EDLE

HILDE

Utaaker er
unionspresident
og fra Bergen.
I mai gjennomførte
hun og hennes
unionsstyre Representantskapsmøtet med
bravur. Vi var fire som
representerte Larvikklubben på møtet.
Side 24-15-26

Eskedal sørget for
at klubbens første
VANNdring fant
sted. Sammen
med Mona og Lill
fikk vi oppleve en
meningsfylt
vanndring. Les side
14-15-16

SØLVI
Snedal Tufte var en av
flere som deltok på
klubbens julemøte!
I tillegg er hun i jazzkonsertgruppa og
sørger for jazzkonsert
i oktober!
Side 4 og 8

sorord
Organ for Larvik Soroptimist Klubb nr. 31 - Årgang 16 -2011

Les mer om
julemøtet vårt
2010 på side 4

God sommer ønskes våre lesere

LARVIKITT
og Reidar Løvås var i fokus på
vårt klubbmøte i mai. Han
fortalte levende om Larvikitt
og steinhistorie for interesserte medlemmer av Larvikklubben. Les mer på side 27

Visepresidenten og hennes terner feiret

ANNE GRO

LUCIA PÅ JULEMØTET

Gutterød hadde drivhuset fullt
av miljønett! Nå tynnes det ut
og noen selges i byens eneste
FairTrade-butikk i Gågata.

desember 2010
Les mer på side 9

Nr. 31 - JULI 2011

PRESIDENTENS 2 MINUTTER
sjonens organisering, og overordnet
tenkning.

Som president går jeg inn i min
avsluttende fase. Ny kost skal inn i
oktober - Torunn. Jeg vil benytte anledningen til å si at dette har vært en strålende periode. Mye er sagt, forberedt og
utført og mer står på vent. Det er slik at
vi kan finne nye måter å gjøre ting på,
det er flere muligheter. Det er VI som
kan bestemme det. Med en så talefør og
klok forsamling kvinner vil dette være en
positiv utfordring og en aktiv mulighet
for engasjement.

Kjære Soroptimistvenn!
Det er snart sommer og et nytt halvår
siden sist utgivelse av vårt Sorord! Hvor
blir tiden av? I slike stunder tenker en at
øyeblikkene forsvinner bare. Men det er
ikke sant, det som står igjen er resultater
av handling, minner om gode møter, og
vennskap som blir dypere og ikke minst
fornemmelsen og opplevelser av deltagelse. Deltagelse i et felleskap i en klubb
som har høye og gode mål. Jeg er opptatt av etikk, ikke som moteord, men som
en bevisst og av og til ubevisst følelse av
at når jeg gjør noe som jeg kjenner gjør
godt for deg, da er det snakk om etikk.
Jeg er glad for å være i en klubb som har
dette som fanesak, som har det som
apell.

Før vi går inn i sommeren vil jeg si at
vi har hatt mange fanesaker på tapetet,
ikke minst ekstensjon - velkommen til
nye medlemmer. Gleder meg til høsten
med dere på laget.
Men nå skal ferie nytes, med lange
lyse kvelder og mulighet for å være mye
mer ute. Kos deg og nyt årstiden vi nå
går inn i!

God sommer til dere alle!
Beste hilsen
Tove Akre, president

Siden sist vi møttes har det vært
representantskapsmøte og landsmøte.
Det var mange gode viljer og ivrige
soroptimister med engasjement som var
der. Jeg anbefaler å bli med til neste år,
da er det i Drammen. Jeg anbefaler fordi
det bringer deg litt lenger inn i organisa-

FAKTA
Soroptimist International, er en NGO
(non governmental organisation) for
kvinner, tilknyttet FN med representanter i
FNs organer i New York, Geneve, Wien,
Paris, Roma, Nairobi
og Kairo.
Soroptimistene har konsultativ status i
FN og Europarådet. Organisasjonen er en
upolitisk sammenslutning av klubber og
arbeider for internasjonal forståelse, vennskap, fremme av menneskerettighetene,
bedring av kvinners stilling i alle samfunn,
respekt og forståelse for andres arbeid.
Soroptimistene jobber målrettet mot
handel av kvinner ( trafficking ), nedrustning og avskaffelse av klasevåpen og med
utdanning for jenter i utviklingsland som
hovedtema.
Kontakt
info

Larvik
Soroptimist Klubb
President
Tove Akre
Sekretær
Gerd Hellenes
Kasserer
Maureen Sinclair
Klubbens adresse:
Signalveien 1
3292 Stavern

Redaksjonen for Sorord:
Margaret Støle Karlsen
Lill Bjørvik,
Emmie Volmert Sørensen
og Gerd Hellenes
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REDAKSJONEN MED NYTT BLAD - IGJEN

Det er ingen selvfølge, men jomen ble
det nytt nummer av vårt trivelige medlemsblad. Nr. 31 i rekken og 16. årsutgave. Alle i redaksjonen sa JA da de ble
spurt om å fortsette arbeidet med å
sette sammen bladet. Og første møtet
hadde vi hos Emmie på Veldre mandag
2. mai.

annonser. Alltid stiller hun opp og gjør
det mulig for oss å få penger inn i
klubbkassa. Penger som kommer andre
kvinner tilgode. God hjelp får vi fra
Maureen, Ingvill, Marion, Hanne og Liss. I
redaksjonen er det Emmie som er motoren i annonsesalget, sammen med
Margaret.

Det ligger arbeid bak medlemsbladet
og vi er mange som drar lasset utenom
redaksjonen, også. Liv har som alltid
vært en av våre dyktigste til å selge

Redaksjonen deler oppgavene med å
skrive innlegg, få tak i eksterne skribenter, purre, lage layout på sidene, trykke,
”stifte” sidene og lage rygg på bladet.

Alt klart før enten sommer- eller julemøtet vårt. Da deles det ut til ivrige
Sorord-lesere. I tillegg sendes det land
og strand rundt som pdf-vedlegg til epost.
Så vit det, bladet du holder i hendene
er resultat av godt samarbeid, traust
jobbing og trivelige samvær.
Margaret
4. medlem i redaksjonskomiteen

SOROPTIMISTENES FREDSPRIS 2011
Vinner av SI/Es Fredspris 2011
ble Sylvia Borren fra
Nederland.
Prisen er på € 20 000,- og en statuett.
Den deles ut hvert annet år og hedrer
personer eller organisasjoner som fortjener spesiell anerkjennelse for sitt
arbeid for fred. Prisen er tildelt Carla del
Ponte, tidligere sjef ved FNs internasjonale straffedomstol, Vera Bohle, konsulent
ved Geneva International Centre for
minerydding og sist, Valdete Idrizi, fredsaktivist fra Kosovo. Årets fredspris ble
presentert på guvernørmøtet i Palermo
på Sicilia 28. mai i år.
Sylvia Borren har hatt en lang og
imponerende karriere som leder både i
det sivile samfunn og via globale organisasjoner som arbeider med bekjempelse av fattigdom og fremme av demokrati og likestilling.

Hun har i mange år vært
direktør for OxfamNOVIB
og en av lederene for
World Connectors. I februar 2011 ble hun
utnevnt til ny daglig
leder for Greenpeace,
Nederland.
Sylvia Borren har en
helhetlig tilnærming til
likestilling, gjennom den
fremmer hun fred. Hun er
bevisst på at tilgang tilrent vann og sanitærmuligheter er
nøkkelen i kampen for rettferdighet.
Som en av lederene for Global Call to
action Against Poverty, argumenterer
hun for et samarbeidsprosjekt mellom
menn og kvinner for å iverksette tiltak
mot fattigdom. Hun er en sterk forkjemper for kvinners rettigheter.
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Utdelingen av prisen foregikk på guvernørmøtet i Palermo. Fra v.: tidligere fødrasjonspresident Heidrunn Konrad, prisvinneren og
påtroppende president Kathy Kaaf

Tildelt Order of Orange-Nassau, en av
de høyeste utmerkelser i Nederland.
Les mer om begrunnelsen for prisen,
hvem som har sittet i juryen i neste
nummer av det store bladet:
Norsk Soroptima!

JULEMØTET 2010
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JULEMØTET DESEMBER 2010

Blide soroptimister: Else Karlsson og Eva H. Kjus

Julemøtet vårt hadde vi på Grand
hotell der vi fikk et flott styrerom med
nydelig utsikt. Datoen var 13. desember,
selveste Lucia-dagen. Vi i styret synes det
var en fin anledning til nok engang å få
pynte oss med lys og glitter, og det
gjorde vi. Ellen var Lucia og vi fulgte etter
og sang så pent vi kunne med hjelp av
alle de andre jentene i Larvik-klubben!
Vi hadde hyggelig besøk av reflektanter
- det satte vi stor pris på!

ende. Det var kommet mange gevinster
og vi tok lodd for kr. 4250,-, noe gikk til
Moldova og noe til egne prosjekter.
Litt mer enn god mat og hyggelig prat
fikk vi også tid til. Gro hadde 5-min og
snakket om juletradisjoner fra ”I manns
minne” og Margaret hadde dagens dikt
eller dagens historie.
Et koselig og fint julemøte også denne
gangen.

Maten var nydelig og jeg tror alle
hadde det fint. Loddsalget gikk strål-

Gerd Hellenes

Soroptimister i julestemning: Gro Stalsberg, Anna-Sofie Sanderud, Maria Brekke Jakobsen, Ellen Omsland og Anne-Brit Brekke
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UTBYGGING AV GRANDKVARTALET
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INFORMASJON OM
GRANDKVARTALET

Årets første møte ble hold på Grand
Hotell i Larvik, nærmere bestemt 10.
januar 2011.

er utdannet siviløkonom og har universitetsutdannelse (MsC) i internasjonal
markedsføring og merkevarebygging.

Stor glede over å ha to gjester på
besøk, Helena Tveten og Anne-Grethe
Bugge.

Han var på plass for å informere oss om
utbyggingen og fremdriften omkring
Grandkvartalet, et eiendomsutviklingsog byutviklingsprosjekt som vil berøre
oss som innbyggere i Larvik.
Eiendommen vil bestå av hotellet,
butikker, kafeer og leiligheter og målet
er å forbinde sentrum med sjøen på en
god og funksjonell måte.

Hovedpersonen denne kvelden var
Finn Erik Røed. Røed arbeider hovedsakelig med rådgivning innen strategi
og forretningsutvikling, effektivisering,
målstyring, kundeorientering og markedsstrategi, omstilling og organisasjonsutvikling, etablering av bedrifter, oppkjøp og gjennomføring av fusjoner.
Alt i følge Skagerak Consulting.
Finn Erik Røed har bred ledererfaring
fra drift, utvikling og omstrukturering av
handelsbedrifter. Han har god kunnskap
om moderne prinsipper for butikkdrift,
kjedeutvikling og franchising. Finn Erik

Han viste modeller og skisser og
snakket varmt om at dette vil gi sentrum
og byen en vitamininnsprøytning; særlig
viktig er dette med å koble sentrum og
sjøen sammen på en god måte. I Larvik
er det alt for mange små, spredte handelsområder, slik at å binde sentrum
sammen med det som skjer på Sanden
og ved sjøfronten, er viktig.
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Margaret Støle Karlsen hadde yrkesforedrag og Gro Stalsberg hadde 5minutter der hun delte sin glede over at
Kulturhuset Bølgen har begynt å overføre operaforestillinger. Hun leste også
et debattinnlegg der essensen var at det
er viktig å gi alle mulighet til å oppleve
kulturtilbudene vi omgir oss med.
Sissel Hobæk minnet oss alle om vennskapstreffet 20.-21. mai. Dessverre måtte
vennskapstreffet avlyses. Les mer om
dette på side 18.
Ellen Omsland kom med halvårsprogrammet som er spekket med gode
møter.

Margaret
Støle Karlsen

RAPPORT FRA HARSTAD
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UNIONSSTYREMØTE I HARSTAD

29.-30. JANUAR var unionens
tillitskvinner samlet i Harstad. 21 i tallet,
fra mange kanter av landet. Jeg dro fra
Larvik på fredagen og møtte opp på
Tønsberg jernbanestasjon der jeg ble
plukket opp av Liv Handeland ( møteleder på årets representantskapsmøte) og
Randi Carlstedt (miljøkoordinator).
Sammen kjørte vi inn til Gardermoen for
å ta flyet til Evenes. På samme flyet var
også Kristin Ruder ( guvernørsuppleant )
og Solveig Haug Urdal ( guvernør ) og
sammen tok vi buss videre til Harstad.
En lang reise, neste like langt som til
Paris, men kanskje ikke så eksotisk. Det
vil si; vi opplevde et trivelig møte sammen med hyggelige og arbeidssomme
kvinner i en by som tok oss i mot med
godt vær og lave temperaturer. Hotellet
var veldig bra, med topp service.
Høysskolen i Harstad var møtestedet
vårt, et flott bygg beliggende helt nede
ved sjøen. Alt omkranset av imponerende natur. Og det kan ikke Paris skryte
av! :-)
Dagene i Harstad fløy av sted, fylt av
diskusjoner, informasjon og gode samtaler rundt vår felles plattform; soroptimismen. Mye godt arbeid og viktige saker:
Revisjon av strategiplanen, budsjetter og
regnskap, unionens prosjektpris, program for landsmøtet 2011, rapport fra
landssekretæren, ekstensjonskomiteens
rapport, lovkomiteen, nytt fra føderasjo-

en, valgkomiteen og dagsorden for
representantskapsmøtet/landsmøtet i
Bergen, mentorordning, guvernørenes
innlegg og møtet i Palermo på Sicilia
som var i mai, FNs kvinnekonferanse, årsrapporter og mye mer.
Når en er så heldig å være med på unionsplan, får en ta del i mye informasjon,
være med på interessante diskusjoner,
bygge nettverk og få gode venner. Det
bør inspirere andre til å la seg velge til
verv på unionsplan, du får mye selv, men
får også mulighet til å påvirke.

Unionspresident Edle Utaaker og
guvernørsuppleant Kristin Ruder, Tønsberg og
unionssekretær Britt Nordgren.

Margaret, guvernør

Sissel Hobæk

Guvernørteamet: guvernørene Solveig Haug Urdal og Margaret Støle Karlsen,
guvernørsuppleantene Erlaug Benjaminsen og Kristin Ruder
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KLUBBMØTE I FEBRUAR
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LARVIK LÆRINGSSENTER
Referat fra medlemsmøte
Wassilioff 14.02.2011
Etter lystenning talte vi opp 18
medlemmer, mange var syke denne
mandagen.
Sissel Hobæk ønsket velkommen til
kveldens foredragsholder Re-leder for
Larvik Læringssenter, Inger Hjortland.
Hun fortalte hvordan
Ellen Omsland kuppet møtet før
ystenning med blomster og gratulasjoner
til Tove. Hun er blitt kone!

Larvik Læringssenter er bygget opp.
Læringssenteret favner mennesker fra
0-100 år, og er en Fokusvirksomhet som
har fått utmerkelse og er kommet langt.
Asylsøkere er bosatt i leiligheter i
Larvik og får gratis norskundervisning.
Andre som skal gå på norskkurs, må
betale dette selv.
Eksempler på hvordan norske uttrykk er
vanskelig å forstå: Ta med noe å bite i,
kle deg etter været, legg kortene
på bordet…
Noen vanlige metaforer: Medaljens bakside, avskjed på grått papir, hvetebrødsdager, blåmandag, henge i en tynn tråd,
ikke være tapt bak en vogn, en strek i
regninga, være mellom barken og
veden.
Skolematprosjektet: Prosjektet er
inspirert av Larviksaktuelle Richard
Florida som sier at innvandrervillige byer
er vinnere, samt at det er mulig å gi mat
til mange på kort tid – i poser.
Oslofrokosten var først ute fra 1930, I
Sverige får alle skoleelever et varmt måltid om dagen. Ved å lage mat på storkjøkken, kan elevene serveres en mat-

7

Inger Hjortland takkes av Sissel H.
og som vi ser, hun har korrekt miljønett
med seg!

KLUBBMØTE I FEBRUAR
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pose uten bruk av kantiner på skolene.
Mange utfordringer, med ny NAV-reform
og finansieringsproblemer. Produksjonskjøkken er i drift og det en viktig og flott
læringsarena for kvinner. Halvparten av
dem som jobber her, har aldri vært i
arbeid i hjemlandet. Mesterfjellet var
den første skolen med lunsj til alle, servert på 4-5 minutter. Finansieringen er
sikret for videre prosjekt. Ungdommene
har laget en Facebookside om dette prosjektet med stor oppslutning.
Alle elever på Norskskolen trekkes i lønn
om de uteblir eller kommer for seint.
Elevene er motiverte elever. Barn til
arbeidsinnvandrere lærer norsk, men
foreldrene kan ikke norsk og dette er
bekymringsfullt. For å få norsk statsborgerskap må det bl.a. dokumenteres 300
timer norskopplæring og 50 timer samfunnskunnskapsopplæring. Elevene blir
nøye kartlagt når det gjelder norskkunnskaper. Fredag ettermiddag, kl. 12.3014.00 er det kaffe, vafler og gode samtaler på Norskskolen (samtalepartnere). Her
er alle hjertelig velkommen!

Informasjonsfolder og presentasjonskort om hvem vi er og hva vi står
for,laget på unionsplan, er gratis. Dette
er bestilt og kan deles ut. Power Pointpresentasjon er også laget og skal sees
på et medlemsmøte senere. Tove har
denne disponibel. Informasjonshefte til
klubbstyrene er kopiert opp og delt ut.

I Larvik er det 90 nasjoner
representert. Polen og Litauen har store
grupper arbeidsinnvandrere. Mange fra
Thailand, Filippinene og Russland er på
familiegjenforening. Den siste tiden er
det kommet mange fra Eritrea og Island.

Sorord skal ha annonser også denne
gangen, 200 kr for 2 annonser (i sommer
–og julenummeret).

Representantskapsmøtet i Bergen 14.
og 15. mai. Har noen lyst til å selge nett,
julemerker, ringer? Tove melder oss på.
Tove og Gerd er delegater fra styret. Lill
og Margaret reiser også, den første som
vannamabassadør, den andre som
guvernør.
21. og 22. mai er vennskapshelg og må
prioriteres av medlemmene våre.
8. mars.
Vi har ikke noe arrangement sammen
med biblioteket i år, da de ikke hadde
dette i sin kalender og samarbeidet kom
for seint i gang. For å få til et arrangement med biblioteket, må vi starte planleggingen tidlig på høsten. Vi er invitert
til åpent arrangement på Tønsberg
Bibliotek.

Tove tok 5-minutter, og snakket om
Fokus, Forum for Kvinner og
Utviklingsspørsmål, et kompetanse- og
ressurssenter for internasjonale kvinnespørsmål med vekt på informasjonsformidling og kvinnerettet utviklingssamarbeid. Tove refererte ny daglig leder Gro
Lindstad som kommenterte Jonas Gahr
Støres redegjørelse, som ikke hadde
drøftet kvinnefokus i internasjonale
spørsmål. Hvilke muligheter har vi som
voksne kvinner? Likestillingen har
kanskje begynt å gå tilbake?
Kirkekonsert i oktober. Musikkgruppe
må settes ned. Det er muligheter for et
godt overskudd her.

OG VI HAR BESTEMT
OSS!
VI GJØR DET IGJEN!
NY JAZZKONSERT ER
BESTEMT FOR OKTOBER
2011
Fjorårets jazzkonsert ble vellykket og
føyer seg inn i rekken av gode opplevelser med gladjazz og høy stemning i
Larvik kirke.
Vi setter ned en arbeidsgruppe og forbereder oss til nok en runde med swingende musikk.
Mange deltar i jobben med å få dette til,
men likevel er det en glede å jobbe med
dette. Overskuddet vi får inn på dette
går til våre gode saker og det er fin markedsføring av oss som klubb og organisasjon. Gled dere!
Her er en glad gjeng fra et tidligere
jazzarrangement: Anne-Gro Gutterød,
Marion Andersen, Jorunn Sjønnesen,
Anne- Grit Hellerud og Gerd Hellenes

Margaret har laget utkast til nye julemerker.
Vi har tjent ca. 150 000 kr hittil på salg av
julemerker. Nye merker vil i investering
koste ca. 6 000 kr.
Medlemmene støtter dette helhjertet!
Safran som er knyttet til Larvik
Læringssenter, ønsker kontakt og et flott
supplement til samtaletrening. Sissel
oppfordrer oss til å delta her. En idé er å
kontakte denne gruppa for evt. syoppdrag.
Vi har ca. 1000 miljønett igjen og når
disse er solgt, har vi tjent 30 000 kr.
Anne-Britt leste ”Dagens dikt”. Det var
Halldis Moren Vesaas: ”Tung tids tale”.

Referent for sekretær, Mona Sveistrup

De som vil dra, sender epost om dette,
slik at det kan samkjøres.
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TO PASSIVISTER
Gruk om fatal fatalisme
Der findes en slags optimister
som burde slås langsomt ihjel,
dem der sætter sig ned og tror,
det altsammen går af sig selv.
Der findes en slags pessimister,
som bør udryddes tand for tand:
dem der tror, at det dog ikke går,
selv om man gør hvad man kand.

BEVISST HANDEL
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MILJØNETTENE VÅRE
presenteres i byens eneste FairTrade-butikk

Anne-Gro har fått mulighet til å presentere og selge våre miljønett i byens eneste FairTrade-butikk, BEVISST.
Anne-Gro Gutterød har de rette kontaktene! Via bekjente kom hun i kontakt
med driveren av byens eneste FairTradebutikk, BEVISST i Sigurdsgate - byens
eneste gågate!
Her finner du både bevisst mote, rettferige og organiske varer som du både
har nytte og glede av! FairTrade er rettferdig handel, bevaring av tradisjonelle
teknikker i å produsere varene og kjøper
man disse produktene er man med på å

gjøre en forskjell for produsentene.
Samlet sett kan man si at man skaper
muligheter for økonomisk vanskligstilte
produsenter, oppnår gjennomsiktighet
og forutsigbarhet, fremmer kompetanse,
er med på å gi en riktig og rettferdig
lønn til produsentene, man øker likestilling, er med på å gi bedre arbeidsforhold,
oppdaterer miljøprofil og oppmuntrer til
gode handelsrelasjoner .... ved å støtte
FairTrade-produktene.

Nå har du som forbruker anleding til å
ta et valg: Kjøp FairTrade-produkter når
du har anledning til det.
BEVISST i Sigurdsgate har også tatt inn
våre miljønett for salg i butikken! Sving
innom og spør etter ett eller flere nett,
du også! Samtidig får du kikke deg rundt
å se utvalget av FairTrade-produkter her
i vår egen hjemby.
Sjekk også www.bevisst.org og få mer
viten.

Konkurrenten vår, Østlands-Posten, hadde et lite ”Byrundevers” om miljønettet og Bevisst
Vi tilbyr kunnskap som vil hjelpe deg
med dine IT-problemer. Problemer
som koster tid, penger og frustrasjon.
Nå er også staben styrket med
Mac-spesialist Fred Isaksen og vi tilbyr
support på Mac-maskiner fra Apple.
Ta kontakt eller sjekk

www.limitech.no
for mer informasjon

Elveveien 23 • Tlf: 915 98 801

- kompetansebedrift 9
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MIMREKVELD I MOSS

Fra venstre rundt bordet: Solveig Haug Urdal, Gerd Louise Molvig, Ellinor Hjort-Eriksen, Sissel Hobæk og Siri Gabrielsen

Vi fem som dannet Soroptima
-redaksjonen 2007 – 2009 hadde mye
kontakt og samarbeid med unionsstyret
i Ryggeklubben. Og da utvikles lyst til
også å sees i sosial sammenheng. Da vårt
arbeid nærmet seg slutten, inviterte vi
unionsstyredamene til avslutningsmiddag her i Larvik. De kom alle fem, og vi
hadde en flott kveld med prat og latter.
Ved nyttårstider 2010 sendte den
avgåtte unionspresidenten,
Solveig Haug Urdal, invitasjon til
mimrekveld og gjensyn hos henne. Det
skjedde nokså fort og med en ukes varsel, derfor var det bare Lill og undertegnede som kunne dra fra Larvik. Fra unionsstyret kom sekretær Ellinor Hjorth
Eriksen, 2. visepresident Siri Gabrielsen,
styresuppleant Gerd Louise Molvig og
vertinnen selv. Bare kasserer Sidsel
Karlsen manglet.
Takket være ferja går det heldigvis fint
å dra fram og tilbake til Moss på kvelden.
Men vinterværet var stritt dagen før, så vi
fikk litt bange anelser. Men fredag
ettermiddag var det fint kjørevær,

så vi dro da Lill var ferdig på jobb.
Vertinnen hadde laget tre retters middag til oss, og mannen hennes tok rollen
som ”James” i hvit kelnerjakke. Navnet
var til og med brodert på brystet. Det var
ikke første gang han hadde trådt til og
servert soroptimistdamer.
Seks damer skravlet seg gjennom
kvelden som om vi var en syklubb. Men
slik er det med soroptimister. Vennskap
dannes fort. I tillegg til prat om oss selv,
samfunnstemaer og soroptimistsaker,
fikk vi vite at Gerd Louise Molvig var
valgt inn i FN-komiteen til The
Associated Country Women of the World
(ACWW). Hun ble valgt inn på vegne av
Norges Bygdekvinnelag og skal sitte der
i tre år. Og siden hun også er soroptimist
fra Rygge, er vi stolte av henne. ACWWs
FN-komite arbeider med de samme sakene som vi gjør internasjonalt:
FNs tusenårsmål, menneskerettighetene, jenters hverdag (versus gutters)
blant annet.
Men en hyggelig kveld går fort, og vi
fra Larvik som skulle ta ferje over fjorden,
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måtte si takk for oss da klokka nærmet
seg 23. Det ble et hjertelig gjensyn
gjennom en hel kveld uten annet enn
prat, god mat og godt drikke på agendaen.
Lill og Sissel
Arild Urdal serverer Ellinor Hjort-Eriksen

TANKER OM LITT AV HVERT

Nr. 31 - JULI 2011

Noe å tenke på ....

VI HADDE VENNER og vi gikk ut og
traff dem !
Vi falt ned fra trær, skar oss på
tollekniver, brakk bein og tenner og det
var ingen anmeldelser eller saksøkning
etter slike skader.
Bare jentene hadde hull i ørene.

For det første overlevde vi å bli født av
mødre som røkte og/eller drakk mens de
var gravide med oss, og levde i hus fulle
av asbestmateriale.

Vi delte ofte en flaske brus med våre
venner og alle sammen drakk fra samme
flaska – uten at noen egentlig ble dødssyke av det.

De brukte aspirin, spiste muggost, rå
eggeprodukter, mengder av bacon og
fet mat – for ikke å snakke om mat tilsatt
alskens farge- og tilsetningsstoffer, tunfisk rett ut av boksen og vi ble ikke testet
for diabetes eller alvorlige kreftsykdommer.

Vi kunne finne på å samle inn
tomflasker å veksle dem inn på butikken
på hjørnet for å få nok penger til å kjøpe
karameller og tyggegummi eller
kinaputter som vi smalt av inn i yttergangene til folk etter å ha ringt på døra.
Vi spiste smørkaker, loff med ekte smør
på, upasteurisert helmelk, brus med
sukker i og vi var ikke overvektige fordi

Vi spiste mark og leirekaker laget av
søle, og marken levde ikke i oss i evig tid..
Til jul og påske malte og lagde vi pynten
selv.

VI ALLTID VAR UTE OG LEKTE !
Vi kunne gå ut om morgenen og ikke
komme hjem igjen før etter at
gatelysene ble tent om kvelden.
Ingen kunne få tak i oss i løpet av hele
dagen. Og vi var OK...

Fotball eller slåball-lagene hadde lagutvelgelse og ikke alle fikk være med på
laget. De som ikke fikk være med måtte
lære seg å takle det. Tenk deg det! Å
komme med på laget krevde dyktighet
eller ry.
Lærerne brukte å gi oss en lusing og
bøllene regjerte i friminuttene på skolen.

Etter det marerittet ble barnesengene
og trillevognene dekket med alskens
blyholdige stoffer i pastellfarger.
Det fantes ingen barnesikringer på
medisinboksene eller på farlige vaskemidler eller barnelås på skap og skuffer.
Når vi syklet på syklene våre hadde vi
ingen hjelm eller sykkelsko på for ikke å snakke om den risikoen vi tok
ved all haikingen med fremmede...
Som barn satt vi i biler uten sikkerhetsbelter eller airbag. Og allerhelst lå vi i
hattehylla.
Vi drakk vann fra hageslangen og IKKE
fra flasker kjøpt på butikken.
Take-away food var begrenset til pølse
& chips, eller pølse og brød. Ingen Pizza
Hut, McDonalds, Tacos,
Baguetter eller Kebab. Enda butikkene
stengte klokka 5 på ettermiddagen og
var stengt i helgene. På en eller annen
måte var det ingen som sultet ihjel på
grunn av det.

Vi kunne bruke timer på å bygge en
Olabil av gamle planker og vognhjul og
sette utfor en kjempebakke bare for å
oppdage at vi hadde glemt å lage
bremser.
Vi bygde trehytter og demninger, lekte
ved elvebredden/sjøkanten med selvlagde korkbåter eller lekebiler i sanden.
Vi hadde ikke Playstasion, Nintendo
Wii, X-Box. Ingen dataspill i det hele tatt,
ingen TV med 999 kanaler å velge i,
ingen video eller DVD filmer. Ingen
mobiltelefon, ingen bærbar datamaskin,
ikke Internett, blogg eller Chat-room på
nettet

Vi fikk luftgevær og lagde sprettert i 10
års alderen, vi syklet eller gikk til våre
venners hus og banket eller ringte på
døra, eller bare ropte på dem.

Tanken på at foreldrene skulle hente
oss hvis politiet hadde tatt oss i å gjøre
noe ulovlig var utenkelig.De sto faktisk
på politiets side.
Våre foreldre fant ikke på idiotiske navn
til barna sine som vi hører i dag.
Vi hadde: Frihet, Feiling, Suksess og
Ansvar og vi lærte Å TAKLE DET og DU er
en av dem.
GRATULERER!
Kanskje du vil dele denne med andre
som har vært så heldige å vokse opp
som barn før livene våre ble regulert til
vårt eget beste altfor godt.
Nå du først er i gang; gi historien til dine
barn slik at de får vite hvor tøffe og modige deres foreldre var.

DIN LEVERANDØR PÅ DIGITALE KONTORLØSNINGER
Elveveien 52, Larvik • 33 18 41 11 • 482 59 360
jec@sharpvestfold.no • Sharpvestfold.no
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I TØNSBERG
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Forfatter Gerd Brantenberg

Vi var i Tønsberg på Kvinnedagen
I år ble det ikke noe arrangement på
Larvik bibliotek 8. mars, dessverre. Der
har jo vi vært medarrangør i mange år,
og det har gitt oss fin mulighet til å presentere oss i Larvik. Men neste år
kanskje…
Men Tønsberg-klubben markerte
dagen med foredrag på Tønsberg bibliotek. Det har de gjort i flere år, og de sender alltid invitasjon til oss. Og da bød
anledningen seg til å dra dit denne
gang. Det er alltid hyggelig å si ja til den
slags invitasjoner fra naboklubber. Da
knyttes vennskapsbånd mellom oss. Så
Lill, Margaret og undertegnede dro til
Tønsberg
og
representerte
Larviksklubben.
Underetasjen på Tønsberg bibliotek
var et svært bra sted å holde et slikt
møte, som var åpent for alle. Lun belysning, mikrofon med høytalere som
gjorde at alle hørte godt.
Tønsberg-soroptimistene fikk presentert

seg og soroptimismen godt gjennom
bildepresentasjon og tekst på lerret.
President Kristin Ruder tok seg av den.
Kveldens kåsør var forfatter Gerd
Brantenberg. Hun var i sin ungdom aktivt med i kvinnebevegelsen, særlig i 60og 70-årene, da kvinnekampen var på
sitt heftigste. I 1977 skrev hun en satirisk
roman om et oppdiktet land, Egalia, der
kvinnene dominerte alt samfunns- og
arbeidsliv, og mennene måtte innta en
underdanig rolle. Altså et samfunn der
kjønnsrollene var byttet om, og det
gjorde boken underholdende med
”snudd på hodet”-overraskelser som
vekket latter. ”Egalias døtre” heter boken,
og den ble en internasjonal suksess og
er oversatt til mange språk. Her i landet
har den kommet ut i mange opplag, den
siste i 2003. Det forteller litt om aktualiteten den fortsatt har. Og tittelen på
kåseriet var ”Egalia i 2011?”
Gerd Brantenberg fortalte humoristisk
om tilblivelsen av boken, morsomme
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episoder fra sin kvinnekamp-tid, ga
eksempler fra boken, og dro linjene opp
til vår tid. Mye av det hun satte sin
satiriske finger på den gang, har ikke forandret seg mye. Likelønn og likestilling
ved lov har gitt oss et godt samfunn,
men kjønnsrollemønsteret er der fortsatt. Hun konkluderte med at hun kunne
ha skrevet ”Egalias døtre” også i dag,
men med en del endringer selvsagt. Vi
går sakte framover.
Vi tre larviksdamer var enige om at
møtet og kåseriet var turen verdt. Gerd
Brantenberg pekte på viktige saker, og
det er viktig å bevisstgjøre oss når det
gjelder kvinners stilling også her
hjemme i vårt overflodssamfunn.
Sissel Hobæk
Tønsbergklubbens Gro Gøystdal, forfatter
Gerd Brantenberg, Larvikklubbens Lill Bjørvik
og Sissel Hobæk og Tønsbergklubbens Kristin
Ruder
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VANNFOKUS I ANLEDNING ÅRETS VANNDAG
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VANNdringstur

Det var gledelig mange som møtte opp til VANNdringstur i Larviksoroptimistenes regi.

Larvik soroptimistklubb markerte
verdens vanndag 22. mars på sin egen
måte. I solidaritet med alle kvinner i
verden som må gå minst 6 km – hver dag
– for å hente vann, arrangerte vi en
VANNdringstur. Ett av FNs tusenårs mål
handler om vann: Andelen som ikke har
tilgang til rent vann skal halveres innen
2015. Situasjonen for minst 100 millioner
mennesker som lever i slumområder skal
være radikalt forbedret innen 2015.
Søndag 20. mars møttes langveisfarende vandrere fra Tønsberg og
Sandefjord, familier, kollegaer og venner,
samt noen av klubbens egne medlemmer (rundt 25 personer og et par hunder
tilsammen), på torget i Stavern. Den
hurtigarbeidende komitéen, bestående
av Lill Bjørvik, Margaret Støle Karlsen,
Hilde Eskedal og Mona Sveistrup, tok i
mot deltakerne under banneret vårt. Vi
delte ut gavepakker bestående av

Farrisvann fra Ringnes og drikkeflasker
med springvann fra Larviksbanken.
Videre ble det delt ut delikate pakker
med informasjonsbrosjyrer om organisasjonen vår og om vann og vannprosjektet i Moldova, pent buntet sammen
med miljønettene våre.
Lill ønsket velkommen og fortalte om
verdens tilgang på rent vann. Det finnes
nok ferskvann til jordens 6,4 milliarder
mennesker, men det er ujevnt fordelt og
mange steder er det forurenset og dermed helsefarlig. Hvert sekund dør det 4
barn av sykdommer som skyldes urent
drikkevann. Kvinner i Afrika må gå gjennomsnittlig 6 km for å hente drikkevann –
hver dag. Vår VANNdring tilsvarer
omtrent samme lengde, men uten å
bære 20 liters vannkanner på hodet. Ikke
bare Afrika har problemer med rent
drikkevann. Moldova, sør i Europa, har
store problemer med forurenset drikke-
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Øverst et knippe sandefjordsgjester med
spreke hunder samt Gerd og Hilde som
baktropp, nederst Aud Hoelseth, S.fjord- og
distriktskontakt
Jorunn
Mo
fra
Tønsbergklubben

SOROPTIMISTS GO FOR WATER
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Vannambassadør Lill Bjørvik, Mona Sveistrup og Hilde Eskedal

vann. Soroptimistene har satt i gang et
prosjekt i Moldova til innkjøp av
LifeStraw som renser biologisk forurensing. LifeStrawFamily, en beholder med
filter som er beregnet til å ha inne i
huset, skal kunne holde en familie på sju
med renset drikkevann i tre år. Dagens
startkontingent gikk i helhet til innkjøp
av LifeStrawFamily til prosjektet i
Moldova.
Ruten gikk på forholdsvis isfrie veier
langs Stavernsveien om Jordet skole,
forbi Brunla og tilbake til Stavern. Det var
naturlig å avslutte i Pumpeparken ved
VANNpostene hvor Mona takket for opp-

møtet og viste vei videre til noen av
Staverns VANNhull. Flere av oss koste oss
med varm kaffe og kakao på Wassilioff,
hvor praten gikk videre.
Vi fikk svært gode tilbakemeldinger fra
de som deltok. Tønsberg- og
Sandefjordsklubben skulle ta det videre
til sine klubber. Etter en rask evaluering i
komitéen, fant vi ut at dette måtte bli et
årlig arrangement.
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Med på turen var også Anne-Gro Gutterød og
Gerd Hellenes

VANN I FOKUS
Arrangementet kom fort i stand etter
en idé fra Lill på klubbmøtet i samme
uke. Margaret designet et flott invitasjonsbrev/plakat, som vi sendte på epost til samtlige medlemmer i Tønsberg,
Sandefjord, Horten, Skien/Posrgrunn og
vår egen klubb.
Vi la det ut på Facebookveggen, men
kan legge det ut som et arrangement
neste gang. Vi traff nok mange med vår
invitasjon, men det er nok flere der ute
som ville deltatt? Neste gang har vi
bedre tid til planlegging og kan bruke
mer tid på å gjøre arrangementet kjent.
Rent praktisk skaffet vi vannflasker og
Farrisvann, trykket brosjyrer og lagde
”pakker”.
Dette var en enkel jobb som vi gjerne
gjentar neste år – på vårens VANNdring!
Mona Sveistrup

Nr. 31 - JULI 2011

Vannambassadør Lill til vensre, Anne Gro og
distriktskontakt Jorunn Moe i frisk gange mot
målet

FAKTA
løpet av et døgn tappes det i
gjennomsnitt 170 liter vann fra
kranene i hvert eneste norske
hjem. De fleste av oss tenker sjelden over hvor heldige vi er som har
rent drikkevann i springen.
En slik luksus er ikke alle forunt.
"Vannveien" for kvinner i Afrika er i
gjennomsnitt 6 kilometer.
Kvinner og barn bruker nesten
40 milliarder timer hvert år på å
hente vann! Å ha lang vei til vannet er ikke bare fysisk slitsomt. Det
fører til mindre tid til utdanning,
omsorg og inntektsgivende arbeid.
Det rammer spesielt jenters mulighet til utdanning.
Den tiden som burde vært brukt på
å danne grunnlaget for en bedre
fremtid blir i stedet brukt på å
hente vann.
Kilde: FN-sambandet

Vi fikk også hyggelig spalteplass i lokalavisen Østlands-Posten
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SOROPTIMISTER I HVITVEISLAND
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FOTOREPORTASJE FRA

JOMFRULAND
Hvitveis eller hvitsymre (Anemone
nemorosa) (dansk: hvid anemone,
svensk: vitsippa) er en flerårig urt i
soleiefamilien. Hvitveisen er vanligvis
en av de plantene som blomstrer
først om våren.
Og på Jomfruland i Telemark er den
spesielt flott å oppleve en fridag i mai.
Lill og Kirsti tok seg en tur til øya
og fikk naturskjønne opplevelser,
en pause i hverdagen og trivelig samvær.
Vi andre takker for at de ville dele
opplevelsen med oss! :-)
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INFORMASJON
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VENNSKAPSKLUBBTREFFET
måtte dessverre avlyses
Som dere vet, planla vi å ha besøk fra
våre vennskapsklubber i Sønderborg og
Västerås i mai. Vi begynte så smått å
planlegge før jul, men det eneste konkrete vi gjorde da, var å bestemme datoer og sende epost med foreløpig invitasjon til de respektive klubber, og fikk
hyggelig svar om at den var mottatt. I
februar ringte vi hoteller, snakket med
Kåre Christoffersen om overnatting i
Leiren, omvisning på verftet og mer til.
Og vi begynte å orientere oss litt på de
ulike spisestedene for eventuelt å
bestille en hyggelig kveld på et av dem.
Mer detaljert invitasjon gikk til de
respektive presidentene, og etter det
korresponderte vi en del.
Men skuffende nok endte vi altså opp
med tre påmeldte fra Sønderborg, og
ingen fra Västerås. Da kontaktet komiteen styret vårt og foreslo avlysning.
Og slik endte dette, dessverre.

Vi valgte mai måned, for da er det flott
i Larvik. Men samtidig er våren en travel
tid for oss alle, så sånn sett var det
kanskje ikke så lurt. Men vi kan prøve
igjen senere.

hvordan danskene og svenskene driver
sine klubber. Og begge oppfordrer hver
enkelt av oss til å ta kontakt, dersom vi er
i nærheten.

Det er hyggelig å ha fysisk kontakt
med damer fra vennskapsklubbene
våre. Vi som dro på besøk til Sønderborg
og Västerås for henholdsvis tre og to år
siden, hadde en kjempeopplevelse. Følte
oss så velkomne og ble tatt imot som
gode venninner.
Men det er synd at våre nabovennskapsklubber ligger så langt unna. Det er
en dagsreise til/fra både Sønderborg og
Västerås. Det betyr at vi alle tre må bruke
tre dager på et besøk hos hverandre hvis
det skal ha noen mening. Men slik er det,
og vi får i hvert fall være flinkere til å
skrive en epost med jevne mellomrom,
fortelle om egen klubb og høre om

!

Ny statistikk om forventet
levealder ved fødsel!
World Banks nye statistikk om
forventet levealder, viser at folk
som blir født i Afghanistan,
Lesotho, Zwaziland og Mali har
kortest forventet levealder i verden med en levealder på 44 år.
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Arrangementskomiteen
Ingvill, Emmie og Sissel

Sjekk våre nettsider
www.soroptimistnorway.no
Klubboversikten finner du øverst til
venstre på siden.

ANNONSER

S t ø t t
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v å r e

a n n o n s ø r e r

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

-

d e

s t ø t t e r

o s s !

SENTRUM - 33 11 71 71

Vitusapotek - en friskere hverdag!
Økt vekt på råd og veiledning om å holde deg frisk, eller
hvordan du kan få en friskere hverdag selv om du kanskje
har en sykdom. Vi gir råd om forebyggende tiltak
- vær proaktiv og ta ansvar for din egen helse.
Med andre ord - oppsøk apoteket før du må!
Du finner oss i Bryggerikvartalet!

Tlf. 03000
www.dnbnor.no

9-18 (15)

KONGEGATA 26 • LARVIK
33 14 00 10

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

Fotpleie
Emmie
Sørensen
VomertSørensen
EmmieVolmert
OlavsgELDRESENTER
ate 5, 3256 Larvik
NANSET
tlf5. •333
3 118
8 571
3 921
0
Bjørnsonsvei
907 37 877 • 33 18 24 18

Vitusapotek - en friskere hverdag!

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

Økt vekt på råd og veiledning om å holde deg frisk, eller
hvordan du kan få en friskere hverdag selv om du kanskje
har en sykdom. Vi gir råd om forebyggende tiltak
- vær proaktiv og ta ansvar for din egen helse.
Med andre ord - oppsøk apoteket før du må!
Du
finner
oss ioss
Bryggerikvartalet!
Du
finner
i Amfi Larvik

beis - jernvarer
låser/beslag
beleggingsstein
heller - AEG-verktøy

STAVERN
9-18 (15)

T e r n TERNEVEIEN
e v e i e n 2 2- - 3
3 13 99 66
STAVERN
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SVANEN

DIVERSE
Neste år er representantskapsmøtet i DRAMMEN!
Nærmere blir det ikke på mange år!
Her må vi bli mange fra
Larvikklubben som møter frem!
Det er alltid en opplevelse å delta
på et representantskapsmøte.
Møtet finner sted:

1.-3. juni 2012

Nr. 31 - JULI 2011

NYTTIGE LENKER
Europaføderasjonen:
www.soroptimisteurope.com
Soroptimist International: www.soroptimistinternational.org
Websites of Soroptimist International
and Federations (oversiktlig side fra SI,
Union of South Africa:
home.mweb.co.za/pf/pfalkson/sisa_lin
ks.htm
Program Focus, programsidene:
www.soroptimistglobalvoice.com
Project Exchange Pool - PEP:
www.soroptimist.at/pool.htm
Five-0: www.project-five-o.org
FN: www.un.org

Kvinner Sammen tar opp
internasjonale miljø- og utviklingsspørsmål i et kvinneperspektiv. Magasinet gis ut av
FOKUS fire ganger i året.
Prioriterte områder er kvinners
situasjon og rolle i Sør, kvinnerettet bistand og internasjonal
solidaritet mellom kvinner.

FOKUS: www.fokuskvinner.no
Globale fond for kvinner: www.globalfundforwomen.org
Human Rights Watch: www.hrw.org
UNICEF: www.unicef.no
United Nations Development Fund for
Women: www.unifem.undp.org
United Nations Environment Programme:
www.unep.org

Abonnement er gratis og
kan bestilles fra
fokus@fokuskvinner.no

Women for Women International:
www.womenforwomen.org

Skap beste reklameplakat
og vinn 5000 euro
UN Women har lansert en konkurranse
om å lage en reklameplakat med budskapet ”Nei til vold mot kvinner” som et
ledd i en kampanje for likestilling og for
å få slutt på alle former for vold mot
kvinner og jenter

galleri & kaffebar
Tlf: 990 25 122

• caroline@gulegalleriet.no

man., tirs. 10.00-16.00 • ons., tors. 10.00-23.00
fre., lør. 10.00-02.30 • søn. 10.00-23.00

Les mer på www.fokuskvinner.no

Veftsgt. 1, Stavern
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Christine med sitt barnebarn,
Bianca.

Spreading the Soroptimist Message
Christine Cromwell-Ahrens
Lundsford
House
Lundsford
Farm
Etchingham, East Sussex and Quirinstraße
12-14, Cologne, Germany. Born in Illinois,
United States
Education: 1967 High School Diploma from
Chatham Township High School, New Jersey
1967-1971 University of Wisconsin, Madison,
graduated with Bachelor of Arts cum laude
1973 German course at the Goethe Institute
in Göttingen, Germany
Professional Experience:
1972 Administrative Assistant and English
teacher at Heathfield School, Ascot, United
Kingdom, 1973-1974 Secretarial position at
Indumont to improve German language
skills. English teacher at the Berlitz School,
Cologne, Germany 1974-1987 Corporate
Communications, Bayer AG, Leverkusen,
Germany (various positions with increasing
management responsibilities and ultimately
appointed Head of all Public and Press
Relations outside Germany) since 1987 Selfemployed as communications consultant
Other activites: since 1990 Member of
Soroptimist International, the world’s largest
service organization for professional
women, since 2004 Mentor in the Mentoring
Programme jointly organised by the German
Union of Soroptimist International of Europe
and the European Academy of Women in
Politics and Business, Berlin since 2006
Representative from the European
Federation of Soroptimist International to
the INGO Conference of the Council of
Europe. Editor of The Link

GJESTE
SKRIBENTEN
Christine
Cromwell-Ahrens
SI/Göttingen, Tyskland
Redaksjonen i Sorord er stolte over
å ha fått Christine Cromwell-Ahrens til
å være gjesteskribent i dette nummeret. Hennes CV kan du lese til venstre her, men grunnen til at hun er blitt
spurt om å skrive er at hun er redaktør
i det europeiske soroptimistmagasinet, The Link. Hun var veldig positiv til å skrive til oss. Redaksjonen i
Sorord har beholdt hennes innlegg på
hennes eget språk, engelsk. Selvom vi
ønsker ønsker å ha alt på norsk i bladet
vårt, syntes vi at vi denne gang kunne
gjøre et unntak. :-)
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In the years since I became a founding
member of Club Göttingen in Germany
in 1990, I have chosen to serve our
organisation at different levels and in
many different ways. Of course, every
Soroptimist must decide for herself, how
she wants to experience Soroptimism.
However, I honestly feel the more you
give, the more you get.
By word of mouth
At a dinner party in my then hometown
of Einbeck, a fellow guest mentioned
that a service club for women was going
to be founded in Göttingen, and she
thought I might be interested. Being a
convinced supporter of networking, I
jumped at the opportunity to meet the
other women. One of the fascinating
aspects of club life is getting to know
people with whom you normally would
not have come in contact, because they
are older or younger, socialise in different circles or work in completely unrelated professions.
Before acting as president of my club,
I had little knowledge of what went on
at the higher levels of the organisation.
Admittedly, it was my fault for not taking

GJESTESKRIBENTEN
the time to read the SI literature circulated at club meetings, but things were also
far different in the 1990s. Today, there are
many more sources of information available to individual Soroptimists to learn
about our projects and campaigns outside our own communities. Of course,
there is The Link, but we also have the
various websites of the Unions, the four
Federations or international SI, headquartered in Cambridge, UK. In the
meantime, I have even discovered the
magazines of other Unions and seen
their outstanding job of informing members. May I say that the Norwegian magazine is an excellent example, but the
luxury of a Club magazine like “Sorord”
of Club Larvik is truly unique in SI/E!
Widening horizons

Nr. 31 - JULI 2011
I could personally act as a voice for
women in a European organisation
whose entire focus is on human rights.
All these assignments have culminated in my current appointment as Editor
of The Link, a position I acquired after
being in the Working Group with
Margaret Stole Karlson charged with
finding ways to improve our Federation
magazine. In many ways, working as
Editor is ideal, since it allows me to further spread the message about our
many projects and activities of our
Federation that help improve the lives of
women and girls – and that makes me
very proud indeed!

VI HAR
PRESENTERT
OSS I THE
LINK - IGJEN

Christine Cromwell-Ahrens, Editor,
The Link,Club Göttingen,
German Union

After serving as club president, I
was elected delegate to the
German Union, where I eventually held the office of Vice
President
and
later
Governor. Each higher level
of service opened new
doors to meeting other
members. I was fortunate
to make Soroptimist
friendships all over
Germany. This exposure widened to a
European level after I
became Governor.
Representing SI/E at
the Council of
Europe offered a
completely new
perspective to
my Soroptimist
experience – not only
because I was then on the
Federation Board, but also because

Like viktig som det er å skrive innlegg
i Sorord og Norsk Soroptima er det å
skrive innlegg i vårt europeiske medlemsblad, The Link. De setter stor pris på
informasjoner om hva de forskjellige
europeiske klubbene har på dagsorden,
det må skrives på engelsk, men redaksjonen hjelper til. Når de fleste av oss
ikke har engelsk som morsmål, ei heller
fransk, er det naturlig at de retter opp og
sjekker våre innlegg.
The Link nr 222, 3/2010-2011, finner
spalteplass til larvikklubbens VANNdring. Artig.
I tillegg har Unionen, ved Bergensklubbene, fått oppmerksomhet med sitt
store, flotte bilde med ”Stopp Menneskehandel” over nesten en halv side!
:-)
Supert at de norske soroptimistene
viser seg fram i det europeiske magasinet, The Link. Langt flere skulle gjøre det!
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Bestill

sommer

abonnement
PÅ LOKALAVISEN
pr. avis
kun kr

6

I løssalg koster
avisen kr 20,-

Til abonnementsavdelingen direkte: 33 16 31 80 - abo@op.no
BENYTT DEG AV SPESIALTILBUDET FRA ØSTLANDS-POSTEN, DIN EGEN LOKALAVIS

BEDRE AVIS
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REPRESENTANTSKAPSMØTET I BERGEN 2011
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Larvikklubbens representanter i Bergen: Margaret, Gerd og Lill. President Tove var
også med, men ikke på dette bildet.

REPRESENTANTSKAPSMØTET I BERGEN ‘11
R&L- møte i Bergen 13-15 mai. 2011
Vi ankom Bergen og ble innlosjert på
hotell Terminus uten problemer. Været
var forholdsvis bra og for en førstereis
som ikke hadde vært på representantskapsmøte tidligere, var det bare å følge
med og få med seg så mye som mulig.
Det første vi skulle få være med på var
en sammenkomst i Fana kulturhus. For å
komme dit måtte vi ta Bybanen( banen
ble åpnet av dronningen i fjor). Hva de
andre passasjerene tenkte da det kom
en haug med damer inn og fylte vognene, vet ikke jeg. Men varmt ble det på
turen til Fana og forholdsvis trangt. På
Fana kulturhus var det tid for å hilse på
andre soroptimister, noen traff gamle
kjente og andre traff nye bekjentskaper.
Margaret og Lill hadde tydeligvis vært
på møter tidligere for de kjente mange.
Inne i salen ble det også trangt, de skulle
jo ha plass til over 200 damer!
Underholdningen var bra, Bergen

operakor med solist sang for oss, men
det var dirigenten deres som tok showet,
en meget livlig og frodig dame.
Dagen for selve representantskapsmøte opprant og da var det bare å finne
plassene sine og følge med. Byrådsleder
i Bergen Monica Meland ønsket oss velkommen til byen, og møtet var i gang.
Navneoppropet viste at alle var tilstede
og valg av møteleder var greit, det ble
Liv Handeland.
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Det var mange saker som skulle tas
opp og stemmes over. De fleste enkeltsakene ble vedtatt uten noen diskusjoner, men da vi kom til sak 12E forslag til
endring i reisefordelingen, var det
mange som hadde noe de ville ha sagt.
Saken ble tilslutt utsatt, den skulle vurderes nøye først!
Den andre saken som virkelig
engasjerte var forslag om oppstart av
pilotprosjekt Mentorprogram. Den ble

REPRESENTANTSKAPSMØTET
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Gerd solgte ringer og det var mange som var interesserte og flere kjøpte. Gerd prater med Gerd Wold Goddard, medlem i Scholarship
Comitee, SI/Europa og nederst til høyre guvernørene fra Vestfold, Kristin ( Tønsberg ) og Margaret ( Larvik )
vedtatt med forbehold og noen endringer. Soroptimistene har mange
taleføre og dyktige damer.
Valg skulle det også være. Det meste
var gitt på forhånd, men valget på
guvernør ble en triller. Her var det to
kandidater og det måtte tre runder med
stemming til før det ble avgjort og
Kristin Ruder fra Tønsberg ble valgt som
ny guvernør.
Vi rakk ikke å se mye av Bergen by.
Møtet varte fra 0900-1700 og pausene
benyttet vi til å selge ringer, nett, samt
gavekort. Salget gikk ganske greit, jeg
tror vi må si oss fornøyd med det.
Etter å ha sittet på møte hele dagen
var det satt av litt tid til hvile før vi
kledde oss i finstasen og gikk på bankett. Så mange staselige damer. Det var
mange som hadde tatt med seg bunaden sin, så her var det nasjonaldrakter fra

hele landet. Edle Utaaker går i oktober av
som unionspresident og Sigrid Ag
overtar. I den forbindelse hadde Edle
mange hun ville takke, så en stund var
det nesten flere som var på scenen og
ble takket enn det satt damer i salen. Alle
fortjente takken de fikk og blant dem var
Margaret og Lill.
En veldig hyggelig kveld med god mat
og underholdning der praten gikk livlig
og vi ble kjent med mange nye damer.
Søndag kl. 0900 ble landsmøtet
åpnet. Vi ble underholdt av en ung
meget flink 19 åring, generalsekretær
ved FN-sambandet Kari Solholm snakket
om FNs tusenårsmål i et kvinneperspektiv og 1.visepresident SI/E, Ulla Madsen,
snakket om ” Invester i fremtiden: soroptimister for utdanning og ledelse. Videre
var det tid for parallelle sesjoner, der vi
på forhånd hadde valgt hvilket tema vi
ville høre mer om. Tove valgte å høre
mer om SIs nye langtidsprosjekt

Unionspresident Edle Utaaker holdt mange innlegg i løpet av dagene i Bergen
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”Invester i fremtiden:Soroptimister for
utdanning og ledelse” og jeg fikk høre
mer om ”Programansvarlig-nytt verv,
nye oppgaver”. Jeg opplevde at mange
synes dette var litt uklart, men noe av
det jeg fikk med meg var bla. at programansvarlig skal delta på klubbens
styremøter og innen 1. november skal

REPRESENTANTSKAPSMØTET

det sendes beskjed til unionen om hvem
som gjør hva av programansvarlig og
ass.programansvarlig!
Unionens prosjektpris ble delt ut, den
gikk til Arendal-klubben og Drammen
ønsket velkommen til neste års R&L
møte.
Da var det slutt. Vi takket for oss etter
noen fine dager. Turen hjem er en historie for seg som Tove og jeg kan fortelle
om en annen gang.
Gerd Hellenes

Det ble en ”turbulent” tur hjem, vi landet på Geiteryggen, men Evy fra Sandefjord og
vår president Tove, er blide soroptimister, uansett!
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Solid klubbmøte i Larvikitt
FAKTA
Larvikitt er Norges viktigste
naturstein som utvinnes i stor skala. I
steinbruddene tas det ut to hovedvarianter, lys larvikitt og mørk
larvikitt. Det kan være betydelige
variasjoner i utseende på steinen
mellom lokalitetene. Bruddene ligger
hovedsakelig i Larvik i Vestfold.
Larvikitt er bare funnet
i Oslofeltet, hovedsakelig ved Larvik
og områdene rundt. Den blir brukt til
fasader, gravmonumenter, benkpater,
fliser og lignende over hele verden.
Bergarten har fått sitt navn
etter byen Larvik. Som handelsvare
blir den ofte markedsført under navn
som lys labrador, mørk labrador, Blue
pearl, Emerald pearl og lignende, og
er blitt en viktig eksportartikkel. I
2005 ble det eksportert larvikitt for
660 millioner kroner.[4] Larvikitt ble i
februar 2008 kåret til Norges nasjonalbergart.

Ellen Omsland og Maureen Sinclair
BLUE PEARL I TVEDALEN
Bedriftsbesøk er
morsomt (det er en stund
siden sist) - og det å få
anledning til å besøke
steinbruddet i Tvedalen er
jammen kjempemorsomt.
Når vi tar en søndagstur
på Mølen eller deromkring, så ser vi steinbruddet i det fjerne. Det ser stort
ut, og det endrer landskapets silhuett langsomt,
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President
Tove overrekker
Reidar Løvås en
flytende gave!
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Interesserte jenter som fikk informasjon
om Larviks gull; Larvikitten! Fra venstre:
Sissel H., Kirsti og Sidsel M.

Tove Akre

Gro Stalsberg
men sikkert. Men det å få komme innenfor dørene så og si og se hvor enormt
stort det virkelig er, det er ikke alle forunt. Jeg fikk litt månelandskapsassosiajoner.
Vi tok oss opp til det høyeste punktet
og hadde en vidunderlig utsikt mot lilleputtøyer, Jomfruland og Langesund. Selv
i lun maisol er det ikke noe problem å se
for seg hvordan denne arbeidsplassen er
på en vinterdag med isvind og kuling.
I min uforstand trodde jeg det bare
var å ta ut steinen og polere den. Ikke
ante jeg at krystallene som gir larvikitten
karakter ligger i en spesiell vinkling og at
man må ta hensyn til dette ved skjæring
av blokkene.

Skrotsteinen har også vist seg å være
nyttig og inntektsbringende. Den sørger
bl.a. for at England og Nederland ikke
forsvinner i havet. Det er litt fleipete sagt,
men faktum est at disse landene, pluss
Tyskland, har problemer med erosjon
langs kysten. Skrotsteinen brukes til
kystforbygning.
Det er morsomt å lære noe nytt,
og det er direkte inspirerende med en
slik god forteller som vi hadde.
Og etterpå satt vi der og dinglet med
bena på 30 tonn store blokker og spiste
maten vår. Og mediterte litt om tid.
Larvikitten har vært i området noen
millioner år lenger enn oss.

Kjære medsøstre.
Da den nye læreplanen i 1997 forelå, ble
jeg bedt om å komme til
Soroptimistene i Larvik og fortelle om
innholdet og hovedtrekkene i den nye
læreplanen.
Jeg møtte en gjeng med damer i alle
Liv Høibø

Lill Bjørvik
90-95% av steinen vrakes. Resten er
gull, billedlig talt. Vår guide, Reidar Løvås,
hadde jobbet i steinbrudd i hele sitt yrkesaktive liv og visste hva han snakket
om. Larvikitten er unik. Eller nesten unik.
Det er funnet noe tilsvarende i Brasil, og
det liker vi slett ikke, som han sa.
Foreløpig ser imidlertid den steinen ut til
ikke å være drivverdig fordi funnstedet
ligger så langt av lei. Så inntil videre er
Larvikitten alene på markedet.

Tone Lund Nilsen og Sølvi Snedal Tufte

aldere som tok imot meg på en åpen og
hyggelig måte.
I ettertid tenkte jeg ofte på dette møtet
og lysten til å delta mer aktivt i dette
fellesskapet var tent.
I 2001 flyttet vi inn i ny leilighet i
Byhaven borettslaget, og da ble jeg

Sølvi Snedal Tufte og Ina Snedal Tufte
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Anne-Brit Brekke, Maria Brekke Jakobsen
og Lill Bjørvik

SOROPTIMIST
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Hvorfor soroptimist ?
Kjære medsøstre.
Da den nye læreplanen i 1997 forelå,
ble jeg bedt om å komme til soroptimistene i Larvik og fortelle om innholdet
og hovedtrekkene i den nye læreplanen.
Jeg møtte en gjeng med damer i alle
aldere som tok imot meg på en åpen og
hyggelig måte.
I ettertid tenkte jeg ofte på dette
møtet og lysten til å delta mer aktivt i
dette fellesskapet var tent.
I 2001 flyttet vi inn i ny leilighet i
Byhaven borettslaget, og da ble jeg etter
hvert kjent med Sølvi Snedal Tufte. Sølvi
var soroptimist, og på den måten fikk jeg
kontakt med denne organisasjonen
igjen. Så da jeg ble spurt om jeg ville bli
tatt opp som medlem, trengte jeg kun
ett møte før jeg sa ja.
Hva er det som fascinerer og inspirerer meg til å være en soroptimist? Først
og fremst fellesskapet med jenter i ulike
aldere, selv de fleste er godt voksne, og
fra ulike yrkesgrupper. Den åpenheten
og varmen som preger våre møter, er
noe som gir meg en ny energi i hverdagen. Jeg har gjennom klubben og våre
møter blitt kjent med mange engasjerte
kvinner i mitt nærmiljø. Det sosiale samværet og månedlige møter med faglige
og aktuelle foredrag har gitt meg ny
kunnskap som har vært verdifullt påfyll i
hverdagen.

ende å se resultatet i løpet av det neste
året.

FNs
tusenårsmål

Gjennom tidligere fagforeningsarbeid i Norsk Lærerlag har jeg jobbet
med å fremme menneskerettigheter for
alle og ikke minst bedre kvinnens stilling
i samfunnet. Det er viktig for meg at vi
engasjerer oss i å bedre våre medsøstres
levekår i land hvor det ikke har vært et
prioritert område. På den måten er vi
med på å sikre barna en bedre oppvekst
og gi dem mulighet for å få en utdannelse og styrke kvinners stilling.
At vi er tilknyttet Soroptimist
Internasjonal, som er verdensomspennende, upolitisk og religiøs nøytral organisasjon for yrkesaktive kvinner, betyr mye
for meg. Sammen er vi sterke og med en
felles innsats kan vi gjøre verden til et
bedre sted å være. Å satse på kvinnene,
tror jeg, er noe av det viktigste vi kan
gjøre i dette arbeidet. Jeg er glad for at
jeg deler dette engasjementet både
med klubbens medlemmer og resten av
soroptimistbevegelsen.
Torunn Hammer Haarberg

Hvordan rekruttere nye medlemmer
er et aktuelt og viktig tema som vi nå har
satt på dagsorden. Og det skal bli spenn-

FAKTA
Mikrokreditt er en form for fattigdomsbekjempelse som i korte
trekk ut på å tilby lån og andre
finansielle tjenester til mennesker
som er så fattige at tradisjonelle
banker ikke ønsker dem som
kunder.

Hos Vita får du alt du trenger til deg og
kroppen din.
God kvalitet til gunstige priser og et
bredt produktutvalg gir deg
alt du trenger på ett sted.
Gode produktkunnskaper om make-up og
personlig pleie generelt.
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Våre imøtekommende medarbeidere hjelper
deg gjerne med å finne frem til produktet
som passer akkurat deg. Gode råd og veiledning er ikke dyre hos Vita.
Besøk oss i AMFI - midt i sentrum!

INFO OM ANDRE ORGANISASJONER
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Andre organisasjoner :
Redd Barna Larvik
Redd Barna Larvik er en lokalavdeling
i Redd Barna. Redd Barna ble stiftet i
1948, og lokalavdelingen i Larvik kom til
i 1967 med Netta Næss som initiativtager. Vi har som formål å spre kunnskap om
barnekonvensjonen og være aktpågivende i forhold til barns rettigheter. I tillegg holder vi foredrag om barn i andre
land, samt snakker om verdien av kunnskap og solidaritet. Vi er en liten (10 personer), men aktiv gruppe som har faste
møter en gang i måneden.
Faste inntektsskapende aktiviteter er
bingoinntekter, grasrot-inntekter og
inntekter i forbindelse med en golfturnering som Larvik Golfklubb arrangerer, i
2011 kom det inn 22000 kr i forbindelse
med denne turneringen!
Vi har i alle år hatt både inntektsgivende og holdningsskapende aktiviteter.
Inntektene lokalavdelingen samler inn
sender vi til Redd Barnas arbeid ute i
våre samarbeidsland. Det har i løpet av
44 år blitt over 1,4 mio kr. I tillegg støtter
vi lokale tiltak for barn i Larvik kommune, vi kan nevne pengestøtte til
barnevernet slik at de kan arrangere
sommerleir, støtte til skoler som trenger
utstyr, støtte til utflukter for barn i regi av
skoler, støtte til drift av sorggruppe for
barn. Det er mange gode tiltak blant
skoler og organisasjoner som gjennom

disse årene har søkt om og fått økonomisk støtte fra oss.
Redd Barna Larvik har arrangert
dagsaktuelle seminarer for fagpersoner
og foreldre for eksempel om; “For sikkerhet – mot vold”; "Barn og samlivsbrudd";
og om "Vold i nære relasjoner".
Avdelingens medlemmer stiller også
opp med foredrag om Redd Barnas
arbeid, barnekonvensjonen og nettvett.

På bildet ser vi Lea Lund Sigurdslid,
Ariel Frednes Lohne og Alma Flåen
Hansen som samlet inn penger til
tsunamiofrene i Japan i mars 2011. De er
gode representanter for alle barna som
har basar og innsamlinger til Redd Barna
hvert eneste år.
Cecilie Lund,
Redd Barna,
Larvik,
leder

De som er interessert i Redd Barna
Larviks arbeid kan ta kontakt med
Cecilie Lund på
tlf. nr 98619916.

Trivselsplagg til kvinner i alle aldre.
Behagelige, fargerike og midt i
blinken for kombinasjoner som gir mange
kreative antrekk.

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

Velkommen
til en hyggelig
handel!

Bli venn med oss på Facebook
Jegersborggt. 2 • Lilletorget • 33 13 09 61
Åpningstider: man.-fre. 10-17 • tors. 10-18 • lør. 10-15

B Y E N S I N N OVAT I V E F R I S Ø R • TO R G E T • L A R V I K • T L F. 3 3 1 8 2 0 2 5

Mandag-fredag 09.00-18.00 • Lørdag 09-15.00
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GO’SAKER PÅ MENYEN
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Kirsti A. Renaud
Bon jour !
En enkel sommerrett, lunsj
eller aftensmåltid.
Familiens favoritt !
CROQUE - MONSIEUR

Smelt smøret og pensle 4 av loffskivene på én side og legg dem med smørsiden ned på stekeplata. Legg så på
skinke, dijonsennep og så et lag med
Crème fraíche og den revede osten
på toppen. Godt med ost.

4 PERSONER
8 skiver formloff, passe tynne skiver.
4 x 4 skiver kokt skinke ( avhenger av
tykkelsen på skivene )
Revet godt lagret goudaost, ca 50 gr. pr.
person
Crème Fraiche
Dijonsennep
Smør

Legg så de andre 4 skivene med
loff på toppen og pensle på
oversiden med resten av det smeltede
smøret. Trykk litt sammen, da det blir litt
høyt.
Sett det hele i ovnen på ca 180 til 200
grader til det er gyldent;
ca 15 minutter.

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

Det hele serveres med
en lett grønn salat !
Bon appetit !
PS. Vinen rakk ikke Kirsti å snakke om, hun dro
til sitt andre fedreland: Frankrike!

FAKTA

Påmelding/informasjon:
Anne-Grete Hopen,
95 20 79 93
Kristin Ruder,
Wellness Through
Movement
33 32 90 09
Intelligence

Starter opp igjen i uke 36/ starten av september 2011
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FN teller nå 192 medlemsland. Dermed
blir Vatikanstaten den eneste suverene
stat i verden som har valgt å ikke være
medlem i verdensorganisasjonen.

BOKOMTALE

!
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Herre
av Niels Fredrik Dahl.
Dette er en bok som har fått svært
mange gode bokanmeldelser i år. Den
har blitt betegnet som en betydelig
roman og leseopplevelse.
I Sverige er den blitt satt på topp i en
liste over de beste bøker denne våren.
Jeg er nettopp ferdig med å lese boken.
Den tar utgangspunkt, rent historisk,
rundt 1830-tallet og fremover, og fra
Kristiania.
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Bernhard Herre er en venn av Johan
Sebastian Welhaven, og historien som
fortelles er stort sett fra Herres perspektiv. Kjernen i romanen er kjærlighetsforholdet mellom Camilla Wergeland og
Welhaven. Herre er selv sterkt betatt av
Camilla og tror nok han kan vinne henne
,tross alt.
Vel,dette er en roman.
Ganske viktig å understreke, for her får
en karakteristikker av kjente kulturpersonligheter som kan gi en bakoversveis.
Mest går det ut over Henrik Wergeland
og Welhaven. Men hovedpersonen,
Herre, kom jeg i særlig grad til å mislike
sterkt.Han har en sørgelig livsutvikling
men selvpåført.At han så etter sigende
mistet livet ved et vådeskudd fikk ikke
meg til å synes synd på han. Dessuten
,hva som skrives og hva som egentlig
skjedde er ikke så vanskelig å forstå!
Forfatteren, Niels Fredrik Dahl kan
kunsten å gi deg gode og levende personbilder. Han har en meget god penn.
Boken er lett å lese,og jeg anbefaler den
varmt.
Eva Helgerud Kjus

Husk våre nettsider:
www.soroptimistnorway.no
om det er noe du lurer på angående organisasjonen vår!

KLÆR TIL BARN 2-14 ÅR
Sko, leker og tilbehør!
Verftsgt. 4 • STAVERN • superkid.no
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ÅREST JULEMERKER
ER I BOKS!
Rykende ferske er de ankommet
fra trykkeriet, nytt design og i 2000
eksemplarer - som før! Ellen Katrine er
fortsatt postpakkemester i særklasse og
har satset på godt salg også av disse
merkene.
Samme pris som før, kr 25,- pr. ark som
vil gi en god inntekt om de blir solgt og
en solid sum til utdanningsfondet! Vi
håper våre trofaste julemerkekunder vil
ønske seg julemerker i år også og krysser fingrene for at vi for solgt dem alle
sammen! Om ikke i år, så i allefall i løpet
av to år! Det gjorde vi sist.

ANNONSER
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tillitskvinner fra
oktober 2010/12
President
Tove Akre
Visepresident
Ellen Omsland
Kasserer
Maureen Sinclair
Sekretær
Gerd Hellenes
Styremedlem
Mona Sveistrup
Suppleant til styret
Torunn Haarberg
Suppleant til styret
Mona Sveistrup

Brunlaveien 11, 3290 Stavern
33 19 71 82

til 2011
til 2011
til 2011
til 2011
til 2012
til 2011
til 2011

Koordinatorer :
Helse
Emmie Volmert Sørensen til 2011
Økonomi og sos. Utvikling
Eva Kjus
til 2011
Miljø
Ellen Katrine Snedal
til 2011
Utdannelse og kultur
Gro Stalsberg
til 2012
Men. rettighet/ kv. stilling
Ingvill Kristiansen
til 2012
IGU
Sissel Hobæk
til 2012
Ekstensjon
Lill Bjørvik, leder
Marion Andersen

til 2011
til 2011

Valgkomité
Kirsti A. Renaud
Hanne Clason

til 2011
til 2011

Revisorer :
Gro Stalsberg
Sølvi Tufte

til 2011
til 2011

Repr. til representantskapsmøte :
Tove Akre
til 2011
Gerd Hellenes
til 2011

God mat, raffinert smak.
Det er hva du gjør det til som betyr noe.
Råvarene finner du hos oss. Gode råd og tips også.
Nansetgt. 11 • 33 13 92 60 • 09.00-21.00 - (09.00 - 20.00 )
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9-18 (15)

o s s !

SVANEN

Reis sammen - opplev mer!

LIVSSTIL
KOSTHOLD
TRENING
SPA
www.minkilde.no
Et helhetlig senter
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977 58 570
Olavsgt. 7 • Larvik

GUVERNØRMØTET I PALERMO
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Guvernør Margaret Støle Karlsen, medlem i SI/E Scholarshipkomité, Gerd Wold Goddard, guvernør Solveig Haug Urdal, påtroppende unionspresident Sigrid Ag, unionspresident Edle Utaaker og påtroppende guvernør Kristin Ruder ved det norske bordet i Palermo

Guvernørmøtet i Palermo, Sicilia
Her kommer en liten stemningsrapport fra mitt aller første møte på
Føderasjonsplan: guvernørmøtet i
Palermo!
Å forberede seg til møtet, betyr masse
papir, en mengde informasjon og mye å
sette seg inn i. Solveig Haug Urdal og jeg
har samarbeidet om alt dette og tilslutt
har unionspresident Edle Utaaker diskutert materiellet med oss. Dermed var vi
godt forberedt da vi gikk om bord i flyet
som skulle ta oss til Palermo på Sicilia.

Vi ble innlosjert på et fantastisk hotell
utenfor Palermo, med strandlinje til
Middelhavet. Siden vi ankom på torsdag
kveld, ble det bare tid til kveldsmat før vi
gikk til sengs.
Kl. 07.00 fredag morgen, var vi i
bassenget, det var en flott opplevelse,
hjemme var det regnevær og vind, her
duvet vi rundt i flott basseng, strålende

Det ble en rimelig tur, som betales av
SI/E, mens selve oppholdet betales av
den norske unionen,.
Vi reise torsdag med hjemreise mandag,
dette fordi det var avgangene til Ryanair
fra Rygge.
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sol og nær vindstille. Det var bare unionspresidenten og påtråppende unionspresident som måtte jobbe på fredag, så
vi andre dro på tur i leiebil. Sammen med
Sigrid Ags Gunnar, dro vi til selveste
mafiabyen, Corleone! Her beså vi oss, og
spiste lunsj i en trivelig taverna.
Så det er ikke tvil, det er også hyggelig å
være soroptimist! :-)

GUVERNØRMØTET I PALERMO
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Dr. Eliane Lagasse, SI/E-president, sammen med en glad gjeng som mottok Borgeklubbens SIEs Best Practice Awards! Stor stas!
Fredag kveld ble vi alle invitert til en
”bli-kjent-kveld” i byen Palermo. Det var
soroptimistklubben i byen som hadde
ansvaret for kvelden og vi ble samlet i
Palazzo Steri som er en del av universitetet i byen. I denne storslagne bygningen fikk vi overvære en konsert som
klubbmedlemmet , Elena Zaniboni, holdt
for oss. Og hun er ingen hvem som helst,
hun er harpist av verdensklasse. Hun har
spilt for 2 millioner mennesker på
Petersplassen i Roma og har en lang
karriere.

Lørdag var vi også tidlig oppe, rakk et
morgenbad og frokost før møtestart.
Det ble et innholdsrikt møte med forvirrende elektronisk avstemming. Noe som
påvirket valgresultatet. Det gikk utover
bla. Edle Utaaker som sto på valg som en
av visepresidentene. Jeg må innrømme
at deltagerene på guvernørmøtet med
fordel kunne ha kommet som
observatører på våre representantskapsmøter og lært seg møtedisiplin.
Om kvelden var det stor middag

utendørs mellom palmer og svømmebasseng. Flott stemning og svært
hyggelig.
På søndagens møte ble både soroptimistenes fredspris og en av Best
Practice
Awards
utdelt
til
Borgeklubben og jeg fikk være med å
motta den! Veldig moro!
Flere og viktigere detaljer kan du
lese om i oktobernummeret av Norsk
Soroptima!
Margaret Støle Karlsen

I godt selskap: Påtroppende SI/E president Kathy Kaaf, unionspresident Edle og her sammen med neste SI/E president Ulla Madsen
fra Danmark og påtroppende guvernør Kristin Ruder fra Tønsberg.
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hobby

min

Min store hobby er
mat, mat og mat
igjen.
Jeg vokste opp på et hotell og det er
nok grunnen til at god mat er en stor del
av livet mitt..
Hver kveld forsvant jeg stille som en mus
ned på hotellkjøkkenet for å se hva som
foregikk.
Døtrene mine ler av meg fordi jeg
leser matoppskrifter som sengelektyre.
Engelsk tv har spesielle kanaler som går
24 timer i døgnet. Ja, nå kan du lure!
Hvem tror du sitter og ser på disse kanalene…..?
Det morsomste som jeg har gjort
noen gang var å invitere 50 gjester til
min 50 årsdag. Jeg og mine to døtre
laget all maten. Vi hadde hjelp til servering og oppvask. Vi hadde det så moro at
flere av gjestene kom tilbake dagen
etter for å spise det som var igjen.

Som nygift begynte jeg å
lage dressinger og salater i alle
slags varianter. Jeg var heldig
som flyttet til Frankrike i 1968,
der forsto jeg fort at her måtte
jeg lage mat på en hel annen
måte. Vi bodde i en liten leilighet over et bakeri hvor de
bakte brød hele natten, Jeg
kan fremdeles huske lukten av
nystekte bagetter og annet
godt. Madamen i huset forklarte kort at jeg måtte lære å
lage fransk mat. Hun lærte
meg å lage pommes frites –
lage en god dressing til salaten, og selvsagt å steke et
stykke kjøtt på gassgrillen.
Jeg lærte også å lage franske
grønnsaksupper. Alle typer og
sammensetninger. Det som er
så flott med franske grønnsaksupper er at det brukes ikke
jevninger. Franskmenn hiver aldri
matrester. Har du dårlig råd lages suppen på vann, eggehvite og 4-8 hvitløk
(Soupe d’ail). Vanlige hverdagssupper
blir laget på bønner, linser, salatblad, persille,gulrøtter, gamle poteter osv. Alt
dette kokes sammen med et par hvitløk.
Deretter raskt innom en blender, og
voila! Kveldsmaten var servert.
På landet, hvor jeg bodde, ble suppa og
en rødvinskvett varmet opp til frokost.
Det høres rart ut, men slik var det bare.
Jeg har nå fått en ny interesse og det
er lettvint mat. Jeg tenker grillmat.
Australiere er kjent for sin nye ”fusjon

stil". Australia har blandet alle matkulturene til det som kalles ” fusjon.”
De blander indisk, kinesisk, japansk og
arabiske mattradisjoner med utradisjonelle krydderblandinger med aromatiske
oljer og peppertyper jeg aldri har hørt
om. De griller og wokker fisk, sjømat og
skjell som vi ikke kjenner til..
Jeg har bare sett det på tv, men du verden så godt det ser ut.. En dag skal jeg
prøve.

God sommer til alle mine
soroptimistvenner!
Hanne Clason

” Vi er alle ambassadører for et internasjonalt nettverk som i tanke, ord og handling
arbeider for å bedre livene til kvinner og jenter! ”
Hanne Jensbo, SI-president 2009-2011

33 11 71 71 • Faks: 33 18 73 72
Nansetgata 11 • LARVIK

Verftsg. 4,Stavern | 33 19 98 05
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Når vi først er inne på tema
mat, her kommer litt
informasjon om en kvinne
som virkelig satte mat på
dagsordenen:

Hanna Winsnes

Vang i Hedmark fra 1845. Hun var
brordatter av presten og forfatteren
Hans Strøm, og oldemor til forfatteren
Barbra Ring.
Utenfor Vang prestegård ( nå
Toneheim folkehøgskole) står det en
byste av Winsnes. Den ble avduket i 1939
av Henriette Schønberg Erken - en
annen kokebokforfatter. Den nye storsalen på Ener skole på Ridabu har fått navn
etter Hanna Winsnes.

Arne Garborg om Hanna
Winsnes:
I 1890 skrev Garborg den satiriske
anmeldelsen Hanna Winsnes' Kogebog,
hvor han gjør narr av den troskyldige
prestefruens ureflekterte holdninger til
datidens klassesamfunn. Innledningen
er en norsk litterær klassiker. Dette
utdraget skildrer det idylliske livet på
prestegården:

Hanna Winsnes ( født 23. august 1789
i Drammen, død 19. oktober 1872 ), pikenavn Hanna Olava Strøm, var en norsk
forfatter.
Hun skrev det som regnes som den
første norske kokeboka, Lærebog i de
forskjellige Grene af Husholdningen.
Den kom ut i 1845 og omfattet alt fra
matlaging og slakting til husdyrstell og
hagedyrking. Boka har kommet i fjorten
opplag. Hun ga senere ut Husholdningsbog for tarvelige Familier i By og Bygd
(1862), som også kom i flere opplag.
Winsnes skrev også om andre ting enn
husstell; både dikt, romaner og sakprosa.
Blant annet ga hun ut Grevens Datter i
1841 under pseudonymet Hugo
Schwartz, og barneboka Aftnerne paa
Egelund (1852).
Winsnes var gift med presten og
stortingsmannen Paul Winsnes, og
fulgte ham i hans prestekall flere steder
på Østlandet. Lengst bodde de på Tanum
prestegård ved Larvik 1830–1845, og i

Der er fred, stilhed, idyl; god mad og
god samvittighed. Der er julestemning og
søndagshumør. Det store kjøkken er
hvidskuret; fra væggene skinner de blanke
kobberkar. Småsnakkende koger gryderne
på den brede komfur; det suser duftende
fra stegepanden. Snart kommer far fra
kirken; da er far sulten, og da vil laksen
smage; far er så glad i laks.
Man oplever slagtedage med deres
festlige travlhed; man er med på brygning
og bagning, syltning og stegning, skuring
og vask. Man er med i fjøset og ser på kjørene, som fodres og melkes, kalvene, som
blir syge og får medicin, grisene, som gjødes, budeien, som er alle disse hyggelige
dyrs forsyn og mor; man studerer livet i
hønsegården og interesserer sig for, hvem
af hønsene der verper bedst, eller hvad
man skal give gjæssene at spise.
Leilighedsvis ser man indom drengestuen,
hvor folkene æder grød og sild uden at
misunde herskabet hverken laksen eller
oksestegen.
Der leves nemlig godt inde hos herskabet. Der vades i eg, sukker og smør; lader
og kjeldere er fulde; man tager ... tager ...
tager ... og plages ikke af spørgsmålet om,
hvor man skal tage det fra.
Thi verden er i orden.
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Arendal tildelt
midler fra SIEs
Action Fund
Prosjektet "Every little drop counts"
får 4500 Euro fra Action Fund
Arendal soroptimistklubb har
gjennom flere år arbeidet med sitt
vannprosjekt "Every little drop
counts" i Lushoto, Tanzania. Last
ned brosjyren de har laget om prosjektet og la deg inspirere og
imponere!
Klubben mottok også unionens
prosjektpris i Bergen 2011!
Vi gratulerer!
Klikk deg inn på klubbens nettsider
og les mer!

PEACE MARATHON
I RWANDA
ble nettopp avhold for sjuende gang
med 1200 deltakere. For første gang ble
det også arrangert barneløp og flere
hundre barn deltok!
Påtroppende
føderasjonspresident,
Kathy Kaaf, ønsker at Peace Marathon i
Rwanda skal fortsette.

Action speaks louder than
words.
Handling snakker
høyere enn ord.
Hanne Jensbo
SI-president 2009-2011
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MØTE MED

RWANDA
SOROPTIMISTER
Med fare for å få for mange bilder av
undertegnede i Sorord, må likevel dette
bildet med i bladet. I forbindelse med
guvernørmøtet i Palermo møtte jeg to
sjarmerende soroptimister fra Rwanda,
fra Kigaliklubben! Til venstre ser du
Francoise Murebwayire og til høyre
Anastasie Nikvae, begge to guvernører
fra Kigaliklubben.
Da de så at jeg kom fra Norge, ble de
overbegeistret og takket for skolepenger de hadde fått fra utdanningsfondet!

Som takk fikk jeg små gaver og jeg ga
dem
ett
miljønett
hver
fra
Larvikklubben! Dersom noen av dere vil
ønske å ta kontakt med dem, er dette

epostene:
francomure2001@yahoo.fr
mikugea@yahoo.fr

GRØNNE TANKER OG GJERNINGER
I køen i butikken, fortalte kassadamen
den eldre kvinnen at hun skulle ta med
sitt eget miljønett fordi plastposer var
ikke bra for miljøet. Kvinnen ba om unnskyldning og forklarte: "Vi hadde ikke
den grønne tingen i min tid."
Ekspeditøren svarte, "Det er problemet
vårt i dag. Den tidligere generasjonen
bryr seg ikke nok om å redde miljøet."
Han hadde rett, den generasjonen
hadde ikke fokus på noen grønn linje i
sin tid.
Den gangen returnerte de sine melkeflasker, brusflasker og ølflasker i butikken. Butikken sendte dem tilbake til
anlegget som vasket og steriliserte og
fylte dem om igjen , slik at de kunne
bruke de samme flaskene om og om
igjen. Så de ble virkelig ble resirkulert.
I hennes tid, gikk de opp trappen,
fordi de ikke hadde rulletrapp i hver
butikk og hvert kontorbygg. De gikk til
butikken og satte seg ikke inn I en 300hestekrefter-maskin hver gang de skulle
to kvartaler av sted.

Den gang, vasket de babyens bleier
fordi de ikke hadde bruk-kast-typen. De
tørket klær på en snor, ikke i en energibuldre- maskin som brenner opp 220
volt – og de tørket klærne I vind-og solenergi. Barn fikk brukte- og omsydde
klær fra deres brødre eller søstre, ikke alltid splitter nye klær.
Den gang hadde de én TV, eller radio,
i huset - ikke én TV i alle rom. Og TV
hadde en liten skjerm på størrelse med
et lommetørkle, ikke en skjerm på størrelse med delstaten Montana. På kjøkkenet, blandet og pisket de for hånd fordi
de ikke hadde elektriske maskiner til å
gjøre alt for seg.
Når de pakket en skjør pakke for å
sende den i posten, brukte de en gamle
aviser for å beskytte varen, ikke styrofoam eller bobleplast.
Den gang, fyrte de ikke opp en motor
og brant opp bensin bare for å klippe
plenen. De brukte en manuell klipper
som kjørte på menneskelig energi .. Da
fikk de så mye mosjon at de ikke trengte
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å dra til en helseklubb for å gå på
tredemøller som opererer på strøm.
De drakk fra vannfontener når de ble
tørste isteden for å bruke kopp eller en
plastflaske hver gang de hadde et glass
vann. De etterfylt sine penner med blekk
i stedet for å kjøpe en ny penn, og de
byttet ut barberblad i en barberhøvel i
stedet for å kaste vekk hele høvelen bare
fordi bladet ble uskarpt.
Den gang tok folk trikken eller buss
og barna syklet til skolen.
De hadde én stikkontakt i ett rom, ikke
en hel haug med stikkontakter til et
dusin apparater. Og de trengte ikke en
datastyrt dings å motta et signal som
stråler ned fra satellitter 2000 mil ut i
verdensrommet for å finne nærmeste
pizza leverandør.
Men er det ikke trist at dagens generasjon klager over hvor sløsende de gamle
var bare fordi de ikke tenkte grønt den
gangen?

sorord
Husker man,
hvad man har glemt,
retter man det
ofte nemt.

,,

Har man glemt,
hvad man har glemt,
er det fandens
ubekvemt.

PIET HEIN

Ryesgt. 28 3263 Larvik

