass 91. Indeksen publi
seres hvert år på FNdagen for
pressefrihet (3. mai) av den interna
sjonale journalistorganisasjon report
ere uten grenser som arbeider for
pressefrihet.

Reportere uten grenser beskriver

media i Moldova som mangfoldig,
men ekstrem polarisert – som landet
fremstår ellers. Landet karakteriser
es som kronisk politisk instabilt og i
stor grad påvirket av sine oligarker.
De ledende mediehus gjenspeiler de
politiske og økonomiske interessene
til sine eiere, et problem som blir
særlig påfallende under valgkamp
anjene. Medieimperiet til den tidlig
ere milliardæren og lederen til det
demokratiske partiet Vladimir
Plahotniuc har mistet sin innflytelse,
men ble raskt erstattet av en medie
gruppe knyttet til rivalen til det
demokratiske partiet, det proruss
iske sosialistpartiet. De største
utfordringene for media i Moldova
er konsentrasjon av eierskap og
mangel på både redaksjonell uav
hengighet og kvalitetsjournalismus.
Reporter uten grenser beskriver
manglende uavhengighet av myndig
hetenes regulering av media som
bekymringsfullt, markedet preget av
hard konkurranse og at klima et blir
forverret av den politiske polariser
ingen.

Et lite, uavhengig mediehus 
som daglig kjemper i dette klimaet,
er Ziarul de Garda. Motivasjonen til
grunnleggeren og daglig leder Alina
Radu for å starte en uavhengig avis
var å styrke menneskerettighetene i
Moldova og kjempe mot korrupsjon i
landet. Hun har selv utdannet seg
gjennom stipend og støtte utenfor
Moldova og støtter også sine jour

Støtte til uavhengig presse i Moldova
for å nå FNs bærekraftmål

Av Janine Schaller-Bøyum
Bærum soroptimistklubb

Alina Radu ble blant annet i desember 2018 invitert av Den norske
Helsingforskomité til sitt Anna Politkovskaja‐seminar. Her er Alina Radu
sammen med artikkelforfatteren Janine Schaller‐Bøyum, til venstre.
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sørger for at pengene kommer fram.

Bærumsklubben selger
”fadderabonnement”, dvs. at norske
soroptimister eller andre som ønsker
det, betaler for at avisen kan spres
gratis i Moldova. Abonnementene
gis først og fremst til institusjoner
som biblioteker, skoler, hjem for
unge mødre med mer. Men avisen
får også mulighet til å disponere noe
fritt. Ofte ønsker folk gratis
eksemplarer når de har fortalt sine
historier siden de ikke har råd til å
kjøpe avisen, men de finansielle
mulighetene for avisen er også
begrenset.

Kjøpere som blir faddere for
abonnementer, kan få et ”fadder
brev” dersom de ønsker det.
Prisnivået er noe skiftene, særlig i de
siste årene pga. både valutakurs og
kjøpekraft i Moldova, men avisen
fordeler hvert år så mange aviser
som mulig. Noen klubber gir mellom
500 og 1000 kroner årlig, enkelt
medlemmer kjøper gjerne fadder
brev til 50 eller 100 kroner.

nalister i å bli gode journalister.
Alina Radu ble blant annet 
i desember 2018 invitert av Den 
norske Helsingforskomité til sitt
Anna Politkovskajaseminar.

Ved siden av de utfordringene 
som reporter uten grenser beskriver,
er det også mange finansielle pro
blemer. Det finnes ingen presse
støtte i Moldova, og reklamer som
kunne gi annonseinntekter, blir
politisk kontrollert, som næringsliv
et. Dessuten er de fleste innbyggere
i Moldova fattige slik at salgsprisen
til avisen må holdes lavt. Men selv
med forholdsvis lav pris har mange
innbyggerne ikke råd til å kjøpe avis
en.

Enkelte norske soroptimister 
har derfor støttet avisen økonomisk
siden 2006 – og i snart ti år har
Bærum soroptimistklubb hatt et
eget prosjekt som blir støttet av
andre klubber og enkeltmedlemmer. 
Larvik Soroptimistklubb er en av
dem som regelmessig har overført
penger til Bærumsklubben, som

Bærumsklubben har også gitt slike
fadderbrev til innledere. De første
årene har Ziarul de Garda fått 3000
kroner, de siste årene 5000 kroner.

Ønsker du å støtte avisen, ta gjerne
kontakt med Bærum soroptimist
klubb (baerum [at] soroptimist
norway.no) eller direkte med pro
sjektleder Janine SchallerBøyum
(jsboeyum[at]tonline.de).

Ønske du å følge med utviklingen 
i Moldova, følg gjerne Ziarul de
Gardas nettside på engelsk (finnes
også på Facebook – en god del 
norske soroptimister følger allerede
med).

https:
//www.facebook.com/en.zdg.md 
Kilde: https://rsf.org/en/moldova

Støtt arbeidet som
Ziarul de Garda gjør
som informasjons-
organ i Moldova!

Kontakt SI Bærum
og betal for abonne-
ment som gis gratis
ut til institusjoner
som biblioteker,
skoler, hjem for
unge mødre med
mer, i Moldova! 

Ziarul de Garda er en meget
viktig stemme i Moldova
 og vi i Bærumsklubben er stolte av og glade for
at flere får øyene opp for det, blant annet
Soroptimist International of Europe (SIE). I 2017
var Alina Radu instilt til SIEs fredspris, foreslått
av Larvik soroptimistklubb. I 2018 ble hun invit
ert til å holde et innlegg på guvernørmøte  og i
januar 2020 ble Bærumsklubbens støtteprosjekt
presentert som "Project of the Month" på SIEs
hjemmeside.Kopier denne linken og se begrunn
elsen. http://www.soroptimisteurope.org/janu
arysprojectofthemonthsupportingan
investigativenewspaperin
moldova/?fbclid=IwAR1UIsqhYbnVPlgEIcyoV99_
9vbVvYmEz1sJebJuTpZ4XfANHR3wtJbnNs
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SI Larvik har nå siden 2015 støttet
totalt fem unge studentjenter med
utdannelse på universitetsnivå.
Yzalline var ferdig med sine studier i
2017, som bygningsingeniør.
Nancy var ferdig i 2018. Hun 
studerte “camera og photo” og er
selvstendig næringsdrivende nå.
Florence, også ferdig i 2018. Hun
studerte økonomi og ledelse.
Sandrine ferdig i 2019. Hun studerte
også økonomi og ledelse.
Marie Chantal ble ferdig samme år,
med studier innen økonomi.

Så kom covid19 og med den litt
usikkerhet med våre inntekter.
Medlemmene i Larvik
Soroptimistklubb ble enige om å
støtte 1 student nå.
Vi kontaktet Marianne Mukankaka,
bosatt i Kigali, Rwanda. Hun har vært
kontakten mellom oss og studentene
gjennom alle disse årene. Hun kom
med forslag på to studenter. Valget
vårt falt på AnnaBella.
Etter å ha overført 645USD via
Marianne til AnnaBella, fikk vi til
bakemelding på at hun hadde fått en
annen sponsor. AnnaBella var så
ærlig at hun sendte pengene hun
hadde fått fra oss i retur til
Marianne.

Vi sto da i den situasjonen at vi
gjerne ville finne en annen student
som trengte økonomisk støtte.
Marianne sendte oss forslag på
Inglid Victoire Giramahoro.
Hun hadde måttet slutte studiene
fordi hennes mor mistet jobben pga
covid19. 

Vi besluttet, sammen med styret, å
støtte henne slik at hun kunne få

fullført sine studier innen hotell og
restaurantfag.
Hun trengte totalt 895USD. Hun har
nå fått beskjed om at vi vil støtte
henne.

Inglid Victoire bor på landet
sammen med sin mor. Hun skriver at
ord kan ikke beskrive hennes følelser
av hvor lykkelig hun er nå. Hun er nå
i gang med sine studier igjen.

Det blir interessant å følge Inglid
Victoire i hennes studier.
Samtidig prøver jeg/vi fortsatt ha
kontakt med tidligere studenter.

Ny student i Rwanda:
Inglid Victoire Giramahoro

Utdannelse er viktig, og det føles
godt å kunne hjelpe disse jentene
gjennom vår vennskapsklubb i
Gisenyi.

Anne-Brit
Hellerud



Redaksjonen i Sorord
ønsker deg en riktig god 

julefeiring, glede og
smittefrie dager!

Godt, nytt soroptimistår!


