
SIGRID AG
vår neste unionspresident!
Hun kommer fra Harstad-
klubben, er fagoversetter og
dette nummers gjesteskribent. 

Les hva hun skriver på side 23

MARGARET
fikk Sorord-ordenen av første
klasse på som-mermøtet 2010.
Sorord feirer 15 års jubileum
og Margaret har vært med
hele tiden! Side 6-8

Vannambassadør Lill sto ansvarlig for et vellykket prosjekt:

INGER MARIE
Winge Sørensen fra 
Sandefjordklubben,
var glad gjest hos Larvik-
soroptimistene
som hadde ansvar for 
årets distriktsmøtet
for distrikt Syd II

Les om møtet på 
sidene 25-27

GO FOR WATER I KJÆRRA
5. august 2010

Anne-Gro pyntet
til sommerfest og
feiring av Sorords

15 år!

❄❄

❄

sorordOrgan for Larvik Soroptimist Klubb nr. 30 - Årgang 15 -2010

SIDSEL
Jacobsen er president i
Kiwanis Club Larvik
Bøken og i serien andre
organisasjoner, forteller
hun om arbeidet som
skjer i den lokale

Kiwanisklubben. 

Les mer på side
47-48

Gledelig julefeiring

Vi feirer ennå !
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Redaksjonen for Sorord:
Margaret Støle Karlsen 
Lill Bjørvik, 
Emmie Volmert Sørensen
og Gerd Hellenes 
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hvert enkelt medlem har utrykt behov
for og da var det viktig for styret å følge
opp det. Det kan ikke være bedre for en
klubb enn at det er ønsket og slik må det
være, jeg kan ikke finne noen annen for-
ståelse for soroptimister.  Det er viktig at
vi arbeider sammen og at alle bidrar så
godt de kan ikke minst ved å være til-
stede i møter og det som arrangeres.  Vi
er så få at vi trenger hverandre for støtte.
Vi trenger å se hverandre selv om ikke
alle har et oppdrag – vi trenger hver-
andres heiarop, vi trenger hverandres
klapp på skuldra og bifall for å stå i
arbeidet og ikke minst gjennom å greie
å fornye oss.  Det er viktige signaler i all
dialog rundt vår organisasjon – både på
lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Men før vi går inn i julens varme så vil
jeg minne om at en ny vår kommer og
veien videre og prosjekter må stå for
døren.   Jeg har noen tanker om dette.
Et prosjekt er uttrykk for handling og
arbeidsresultater. Et prosjekt skal bringe
fremgang eller utvikling i en del av sam-
funnet. Det kan være hjelp til enkeltper-
soner eller en gruppe personer, for å nå
et bestemt resultat. Et prosjekt kan f. eks.
være et kulturelt, helsemessig eller et
miljøbetinget prosjekt, som forbedrer
den aktuelle situasjonen. Et prosjekt
behøver ikke nødvendigvis å kreve
penger. Det kan også være å skape opp-
merksomhet omkring et spesielt formål,
eller vekke oppmerksomhet omkring et
samfunnsmessig problem. Et prosjekt
skal gjøre Soroptimismen synlig!
Soroptimismen skal gjøre en forskjell.  

I år har vi gjort en forskjell for mange,
takk for en flott innsatts til dere alle.  Skal
se julenissen kommer i år også til et giv-
ende hjerte.  I form av glede over at vi

Larvik 
Soroptimist Klubb

President  
Tove Akre
Sekretær 

Gerd Hellenes
Kasserer 

Maureen Sinclair

Klubbens adresse:
Signalveien 1
3292 Stavern

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, venn-
skap, fremme av menneskerettighetene,
bedring av kvinners stilling i alle samfunn,
respekt og forståelse for andres arbeid.

Soroptimistene jobber målrettet mot
handel av kvinner ( trafficking ), nedrust-
ning og avskaffelse av klasevåpen og med
utdanning for jenter i utviklingsland som
hovedtema.

FAKTA

Kontakt
info

❄

❄

Kjære Soroptimistvenn!

Løvbladene danser, solen ligger
lavere og lavere på himmelen, tåka
kommer oftere og det er vått på vind-
usrutene våre og i håret.  Hva skjer –
jo det er senhøst – det er utrolig nok
snart jul!

Det er nå det er mulig å bruke tiden
godt.  Det er nå vi er inne i en tid for
refleksjon og ettertenksomhet, det er nå
vi har anledning til å gjøre det vi ikke fikk
tid til i sommer?  Eller?  Kan det være slik
at tiden flyr fra oss også?  Kan vi tillate
det i våre liv, det er kort og forgjengelig
så jeg ville gjerne vært inspirator for å
stoppe opp litt – tenke oss om for så å
fornye blikket utover mot andre.  Jeg vet
at det er i møte med andre mennesker vi
skaper våre historier og beste minner.  La
oss ta tiden til det.  Dette er sorop-
timismen, det er i møtene mellom de
som har og de som ikke har så mye vi
legger tro, håp og kanskje gleder for en
stund.  I allefall muligheter for å kunne
nå en slik tilstand.  Vi kan ikke la være.

Vi har hatt en aktiv høst, et aktivt år
for å ta det hele med.  Dette er noe som

har det bra?  Det er den mest dyrebare
gaven etter min mening.  

God jul til dere alle!
Beste hilsen

Tove president
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Søndag 17. oktober klarte vi igjen
å fylle den gamle kirken, 218 betalende
gjester kom til konserten vår. 
Det er vi mer enn takknemlige for.

Larvik kirke ble oppført i 1677 av grev
Ulrik Fredrik Gyldenløve, og er i pusset
teglstein. Tårnet ble bygget i 1762. Det er
hevet over tvil at også salige Gyldenløve
ville fått problemer med å sitte stille
under kveldens konsert om han hadde
kunnet være tilstede. 
Både musikere og gjester var svært
fornøyde, og det var folk som sa at vi
skulle tatt kollekt etterpå, så bra var det!

Torunn takket på en eminent måte
både kor, orkester og tilhørere og
fortalte hva pengene skulle gå til.
Summen blir delt i tre; Moldova-
prosjektet, Utdanningsfondet og andre
prosjekter klubben har tatt på seg
ansvaret for. 

Stor takk til de “musikalske” i klubben,
Sølvi, Jorunn, Sidsel M. , Torunn og
Margaret.

Nr. 30 - DESEMBER  2010

Skinnende brannvakter: Hilde og Mona, to svært blide billettselgere: Maureen og Marion. Torunn takket bl.a. Øyvind Strand, 
dirigent og musiker som bandt hele konserten sammen på en elegant måte.

JAZZKONSERT
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Larvikklubbens deltakere:  Margaret Støle Karlsen, Lill Bjørvik, Anne-Brit Hellerud og Tove Akre             Margaret og de andre unionskoordinatorene

Representantskapsmøtet
i Trysil 2010

Vi som dro til Trysil disse fine forsommer
dagene var Lill, Margaret, Anne Brit og Tove.  Vi
hadde forventninger om å få det bra, få kunn-
skap og oppleve samhold.  Det gjorde vi.  Trysil er
ei flott lita bygd, langt inne i skogene mot
svenskegrensa.  Bygda er preget av gode tradi-
sjoner både når det gjelder lokal kultur på mat
sang og dans, og når det gjelder gjestfrihet.  Vi
fikk oppleve alt dette i fullt monn.

Når vi kom ble innlosjert i et flott hotell på
høydedragene over bygdas sentrum slik at
utsiktene over de store skogene var det vi så når
vi kikket ut av et lekkert hotellrom.   På ettermid-
dagen gikk vi i flokk og følge ned mot sentrum.
Det sosiale samværet fredag kveld er lagt til
Trysil sentrum – Flomvollen - og foregikk
utendørs. 

Der ble vi møtt av to som sang til hverandre.
Dette var en gammel tradisjon for å kunne svare
hverandre på tvers av skoger, høydedrag og der-
med avstander.  Midt i sentrum hadde de samlet
sangere og dansere.  ”Bjønndansen” er en lokal
tradisjon som vi fikk en demonstrasjon av.  Karer
fra bygda viste oss hvordan de danset når de
hadde felt en bjørn.  Det var også sang fra lokale
aktører.

Trysil regnes som landets dikterkommune
nummer en.  I Trysil sentrum stod det bautaer av
Sven Moren og Einar Skjæraasen og byste av

MØTET I TRYSIL
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Dagfinn Grønoset, fremragende Trysil-
diktere alle tre. Vi vet også at vår kjære
Halldis Moren Vesaas ble født her.
Sentrum var prydet av en veteranbauta
og flere skulpturer. Også skiløperkongen
Hallgeir Brenden er hedret med egen
statue foran rådhuset, og den legendar-
iske skiløperen Trysil-Knut står i rund-
kjøringen og skuer opp mot Trysilfjellet.  

Vi spiste et herlig måltid på et sted
som het Trysil – Knut. Hvem var så Trysil-
Knut egentlig? - det er det bare dikteren
selv som kan ha visst. Og det sies at etter
alt å dømme var han et produkt av 
dikterens fantasi, selv om mange - og
især tryslingene - har forsøkt å finne
fram til mulige modeller.  Jeg regner
med dere husker dette diktet? Trysil-
Knut er et av det eksklusive utvalget av
nasjonaldikt - og nasjonalhelter - som
de aller fleste kjenner, på linje med
Vinjes Storegut og Ibsens Terje Vigen.
Det var et godt sted å spise i allefall, for
sultne var vi, før ferden gikk tilbake til
hotellet. De fleste var da trøtte og ønsk-
et å finne dyna i en oppredd seng.  

Nansetgt. 11 • 33 13 92 60 • 09.00-21.00 - (09.00 - 20.00 )

God mat, raffinert smak. 
Det er hva du gjør det til som betyr noe. 

Råvarene finner du hos oss. Gode råd og tips også.

Stor interesse for Anne-
Brits ringer, til venstre og
Lill fikk æren av å tenne
unionens lys under søn-

dagens møte :-)

Dagen etter var det fullt program hele
dagen.  Møtet gikk med flott ledelse og
Trysilklubben stilte opp og var de beste
vertinner for oss.  Vi fikk til og med tid til
en spasertur opp i lia ovenfor hotellet for
å strekke på ben og fornye tanker.  Solen
skinte så det var mange som benyttet
seg av denne turen.  De som ikke var
med på selve representantskapsmøtet
var på tur for å se de herlighetene Trysil
hadde å by på.  Sakene som ble forelagt
gikk greit igjennom med diskusjon og
mange som hadde både behov og var
forpliktet til å si noe. 

Alle vedtak har du lest i Soroptima i
septemberutgaven slik at de gjengir jeg
ikke. Det jeg vil fremheve var vår resolu-
sjon som vi fremmet på møtet:  Den
hadde som overskrift: FNs
Sikkerhetsråds Resolusjon 1325 om
kvinner, fred og sikkerhet – hvor står vi
10 år etter?  Noe av det som vi sa var at
de siste årene har flere land, blant dem
Norge, vedtatt handlingsplaner for
implementering av SR1325, men langt
fra alle land har tatt dem i bruk. Norge
må være en pådriver for at flere land

utarbeider slike handlingsplaner og for
at alle setter dem i verk.  Vi sa videre at
Soroptimist International,
Norgesunionen, samlet til representant-
skapsmøte i Trysil, ser 10-års markering-
en av SR 1325 som et riktig tidspunkt til
å sette sterkere fokus på arbeidet for
kvinner, fred og sikkerhet.

På kvelden var det festmiddag og
flotte soroptimister hadde kledd seg i
sin fineste stas – nemlig bunader.  Et flott
syn for øyet.  Vi benyttet tiden godt til å
hygge oss, snakke sammen og tok til oss
påfyll i form av taler og sang.  Dagen
etter var det også møte og vi avsluttet til
lunsj for så å snu nesa hjem.  Tror du vi
hadde det fint i bilen hjem, Lill, Margaret,
Anne-Brit og jeg? – det var ingenting i
veien med verken snakketøy eller tema-
er for å si det slik. 

Vi reiste hjem i sol og da vi kom til Espa
var ”Espabollen” og kaffe et fint avbrekk.
Jeg har lyst til å avslutte slik vi gjorde med
stiler på barneskolen – ” Alle var enige om
at vi hadde hatt en fin tur.”

Hilsen er fornøyd president Tove

TRYSIL
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For første gang på mange år kunne vi
ikke holde vår sommeravslutning under
eikene på Kaupang grunnet annet
arrangement der. Men soroptimistdam-
er finner alltid en løsning. Anne-Brit stilte
hytta si på Eidsten til disposisjon. Stor
veranda og stor stue hadde hun, så plass
skulle det bli en råd med. To griller ble
tent opp, og damene møtte med mat-
kurver fulle av de lekreste kjøttstykker,
fisk og salater. Overskyet var det, og
regnet kom litt før vi fikk begynt å spise,
men det satte ingen demper på stem-
ningen. Vi satt ved et langt bord under
tak (omtrent), og maten og skravlingen
konkurrerte om oppmerksomheten. 

Tove hadde ingen store klubbsaker
denne kvelden, for primært skal vi kose

SOMMERAVSLUTNING 
- hyttetur i regnvær

Stor aldersforskjell som
ikke merkes:
Unge Filip på fanget til
Else Karlsson mens Liv
Høibø sitter tett ved.

Sommersmilene er på plass:
Sidsel Moberg og 
Anne-Gro Gutterød

❄

❄

❄

RAPPORT FRA SOMMERMØTET



7

Nr. 30 - DESEMBER  2010

oss med mat og prat denne avslutnings-
kvelden. Men noen hyggelige saker ble
presentert. Vårt chartermedlem Else fylte
85 år to dager senere og fikk selvfølgelig
gratulasjoner og blomster. Eva Kjus
hadde nettopp fylt 70, men var ikke til
stede, ellers hadde hun fått oppmerk-
somhet også. Grete har giftet seg siden
vi så henne sist, og det måtte jo marker-
es med blomster. Dessuten er det 15 år
siden Margaret fikk ideen og dro i gang
arbeidet med Sorord. Det ble feiret med
tildeling av ”soroptimistorden” til
Margaret og takkens ord til henne og
alle bidragsytere i klubben. Vel fortjent til
alle! 

Og etterpå kom bløtkaken på bordet.
Er det bursdag, så er det bursdag.
Vi fikk høre siste nytt fra vann-
ambassadør Lill, og nå ser det ut til at
norgesunionen kan gå til innkjøp av de
første familie-Lifestraw, og prøve dem ut
hos utvalgte familier i Moldova, der
svært mye av vannet er forurenset.
Moldova-komitèen med Liv Handeland i
spissen hjelper  med å finne fram til
familier.

Kvelden ytterst i Brunlanes ble litt kald
etter hvert, så vi trakk inn i hytta og
hadde den siste hyggelige praten for
kvelden der. 
Takk til Anne-Brit for at hun tok imot oss. 

Sissel Hobæk

Tone L. Nilsen er blid som en sol, tross regnværet

Det er Jorunn Sjønnesen og Lill Bjørvik også ....

... og selvsagt Margaret som ble utnevnt til ridder av Sorordordenen av 1. klasse!

Anne-Brits hytte hadde plass til mange,
ute og inne ❄

❄❄

RAPPORT FRA SOMMERMØTET
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Hanne Clason og Else Karlsson sitter lunt og tørt ... og Lill sørger for luft i ballongene! :-)

Grete Jensen strålte over blomster og gratulasjoner

Samarbeid holder Torunn Haarberg og Sølvi Snedal Tufte tørre

❄

❄
❄❄

❄
❄

RAPPORT FRA SOMMERMØTET
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Å lage klubb-blad er gøy, sammen-
sveisende og interessant, men også litt
arbeid. Nå har vi holdt det gående i 15 år
og er svært fornøyde med det! Og vi gir
oss ikke, vi holder nok på noen år til!

Du som leser, skal vite at vi jobber jevnt

og trutt. Sorord kommer ut bare to
ganger i året, til sommer- og julemøtet
vårt. I mellomtiden har vi to redaksjons-
møter der vi bestemmer innholdet av
bladet. 
I sommernummeret kommer alle vinter-
bildene våre og omvendt! :-)

Vi har lister over hvem
som har skrevet om
hobbyen sin, har hatt mat-
spalten, skrevet om hvor-
for man ble soroptimist,
reisebrev, bokomtale og
andre faste spalter vi har
hatt gjennom årene. Det er
Lill som holder orden på
sakene.

Så gir vi medlemmene
og vår gjesteskribent en
frist for innlevering og da
er det Margarets tur til å få
alt på plass i bladet. Det

gjøres litt nå og da, slik at arbeidet blir
lystbetont.

Vi har vært heldige og fått spennende
og gode gjesteskribenter som har sagt ja
med én gang vi har spurt dem. I dette
nummer har vi påtroppende unionspre-
sident som gjesteskribent!

Sidetallet har variert, men de to siste
nummerene har hatt 48 sider; så stort
blir vel dette nummeret også. Om vi da
legger sammen alle sidene har vi pro-
dusert, teller det over 1200 sider med
klubb-, nasjonalt- og internasjonalt stoff.
Vi har fått inn kr 80- 90 000,- i annonse-
inntekter og fått et blad som gir oss vår
egen klubbhistorie på en oversiktlig og
hyggelig måte. Og vi i redaksjonen kan
glede oss over at  det blir ekstra godt lest
- de fleste bildene er jo av oss selv! :-)

Jubileumsredaksjonen takker 
alle som bidrar til bladet!

SORORD
- et sprekt og oppegående klubb-blad

Gerd Hellenes og Emmie Volmert Sørensen legger alle sidene til bladet utover bordet for sortering og til høyre settes 
ryggene på bladet.

Det ferdige bladet må
kjennes på og tittes litt i,
Emmie er fornøyd!

i jubileumsåret
SORORD JUBILERER FORTSATT

❄
❄

❄
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Nordiske dager arrangeres på omgang
mellom de nordiske land annethvert år.
Neste gang er det i Luleå. Luleå er langt
mot nord og det er sikkert ikke mange
av oss som har vært der. Jeg ville ønske
at vi kunne sette oss et mål - at så mange
som mulig av oss satte av en helg i juni
om halvannet år og dro til Luleå. Det
koster en del som alt mulig annet her i
verden, men hvis vi sparer litt hver
måned, så burde det kunne gå for
mange.

Og hvorfor i all verden skal man dra på
Nordiske dager? Enkelt sagt, fordi det er
morsomt og inspirerende - og fordi det

NORDISKE DAGER
FOR NORDEN?

Ja, det også! På årets Nordiske dager i
Bergen var det representanter for 14
land, så det trekker tydeligvis flere. 
Det er en spesiell fornemmelse å sitte
rundt et bord med kvinner fra bare ulike
nasjonaliteter. Alle er ikke like "ulike"
selvfølgelig, Danmark og Sverige er ikke
så veldig eksotiske; men når man plusser
på med Finnland, Litauen og Russland,
for ikke å snakke om Bergen, så blir det
et mangfold.

Nordiske dager i Bergen
200 soroptimister samlet en helg i juni 

Bak f.venstre: Kirsten Nordbø fra Bergen, Margit Christensen fra Oslo II,  Nijole Netiksiene, Union of Lithuania, Aud Eli Hana Lyse fra Sandnes. 
Foran: SI president Hanne Jensbo og vår egen Lill Bjørvik

Vennskap fornyes: Eva Tyson fra 
Skottland og Margaret Støle Karlsen

RAPPORT FRA NORDISKE  DAGER
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er her Larviksklubben trenger en dytt.
For å bedrive litt selvskryt så er vi flinke
på mange områder, men vi er litt
baktunge når det gjelder å delta litt mer 

aktivt i internasjonale fora. Men mest av
alt fordi det simpelthen er gøy!

Årets dager var som sagt i Bergen, fra
fredag til søndag i begynnelsen av juni.
Fredag kveld var det mottagelse i
Håkonshallen hvor vi minglet som best
vi kunne og søkte fred og ro inniblant
med nordmenn vi kjente fra før. Herborg
Kråkevik sang vakkert og hadde gode
ord om sin soroptimistsanglærer Bitta
Østvold som døde tidligere i år. Dermed
fikk vi liksom et personlig forhold til
Herborg Kråkevik også. Hun var nesten
en av oss.

Lørdagen var selve dagen, med et pro-
gram som kanskje var litt i overkant
tungt. Første del var jordens tilstand,

med et glitrende innlegg av professor
Eystein Jansen fra Bjerknes Centre for
Climate Research, Universitetet i Bergen.
Når man da introduserer, et stykke ut på 

200 soroptimister fra 14 land deltok
på markeringen mot menneskehandel
på Festplassen i Bergen,  lørdag 12.
juni. 
Unionspresident Edle Utaaker og
byråd for helse og inkludering
Christine B. Meyer holdt appell for
arbeidet mot menneskehandel.
Alle hadde tatt på seg noe lilla for å
sette fokus på vårt arbeid for å fore-
bygge trafficking.
Det ble en våt fornøyelse, men det å
markere vårt standpunkt når det
gjelder trafficking er viktig - uansett
vær!

ettermiddagen, trafficking, gikk luften ut
av de fleste.

Men det tok seg opp på kvelden.
Festmiddag med rikelig anledning til å
prate oss imellom og munter underhold-
ning av et skikkelig feiende friskt
mannskor.

Bunadkledde soroptimister, 
med unionspresident Edle Utaaker i midten,
klare til festligheter og hyggelig samvær

RAPPORT FRA NORDISKE  DAGER

❄
❄❄

Sororptimist
Internationals 

president Hanne
Jensbo, takker

Herbjørg Kråkevik
for vakker sang i

Håkonshallen

Eystein Jansen fra Bjerknes Centre for
Climate Research, Universitetet i Bergen
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SIerraambassadør Gerd Stenberg, vannambassadør Lill Bjørvik, SI/E ambassadør Strategic plan group Agnete Kjellin  på vei ut til Ole Bulls Lysøen

Og selvsagt solgte vi julemerker i juni:
Margaret Støle Karlsen solgte alle merkene
som var tatt med til Bergen!

Søndag er utflukter.
Jeg hadde aldri vært på Ole Bulls Lysøen
før og benyttet anledningen til det. Et
eventyrslott på en idyllisk øy, med
konsert attåt, hyggelig lunsj og spas-
ertur opp til utsiktstårnet og litt til. Og
dagen var ikke slutt med det. Vi hadde til
og med tid til et glass hvitvin sammen
med den kommende unionspresidenten
i Sverige (hun som har ansvaret for
Luleå) mens vi ventet på flybussen. D.v.s.
der hvor solen skinte i den brostensbe-
lagte, trange og idylliske Bergensgaten
var det bare fruktsaft å få. Men pytt, pytt.

La oss spare folkens, og oppleve kvinn-
esamhold i nesten-midnattsol i 2012.

Lill Bjørvik

Samlet i sjarmerende Bergen: Margaret
Støle Karlsen, unionspresidenten i Sverige -
Anita Westerström, Kristin Ruder - guvernør-
suppleant, distriktskontakt for SydII - Jorunn  

Moe, Lill Bjørvik og Randi Dugal ➞

Museet Lysøen består av fiolinisten Ole Bulls Villa, et gammelt gårdstun fra 1600-tallet, en
liten kafé, samt selve øya og parkanlegget Lysøen.

NORDISKE  DAGER
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Å nå en forpliktende klimaavtale på
den kommende FN-konferansen i
Mexico vil trolig være vanskelig. Det sås
ytterligere tvil om et global  initiativ på
en klimaavtale i år. 

Miljøministrene fra Brasil, Sør-Afrika,
India og Kina - kjent som BASIC gruppen
-  sier i Rio de Janeiro at de utviklede
landene ikke har gjort nok for å kutte
sine egne utslipp, eller hjelpe fattige
land å redusere deres. 

Forsinkelser av USA og Australia i å
implementere ordninger for å redusere
karbonutslipp er lagt til dystre oppfat-
ninger om mulige resultater fra Cancun
møtet. 

BASIC-nasjonene har holdt drøftinger
om nye klimaforhandlinger, men repre-
sentanter sa disse forhandlingene ikke
gir et konkret forslag om utslippsreduk-

sjoner som skal presenteres på møtet i    
i Cancun.  "Jeg tror vi alle er litt klokere
etter København, våre forventninger for
Cancun er realistiske - vi kan ikke for-
vente noen mirakler, sier indiske mil-
jøvernministeren Jairam Ramesh. 
Han la til at landene har ikke klart å få til
løfter om USD 30 milliarder i "fast track"
finansiering for utslippsreduksjonpro-
grammer i fattige land. 
"Den viktigste årsaken til at det er 
vanskelig, er manglende evne hos utvikl-
ede land til å bringe klarhet om de
finansielle forpliktelser de har påtatt seg
i København-avtalen, sier han. 

Håp for en global avtale om å kutte
karbonutslipp for å bremse global 
oppvarming fikk et tilbakeslag i fjor, da
rike og fattige nasjoner kunne ikke bli
enige om en juridisk bindende mekan-
isme for å redusere verdens karbonut-
slipp. 

Mer enn 100 land støttet en bindende
avtale i København i fjor om å begrense
den globale oppvarmingen til under to
grader Celsius (3.6 Fahrenheit) over før-
industriell tid, men kom ikke fram til
hvordan dette skal oppnås. 

Det amerikanske Senatet utsatte et
forsøk på å passere bred lovgivning for å
bekjempe klimaendringene før tidligst i
september, nå er muligheten for slik lov-
givning ikke klar før Cancun konferans-
en begynner i desember. 
Australia har forsinket karbonkvotesys-
temet til 2012 under sterkt politisk press
fra bransjer som er avhengige av kull
som energikilde.  

FNs klimapanel har detaljerte bered-
skaps-alternativer hvis verden ikke kan
bli enige om en etterfølger til Kyoto-
protokollen, som utløper i 2012 uten
nye avtaler i sikte. 

Ved å redusere forbruket av kjøtt og
melkeprodukter og ved å endre måten
landbruket drives på, kan verdens utslipp
av drivhusgasser reduseres kraftig.
Av Eilif Ursin Reed

Ifølge  forskere ved Potsdam Institute
for Climate Impact Research kan vi innen
2055 kutte 80 prosent i landbruksektor-
ens utslipp av lystgass og metan.
Resultatene ble nylig publisert i tids-
skriftet Global Environmental Change. 

Fram til nå har utslippene av metan og
lystgass fra landbruket økt jevnt og trutt.
I 2005 utgjorde disse to gassene 14 pro-
sent av de totale menneskeskapte driv-
husgassutslippene. Forskerne ved
Potsdam Institute brukte en modell for å
anslå hvordan endringer i kosthold og
nye teknologiske løsninger kan påvirke

Mindre melk og kjøtt kan redusere
utslippene våre

MILJØINFORMASJON

utslipp av drivhusgasser frem mot 2055.
Beregningene viste at dersom matvan-
ene våre og landbrukssektoren forblir
slik de var i 1995, kan vi se fram til en
markant økning i utslippene. Utslippene
vil øke enda mer når vi tar med at mat-
vanene endrer seg i retning mer kjøtt og
melk, som er forbundet med økt vel-
stand og høyere levestandard.

Ifølge forskernes beregninger vil en
reduksjon i etterspørselen etter husdyr
på 25 prosent hvert tiår fram til 2055,
føre til lavere utslipp enn hva vi hadde i
1995.  I tillegg kan en teknologisk utvikl-
ing bidra til lavere utslipp. Men det mest
effektive tiltaket er å endre matvanen-
ene våre. På den annen side er kjøtt og
melkeprodukter viktige i et ernærings-
perspektiv, sier forskerne.
Gjennomsnittlig bidrar slike produkter

til omtrent en tredjedel av proteininn-
taket på verdensbasis. For mange fattige
og underernærte er proteinrik kost fra
husdyrhold en viktig del av deres diett,
mens i den rike delen av verden vil en
mindre kjøttorientert diett ha en positiv
helseeffekt.

Utviklingslandene: det blir vanskelig å komme fram til ny klimaavtale

CICERO Senter for klimaforskning
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kartongen brukes i produk-
sjon av ny emballasje-
kartong som cornflakes- og

frossenpizzaesker. Slik kan
kartongen gå inn i et kretsløp i både seks
og syv runder før fibrene er utslitt. 

Husk kartonglotteriet
Fremdeles er det mulig å vinne penger
hvis du skriver navn og telefonnummer
på drikkekartongkubbene. 
I 2010 deles det ut premier for til samm-
en 1,6 millioner kroner. Dette er fordelt
på 120 premier á kr. 10.000 og 4 premier
á kr. 100.000. Les mer om drikke-
kartonglotteriet hos Grønt Punkt.
grontpunkt.no

Det kan være en utfordring å sette seg
inn i hvordan kildesorteringen fungerer
når en er på ferie i andre kommuner. Men
det fins råd: 
På sortere.no kan du finne ut hvordan
avfallet skal håndteres hvor enn du er i
Norge.

Vi har aldri vært
flinkere til å skylle – brette – stappe og
levere drikkekartonger til gjenvinning. I
fjor ble over halvparten av alle kartonger
kildesortert og materialgjenvunnet,
melder Grønt Punkt.

Visste du at jo flinkere vi er til å sortere
drikkekartong, desto lavere blir avgiften
på kartongene? Fra 1. juli er avgiften 21
øre pr. kartong i stedet for 1,24 kr hvis vi
ikke hadde skylt, brettet og stappet.

– Norge tar ansvar for emballasjen og
gjør en fantastisk jobb, sier Jaana Røine,
adm. dir. i Grønt Punkt Norge AS. Men
hun legger til at det selvsagt er mulig å
bli enda flinkere til returnere enda flere
av kartongene sine.

Blir pizzaesker
Grønt Punkt Norge drifter returkartong-
ordningen, og de forsikrer at all kartong
som samles inn går til gjenvinning.
Utsorterte kartonger fraktes til Fiskeby
Board i Norrköping i Sverige, der drikke-

Innsamlingsrekord 
for drikkekartong

MILJØINFORMASJON

Hva er 
problemet
med 
ballonger?
Ballonger som slippes og flyr opp I
luften, forsvinner ikke. De lander på
jorden tilslutt og blir til akkurat det
samme som alt annet søppel:
et problem. 
Et farlig problem for naturen, fugler og
dyr. For mange typer dyr og fugler blir
ballonger oppfattet som mat der de
ligger henslengt i biter. Straks ballong-
bitene er blitt spist, blokkerer de hals
og svelg og sult er resultatet. Mange
lider en pinefull død. Ofte er ballong-
ene festet med plastbånd og disse kan
også skade fugle- og dyrelivet.

Det engelske Marine Conservation
Society Guidance har startet en kamp-
anje som heter ” Ikke slipp”!  Man ønsk-
er ikke forbud mot ballonger, men vil
gjerne at folk følger disse rådene:

•Slipp ikke ballonger utendørs

•Fyll ballongene med luft i stedet 

for helium

•Bruk ballonger som er laget av 

naturlig gummi i stedet for 
ballonger i folie.

•Når du skal binde snor i ballongen, 

bruk naturlig bommultråd i stedet 
for plastbånd.

•Sikre ballongene utendørs så de ikke

flyr av sted.

Ja, la oss tenke over dette! Mange av
oss har barnebarn, slutt å kjøpe disse
store heliumfylte folieballongene man
ser overalt. Og bring tipsene videre.
Det er enkelt.

Margaret Støle Karlsen

Hvem er fattige?
Rundt én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom, altså for mindre enn 5
kroner dagen. Afrika sør for Sahara er regionen i verden med størst antall eks-
tremt fattige. I FNs tusenårsmålsrapport fra 2007 viser de siste tallene (2004) at
41,1 % av befolkningen har mindre enn 1 dollar dagen å rutte med. I Øst-Asia er
den tilsvarende andelen 9,9 %; sørlige Asia, 29,5 %; Sørøst-Asia, 6,8 % vestlige
Asia (eller Midtøsten), 3,8 %; Nord-Afrika, 1,4; og Latin-Amerika og Karibien, 8,7 %. 

Selv om Afrika sør for Sahara har den største andelen fattige, finnes det største
antallet fattige i de asiatiske landene. Det er den høye veksten i spesielt Kina og
India som er hovedgrunnen til antallet fattige i verden har falt fra ca 1,25 million-
er i 1990 til ca én million i 2004
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GO FOR WATER 
- BOKSTAVELIG TALT 

"Jeg kunne godt tenke meg å kjøpe en
laks", sa Tove, der vi vandret i et
grønt landskap langsmed Lågen, på vei
til Kjærra. 
"Det kunne jeg også tenke meg", sa jeg,
"han sa det var fisk i buret".

Vår guide, Ole Petter Skjerven, hadde
nemlig fortalt det. Vi ble enige om å dele.
En til Tove og en til meg. Så var den
saken i boks. Trodde vi.

Før vi kom så langt tok Ole Petter
Skjerven oss med på en historisk tur

langs Lågen og fortalte om gamle

dagers fiskemetoder og gamle og nye
dagers fiskesteder. Det var en usedvanlig
interessant tur i et usedvanlig vakkert
landskap. Lågen er både bred og vakker
noen steder og smal og skremmene
voldsom andre steder. Det skal ganske
sprek laks til for å forsere alle stryk
oppover elven.

Vi var 24 personer som fulgte med
på ferden som klubben arrangerte. 
En håndfull soroptimister fra Larvik, en
håndfull fra Tønsberg ( flott! ) -
og resten var "vanlige mennesker" som
var interessert. Kjempebra, spør du meg.
Litt markedsføring her  og litt markeds-
føring der, og vips så er det opptil flere
som har hørt om oss. 

Vi fikk jo litt info inn i ØP også (takket
være velkjent god kontakt). Det blir jo litt

Flott Kjærratur for 
vann-ambassadøren

SOROPTIMISTS GO FOR WATER

og alle som slo følge med henne til Kjærra Fossepark 5. august 2010

Lill sto klar med informasjoner og billetter!

❄
❄❄
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TUR TIL KJÆRRA

Guiden vår,  Ole Petter Skjerven, viste oss gamle fiskemetoder og
informerte oss om hvordan man kom over Lågen i gamle dager!

President Tove, Margaret og Kirsti på rasteplassen ved Kjærrafossen

Nedenfor: Mange skuelystne var vitne til at en sprell levende laks kom opp av teina

Østlands-Posten ga oss spalteplass og Lill fikk
informert om LifeStraw og vårt Kjærraprosjekt

Nr. 30 - DESEMBER  2010
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markedsføring av det også.

Det var 3 laks i buret, og siden fangst-
mennene var drevne sørget de for at alle
fikk se - og ingen falt i vannet. Og etterpå
var det auksjon.

Ble det noe på Tove og meg da? 
Gjett! Ikke så mye som en skive en gang.

Det var et par ivrige som hadde invitert
folk på middag - og ikke turte
å komme hjem uten noe i sekken. 
Det ble rekordomsetning - og det kunne
vi jo ikke være med på. 

Beskjedne som vi er.

Lill Bjørvik

Spennende og ny opplevelse: Kirsti A. Renaud, Tove Akre og Marion Andersen var interesserte tilskuere til Kjærrafisket 5. august 2010

Blide deltake: Lars Sunde, Svein Gansum, Gerd Lillian Gansum (Tønsbergklubben), Thore Karlsen, Tove Akre, Kirsti A. Renaud, Anne-Brit Hellerud,
Oddvar Bjørvik, Lill Bjørvik og Kristin Ruder ( Tønsbergklubben ).

SOROPTIMISTS GO FOR WATER
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Yttersøveien 1 • Larvik • 33 16 50 80
www.motorforum.no

Mitsubishi • Opel • Chevrolet
- din partner i bil

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

Menns vold mot kvinner og barn 
gir store helsemessige plager 
og skader
Ny rapport om bruken av krisesentr-
ene i 2009 viser at av de til sammen 2368
opphold på krisesentrene i 2009, fortell-
er 89 % av kvinnene at de hadde vært
utsatt for vold gjentatte ganger (Sentio,
2010).  Ved 70 % av oppholdene oppgav
krisesenterbeboerne at de hadde fått
psykiske skader av overgrepene, mens
36 % oppgav fysiske skader. Omtrent
halvparten av kvinnene som kom til
krisesentrene hadde med seg barn. Av
de 1734 barna var halvparten under 5 år.
Vi krever nå at helsetilbudet til over-
grepsutsatte styrkes.

Statistikken for rapportering fra krise-
sentrene i 2009 er nedslående. Vi vet at
effekten av å være vitne til at far bruker
vold mot mor, er like alvorlig som om det
var barnet selv som ble utsatt for vold.
Denne eksponeringen representerer en
trussel mot barns utvikling og helse,
både fysisk og psykisk (Isdal, 2002). Det
er derfor med glede vi leser i Dagbladet

31. august at Høyesterett har fastslått
denne kunnskapen i ny tolkning av
straffelovens paragraf om familievold
(§219). Høyesterett skriver at ”den ved-
varende utrygghet og betydelig risiko
for langvarige skadevirkninger for
voksne av å leve under systematisk vold,
trakassering og annen mishandling,
finner vi igjen hos barn som opplever at
deres næreste utsettes for slike handl-
inger”.  I Høyesteretten ble mannen
dømt til å betale barnet oppreisning for
terrorisering av familien, noe de psyk-
iske skadevirkningene vitnet om. Det
sentrale i Høyesterettsdommen var at
barnet var vitne til, eller fikk i ettertid
vite, at mannen utsatte moren for psyk-
isk og fysisk vold, og at dette er straff-
bart.    

Til tross for denne utviklingen i rettsap-
paratet, samt økt politisk satsning, gis
ikke overgrepsutsatte kvinner og barn et
forsvarlig og likeverdig helsetilbud.

Dette viser en ny rapport fra Uni helse.
De helsemessige konsekvensene av
menns vold mot kvinner og deres barn
er store. Gode og spesialiserte helsetil-
bud er derfor viktige for at de utsatte
skal føle seg ivaretatt og få et forsvarlig
tilbud både rett etter overgrepet og i
oppfølgingen. I følge rapporten fra Uni
helse er dette et område med store fag-
lige utfordringer.  I Norge har vi nå over-
grepsmottak i alle fylker. Likevel viser
rapporten at helsetilbudet til kvinner og
barn utsatt for menns vold ikke er godt
nok ivaretatt ved de fleste av overgreps-
mottakene. 

Vi krever nå at Helse- og omsorgsde-
partementet styrker helsetilbudet til
kvinner og barn som er utsatt for vold.  

Daglig leder Tove Smaadahl tsm@
krisesenter.com, Krisesenteret i Oslo

Indian summer av Dorothy Parker 

Som ung
- da gjorde jeg til lags
hver mann som kom forbi.
Jeg jenket meg og passet straks
til mannens teori.

Nu er jeg - mer erfaringsrik -
min egen rettesnor
og liker du meg ikke slik,
så dra dit pepper'n gror! 

INFORMASJON

Julenissen
Egentlig kan vi jo slett ikke tro
at det der med nissen er riktig.
Vi er jo forstore
for alt sånt der,
men det er jo likevel viktig

Når mor roper: “Kom nå, 
kom hit og se!
Nå trasker han ute på tunet.”

Da er det spennende, medgi
det,
skjønt vi vet det er onkel Rune!
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VViittuussaappootteekk  --  eenn  ffrriisskkeerree  hhvveerrddaagg!!
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! 

DDeennnnee  ppllaasssseenn  eerr  ssppoonnsseett  aavv
aannoonnyymm  aannnnoonnssøørr..

BBeelløøppeett  eerr  ggiitttt  ssoomm  ssttøøttttee
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Larviksveien 55 - Stavern
tlf. 33 11 73 77
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ttllff..  3333  1188  5533  9900

Trelast - byggevarer - dører/vinduer - garderobe
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T e r n e v e i e n  2  -  3 3  1 3  9 9  6 6

STAVERN
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33 14 00 10

S t ø t t  v å r e  a n n o n s ø r e r  -  d e  s t ø t t e r  o s s !

33 11 73 77 - 924 49 049

Trelast - byggevarer
dører/vinduer 

garderobe -maling/
beis - jernvarer

låser/beslag 
beleggingsstein 

heller - AEG-verktøy 

TERNEVEIEN 2 - STAVERN

Tlf. 03000
www.dnbnor.no
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VViittuussaappootteekk  --  eenn  ffrriisskkeerree  hhvveerrddaagg!!
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! Du finner oss i Amfi Larvik

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

Veftsgt. 1, Stavern 

Afghanske kvinner i front for endring
Åtte år etter Talibans fall tar kvinner nå til
orde for en utvikling i sitt hjemland som
ivaretar deres menneskerettigheter, men 
prisen de betaler er høy.  Skal Afghanistan
kunne oppnå stabilitet og fred må kvinner
være inkludert på alle nivåer som aktive 
samfunnsdeltakere, skriver Afghanistan-
komiteen og FOKUS i en felles kronikk
publisert på ABC nyheter.
Les hele kronikken på www.fokuskvinner.no

galleri & kaffebar 
Tlf: 990 25 122  • caroline@gulegalleriet.no

Kvinneorganisasjonene i Norge
har mistet 90 prosent av medlemmene
siden sin storhetstid og sliter tungt med
rekrutteringen. 

Kvinnefronten, som på midten
av 1970-tallet hadde rundt 4.000 med-
lemmer, har nå bare 400 tilbake, viser en
oversikt Dagbladet har utarbeidet.

Norges Kvinne- og familieforbund,
som lenge var kjent som
Husmorforbundet, hadde 60.000 med-
lemmer på det meste. Nå er det bare
5.000 tilbake.

Norsk Kvinnesaksforening, som ble
stiftet så tidlig som i 1884, har halvert
antallet medlemmer til 500 fra toppåret
som var i 1980.

Den yngste organisasjonen,
Kvinnegruppa Ottar, har mistet rundt 10
prosent av medlemmene de siste to åra
og er også nede i 500 medlemmer.

08.03.2009 Aftenbladet.no

Medlemsflukt fra 
kvinneorganisa-
sjoner

info Miljønettet vårt
er vist fram i
Finsk
Soroptima!
“Fra søstrene i Norge
Klubbmedlem Carita er prest
som bor i Norge og og når hun
er der deltar hun i
Bærumsklubben ved Oslo. I
juleferien ble det besøk i
Finland, og da brakte hun med
seg shoppingbagen som sees
på bildet!”

.... slik lyder starten på den lille
artikkelen om Larvikklubbens mil-
jønett i vårt søsterblad Finsk
Soroptima!Resten av teksten kan du
google på nettet om du vil, men vi
konstaterer bare at vårt miljønett
har dratt på en aldri så liten uten-
landstur.
Det er jo morsomt, da dere!

Nå, i skrivende stund, har vi igen
ca. 1000 bærenett. Disse skal vi selge
fra nå av og ut 2011 og få godt til-
skudd til klubbkassa.  Smart
bærenett, god reklame og meget
godt for miljøet!

PS. Vi kjøpte inn 4000 nett i 2008, så
3000 er solgt, gitt bort som gaver osv.
og det er blitt mange penger til 
utdanningsfondet !

MILJØNETTET VÅRT
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Fotpleie
Emmie Vomert Sørensen

NANSET ELDRESENTER
Bjørnsonsvei 5 • 33 18 71 21
907 37 877 • 33 18 24 18

Emmie Volmert Sørensen

Neste år er representantskaps-
møtet i Bergen! En kjapp tur
med  fly fra Torp og vi er i
Vestlandets hovedstad! 
Et representanskapsmøte er en
flott opplevelse, kanskje kan vi
bli flere enn de som skal dra på
møtet som våre represenanter!  
Det skjer 13.-15. mai 2011

NYTTIGE LENKER 
Europaføderasjonen: 
www.soroptimisteurope.com 

Soroptimist International: www.sorop-
timistinternational.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 

FOKUS: www.fokuskvinner.no 

Globale fond for kvinner: www.global-
fundforwomen.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 

Women for Women International:
www.womenforwomen.org 

Kvinner Sammen tar opp
internasjonale miljø- og utvikl-
ingsspørsmål i et kvinneper-
spektiv. Magasinet gis ut av
FOKUS fire ganger i året.
Prioriterte områder er kvinners 
situasjon og rolle i Sør, kvinne-
rettet bistand og internasjonal
solidaritet mellom kvinner.

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

NYTTIGE TIPS

Nanset Eldresenter tirsdager 
tlf. 33 18 71 21/907 37 877
Buktasenteret Stavern mandag og onsdag 
mobilnr. 90737877
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Fairtrade-salget
opp 20 % i 2009 
Norske forbrukere kjøpte
Fairtrade-merkede pro-
dukter for over 300 milli-

oner kroner i 2009, 20 % mer enn året
før. I det finanskrisepregede året bidro
norske krefter til bedre arbeidsforhold
og en mer rettferdig råvarehandel for
dem som ble hardest rammet av finans-
krisen; bønder og arbeidere i Afrika, Asia
og Latin-Amerika. 

Ben & Jerry's blir 100 % Fairtrade 
Hva har Starbucks, Cadbury, Nestlé og
Ben & Jerry's til felles? Jo, i tillegg til at
de er store og kjente merkevarehus, har
alle den siste tiden gått over til å
Fairtrade-merke sine flaggskip. Sist ute
er iskremprodusenten Ben & Jerry's,
som nå går 100 % for Fairtrade.
Iskremelskere i Norge og verden over vil
kunne kose seg ekstra med iskremer
som Cookie Dough, Chunky Monkey og
Chocolate Fudge Brownie med visshet-
en om at de ved å spise den er med på
å bidra til bedre arbeids- og levekår for
over 24 000 bønder og arbeidere i
utviklingsland. 

Disse er med: Kirkens Nødhjelp, Redd
Barna, Norsk Folkehjelp, Framtiden i
våre hender, Kirkerådet, Handel og
Kontor, Norsk Nærings- og
Nytelsesmiddelarbeider Forbund,
Verdens Naturfond, Alternativ
Handel, Det kongelige selskap for
Norges Vel, Norges Bondelag. Senere
har Utviklingsfondet sluttet seg til.
Viktige støttespillere er PRESS,
Changemaker og Norges Bygde-
kvinnelag.

Nå finnes blant annet kaffe, sukker,
juice, bananer, ris, te, kakao, sjokolade,
honning, blomster, vin og bomull med
Fairtrade-merket i Norge.  Fairtrade-
merkede produkter selges i alle daglig-
varekjeder, i tillegg til kiosker, blomster-
forretninger og andre utsalgssteder. 

Chris og jeg giftet oss under
morelltreet på Gopledal somm-
eren 2007. Odd Ivar Solvold ga
oss en fantastisk smaksopplev-
else! Søtmoms som jeg er, fikk
jeg oppskriften på desserten!

Mascarponekrem 

500 g mascarponeost 

2 dl kremfløte

Saft og skall av 1 sitron (ta ¾ av 
skallet på en sitron og ca 3 ss
sitronsaft)

140 g melis

0,25 stk vaniljestang

Pisk sammen – enkelt og greit!

Vi serverer denne alltid til jordbær
– og den er en garantert suksess!
Gled deg til sommer og jordbær-
sesongen!

Solvold anbefalte oss å alltid ha en
flaske Muscat d`Asti i kjøleskapet. 
Den er fantastisk til jordbær, eller som
en velkomstdrink. 

Ellen Katrine Snedal

Her er noen vurderinger av vinen:
Moscato d’Asti er en søt musserende
med et alkoholnivå på bare 5%. 
Moscato d’Asti er tingen til frisk
frukt og bær.

Saracco Moscato d’Asti 2009,
#32677, kr 122, 87 poeng.

Meget blek strågul med 
grønnskjær. Deilig duft av muskatell-
druer med innslag av pasjonsfrukt og
fersken med små hint av te og
rosmarin. Fint skum av veldig små og
tette bobler. Lett, frisk og fruktig på
smak med stor sødme. Lang etter-
smak. Søt. Polet klassifiserer denne
som hvitvin, men den er da vitterlig
musserende?

Saracco er i sitt ess til jordbær, men
fungerer i grunnen veldig bra til de
fleste typer frisk frukt og bær, det være
seg bringebær, melon eller fruktsalat-
er. Vinen er også god på egenhånd,
som ren kos. Med et alkoholnivå på
bare 5%, er denne vinen bare margin-
alt sterkere enn pils, og da kan du
gjerne drikke en hel flaske og gå på
jobb neste morgen. Om du orker så
mye søt vin, er et annet spørsmål.

MATSPALTEN
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samt misbruk av alkohol og narkotika.
Mye arbeid er lagt ned i prosjektsamar-
beidet mellom soroptimistklubbene i
Harstad og Petrozavodsk, og dette førte
til at Eva Øye Sandnes og Kirsti Holmboe
mottok Barentsprisen i hhv 2003 og
2006. Anne Marie Bakken mottok prisen
i 2009 på bakgrunn av sitt arbeid innen-
for spesialpedagogikk i Nordvest-
Russland.   

Damene i klubben er heller ikke redde
for å ta på seg større nasjonale arrange-
ment, og i april 2009 arrangerte vi en
konferanse om å stoppe menneske-
handelen.  Spennende foredragsholdere
var invitert inn som eksempelvis fra
ROSA-prosjektet (ett av regjeringens til-
tak i 2003 mot menneskehandel), UD,
Politidirektoratet og Stortingets just-
iskomité.  Det var i tillegg inspirerende
for klubben å få besøk av Karin
Guttormsen som presenterte soroptim-
istenes lilla-sløyfeprosjekt, og Liv
Handeland som gav oss et inspirerende
foredrag om det viktige arbeidet som
pågår i Moldova.  Hennes klubb i
Tønsberg har også vist oss hvordan et
klubbprosjekt faktisk kan ende opp som
nasjonalt satsningsområde, bli kåret til

Harstad soroptimistklubb ønsker å
sende en hilsen til klubben i Larvik
gjennom Sorord.  Klubben vår ble stiftet
i 1951, så neste år feirer vi 60 år.  Vi har 29
medlemmer og møtes andre tirsdag i
måneden.  Med vår beliggenhet på 69
grader nord, er det naturlig å vende
deler av vår aktivitet østover.  

Vi er stolte over at tre av klubbens med-
lemmer har fått tildelt Kirkenes-klubb-
ens Barentspris, og en av våre venn-
skapsklubber ligger naturlig nok innen-
for det definerte Barentsområdet; i
Petrozavodsk, et område i Karelen,
Russland.  I 1999 igangsatte soroptimist
Eva Øye Sandnes i klubben vår forar-
beidet med å chartre Soroptimist
International Club of Petrozavodsk.  Flere
av våre medlemmer deltok på det offisi-
elle arrangementet i Russland i 2002.
Vårt felles solidaritetsprosjekt er en
barne- og ungdomsinstitusjon i
Petrozavodsk der det arbeides for å
rehabilitere og bevisstgjøre unge jenter
ift deres sosiale ferdigheter. Barna
kommer primært fra hjem med overgrep

beste prosjekt av SI/E på guvernørmøtet
i Amsterdam i 2009 samt være det
utvalgte prosjektet for 8. desember-
appellen.

I løpet av 2009 og 2010 har det vært
utrolig hyggelig å bli kjent med flere av
Norgesunionens medlemmer gjennom
R&L-møte både i Fredrikstad i 2009 og
på Trysil i 2010.  Man møtes med et felles
verdigrunnlag som for meg har betydd
mye – det å ta del i et sterkt fellesskap
som bidrar til å styrke kvinners og barns
stilling.
I august i år hadde vi i Harstad besøk av
Jane Zimmerman fra vår vennskaps-
klubb på Tasmania.  Flere av våre med-
lemmer har besøkt Tasmania, og det var
utrolig hyggelig å møtes i nord.  Jane er
tidligere SI-president, og hun gav oss
gode ord i forbindelse med at vi overtar
unionsstyret i perioden 2011-2013.  Vi
ser frem til å bli bedre kjent med dere. 

Ha en fredfull førjulstid.

God hilsen fra oss i Harstad,
Sigrid 

GJESTESKRIBENTEN
Sigrid Ag 
Harstad soroptimistklubb og påtroppende 
unionspresident 2011

Harstad soroptimistklubb foran hagen sin på Trondenes, klubbens gave til Harstads
100-årsjubileum i 2003.

GJESTESKRIBENTEN
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PAPIRAVISEN 
KAN LESES OVERALT

- ingen annen tilkobling enn til ditt eget
hode.

Østlands-Posten er din egen lokalavis.
Som bringer deg ord verd å lese.

Hver dag.

Abonnér.

Ring oss på tlf. 33 16 31 80
abo@op.no

sms med kodeord OPABO til 2005
- husk navn og adresse
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DISTRIKTSMØTE I LARVIK

Distriktsmøte 25.09.2010  
Distrikt Syd 2.

Møtet fant sted i Bølgen, Larviks
nye kulturhus. Der hadde vi leid en
av de fire kinosalene.

Vi var ca. 40 deltakere denne lørdag
formiddag. Det ble nok færre deltakere
enn vi hadde ventet oss. Men vi som var
der fikk en strålende dag i Bølgen.
Presidenten i Larvik-klubben, Tove Akre,
loset oss fint gjennom lystenning, appell
og det øvrige programmet for dagen. Vi

ble underholdt av en ung, lovende klass-
isk gitarist, Carl Grønnhaug.

Vår første foredragsholder var
direktøren på Quality Hotel Grand Farris 
i Larvik, Lilly Skow Røed. Hun fortalte

Distriktkontakt Jorunn Moe

President Tove Akre ledet møte på en eminent måte

DISTRIKTSMØTET
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glødende og interessant om det å nyut-
vikle et gammelt hotell og å skape liv i
Larvik by. Lilly la stor vekt på gleden ved
å lede og samarbeide med andre for å
oppnå resultater. Å være kvinne i ledelse
er både morsomt og givende, men det
krever mye innsats. Jenter kan!

Så fulgte Per Kristian Indrehus som
fortalte entusiastisk om omdømme-
bygging, som har vært uhyre viktig for
Larvik. Han relaterte eksempler på dette
over til vår organisasjon. Viktig for oss å
gjøre oss synlig i så vel lokalmiljøet som
innen-  og utenlands.

Begge foredragene ble fulgt opp av
informerende og lekre lysark/video-
snutter på stort filmlerret.

I tillegg var det innlegg fra distriktkon-
takt Syd II, Jorunn Moe fra Tønsberg, én
representant fra hver klubb kom med
innspill om hva klubben er opptatt av,

unionens vannambassadør, Lill Bjørvik
informeret om vannprosjekter klubber
landet over er i gang med og fortalte
også om at man nå er i startgropa med å
utprøve LifeStraw Family i Moldova.

Tilslutt hadde guvernør Margaret
Støle Karlsen, fra Larvikklubben, ordet.
Fokus ble satt på ekstensjon, hvor viktig
det er å ta vare på de medlemmene vi
har og utdanningsfondets 25 års 

Larvikklubbens Ellen Katrine Snedal og Emmie V. Sørensen med Tønsbergs Eva Høstmark

DISTRIKTSMØTET
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Ikke nok til kvinner og likestilling
Utviklingsbudsjettet 2010:

Bare 1 prosent av den samlende
bistanden er øremerket kvinner og like-
stilling i Sør. Dette er for lite når flertall-
et av verdens fattigste er kvinner, mener
FOKUS. 

jubileum.

Etter møtet fikk vi god tapas til lunsj, i
Bølgens restaurant, Sanden Bar &
Restaurant.

Larvik Kunstforening hadde utstilling
av Haakon Bjærke, en av Norges første
modernister, som interesserte hadde
anledning til å besøke før de forlot kult-
urhuset.

Marion Andersen/Eva Helgerud Kjus

Øverst et fotoutsnitt fra restauranten,
det ser ut til at man hygger seg. Innfelt:
Tønsbergs Randi Carlstedt.
Nederst til venstre: Larvikklubbens
Margaret Støle Karlsen og Sandefjords
egen Inger Marie Winge Sørensen
Nederst vannambassadør, Lill Bjørvik

DISTRIKTSMØTET
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Vi har sakset følgende stykke fra 
lokalavisen Østlands-Posten. Det sto
på trykk i oktober 2007 og mye har
skjedd siden da, men selve stykket er
lesbart ennå og vi blir kjent med
Gillian Hockly, dette nummerets
kvinneprofil:

Hun karakteriseres som en positiv
propell og har vært kloden rundt. Sist var
hun påmønstret «The World» - verdens
største flytende bo-kompleks for verd-
ens mest bemidlede. Nå har hun ankret
opp i Larvik og mønstret på Heyerdahl-
flåten som kaptein for kommunens
Heyerdahl-satsing.

Navnet er Gillian Hockly, alderen 30 år,
og både byens ordfører og Thor
Heyerdahls sønn, «Lille Thor», er overbe-
vist om at den sør-afrikansk-fødte
energibunten er rett kvinne på broen
når Heyerdahl-navnet skal seile hjem
goodwill og oppmerksomhet fra Verden
den store. Den helt store Heyerdahl-bal-
lasten har hun riktignok ikke fått om

bord ennå, men lærer hun seg
Heyerdahls liv og levnet like fort som
hun har lært seg flytende norsk, kommer
«flåten» til å både flyte og flytte på seg.
Vi treffer henne i et nakent kontor i det
gamle E-verksbygget i Romberggata, der
hun holder hus i LINK-landskapet i tredje
etasje. Ikke med «Heyerdahl-utsikt» over
fjorden, men med vindu inn mot bakgat-
ene i sentrum. Uten at vi herved legger
noe symbolikk i dét.
– Du har utdannelse innen hotell og
markedsføring fra Johannesburg i hjem-
landet Sør-Afrika, men har vært over
absolutt hele kloden
– minus Japan, etter det jeg forstår. Har
drukket slangeblod i Thailand, lekt med
pingviner i Antarktis, jobbet i snobbere-
staurant i London og servert verdens-
kjendiser, seilt alle verdenshav med «The
World», jobbet med PR i Dallas, back-
pakket i Sør-Amerika, hoppet i strikk og
fallskjerm og hjulpet Goldie Hawn med å
lese replikker. Hvordan i all verden havn-
et du Larvik?
– De siste fire årene jobbet jeg på «The

World», og der traff jeg mannen min,
Oddmund Nystad. Han er navigatør på
skipet, opprinnelig nordlending, men nå
bosatt i Larvik med to barn.
Så for 18 måneder siden slo jeg meg ned
her selv, smiler hun og manøvrer støtt
mellom norske tonemer og tricky kon-
stanter. Dét skyldes intense norskkurs,
men åpenbart også et godt språkøre,
stayerevne nysgjerrighet og en voksen
viljestyrke. Egenskaper det kan bli godt å
ha med når verdensborgeren fra
Steingata skal hentes hjem og bli en
lokal magnet under bøketrærne.

– Var Thor Heyerdahl et velkjent navn
for sørafrikanerne i din oppvekst?
– Jeg kjente til ham. Tigris- og Ra-ferd-
ene, og selvsagt Kon-Tiki, men utover
det visste jeg lite, medgir hun, men for-
sikrer at hun for lengst er i gang med å
lese sjøfarerens mange bøker. For tiden
går det i tillegg i Ragnar Kvam jr.s bio-
grafi, «Mannen og havet», og «The Kon-
Tiki Man» på engelsk. Dessuten har hun,
om ikke akkurat seilt i Heyerdahls kjøl-

Kaptein på Heyerdahl-flåten

Kvinneprofil i vårt distrikt

KVINNEPROFILEN
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vann, besøkt Polynesia – der hun har
oppholdt seg ett år og sett det som er av
palmer, strender og turkise herligheter –
og vært flere ganger i Peru, og i Ecuador
der balsastokkene til Kon-Tiki
ble hogd.

– En åpenbar bereist eventyrnatur på
snaue 30 somrer, altså, men nå er du
bundet opp til Bøkeskogen i tre år, hva
synes du om det?
– Det blir flott. Byen virket skremmende
liten første gang jeg kom, og selv om jeg
nok synes vintersesongen fremdeles er
stille her, skjer det mye spennende for
tiden, som det er utrolig morsomt
å få være med på, mener hun.
– Da jeg hørte om stillingen som pro-
sjektleder første gang, bestemte jeg
meg prompte for å søke da utlysningen
kom, røper hun.
– Hvorfor er dette så interessant utfordr-
ing?
– Jeg liker å få til ting, og i mange av de
tidligere jobbene mine har jeg drevet
med både markedsføring og tilrette-
legging. Og jeg så nok aldri meg selv i en
stilling i et norsk hotell, selv om jeg også
har søkt en rekke jobber i Oslo, og faktisk
hatt muligheten.
– Hva har du drevet med i det halvannet
året du har bodd i Larvik?
– Jeg har etablert et eget firma med lys,
kubbelys, kulelys og vært pilates-
instruktør.
– Det var en tøff intervjurunde da du ble
blinket ut som aktuell kandidat til
Heyerdahl-jobben, hva la man vekt på da
du ble tilsatt?

– Nei, det vet jeg sannelig ikke. Men jeg
måtte igjennom to intervjuer og holde
et grundig foredrag. Da trådde jeg til
med powerpoint og utviste antageligvis
både iver og entusiasme, det bruker å
være slik når jeg tenner på noe, smiler
hun.
– Hvordan vil du karakterisere deg selv?
– Jeg stiller høye krav til meg selv, har en
stor virketrang og liker å se resultater. Og
en eventyrnatur er jeg nok også, og jeg
elsker å reise, lese og lage mat. Og nyhet-
ene på BBC må jeg bare ha med meg
hver dag.
– Du er ansatt i et generatorprosjekt for
tre år, hva konkret akter du å gi deg i kast
med nå til å begynne med?
– Ja, nå har kommunen kjøpt Thor
Heyerdahls barndomshjem i Steingata,
og det blir nok et av de første konkrete
prosjektene vi må gå i gang med. Hva
det skal fylles med og hvordan det skal
brukes. Dessuten må en webside opp å
gå i nær framtid.
– Ellers har jeg lært meg til at perspek-
tivet er langsiktig, og at alt kan ikke skje
over natten. Riktignok er jeg en utål-
modig person som liker å se konkrete
resultater, men jeg må nok innse at jeg
også må bidra med en rekke ideer som
kanskje ikke realiseres med en gang, for-
teller hun og fortsetter, hun gjør gjerne
det når sjansen byr seg:

– En av de største og mest langsiktige
oppgavene er å bygge kunnskap om
Thor Heyerdahl i Larvik. Involvere skol-
ene i prosjekter og sørge for at kunnskap
om Thor Heyerdahl er lett tilgjengelig

og brukes, og samarbeide både med lok-
ale entusiaster og organisasjoner, så vel
som Heyerdahl-Instituttet og Kon-Tiki-
museet, for å forankre Heyerdahl i byen.
– Du har fått et klart bilde av mannen
etter hvert?
– Ja. Ikke minst det at han var så mye mer
enn de eventyrlige ekspedisjonene han
er blitt kjent for. Personlig synes jeg hans
sterke og globale miljøengasjement er
veldig viktig å løfte fram, poengterer
prosjektlederen. Som også vet å sette
pris på seilaser der propellen er helt
av. Da hun blir spurt om den mest fan-
tastiske reisen hun noensinne har vært
med på, nevner hun ikke restaurantopp-
levelse og halloi fra favorittbyene Cape
Town, Sydney og San Francisco, men en
opplevelse fra Antarktisk.
– Vi seilte inn Paradise Bay tidlig en
morgen, og det var en fantastisk opplev-
else det er vanskelig å sette ord på. Alt
var hvitt og blått, og det var en intens
merkelig stillhet over det hele. Da vi
entret isen, var det en følelse som å være
det første menneske som oppdaget
dette isødet, en ubeskrivelig opplevelse
som har merket meg for livet, forsikrer
hun.

Nå skal HUN merke byen med Thor
Heyerdahl. Vi ønsker lykke til.

Kjeld-Willy Hansen 

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. 

Våre imøtekommende medarbeidere hjelper
deg gjerne med å finne frem til produktet
som passer akkurat deg. Gode råd og veiled-
ning er ikke dyre hos Vita. 

Besøk oss i AMFI - midt i sentrum!

KVINNEPROFILEN

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

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

by et kvarters kjøretur nordvest for
Malaga. Byens eneste ordentlige hotell
ligger vakkert i åssiden med en fantast-
isk utsikt over havet. Der bodde vi, og der
ble konferansen avholdt.

Etter registrering på fredagen invit-
erte Mijas by ved ordfører oss til
vekomstcoctail og tapas i byens rådhus.
Allerede da "minglet" vi og traff mange
hyggelige medsøstre, blant annet to fra
Ringerikeklubben, og tre fra
Romerike/Lillestrøm. Foruten Sissel H. og
undertegnede var vi de eneste norske.
Senere den kvelden gikk alle på en vin-
og tapasrunde i byen - en fin måte å bli
kjent på!

Hele lørdagen gikk med til syv 
forskjellige foredrag. Vi var innom histor-
ien bak de europeiske vennskapsdag-

Jegersborggt. 2 • Lilletorget • 33 13 09 61
Åpningstider: man.-fre. 10-17 • tors. 10-18 • lør. 10-15

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

www.gylnetider.com

Midt i oktober 2010 arrangerte den
internasjonale soroptimistklubben i
Spania det 8. vennskapstreffet. Det ble
lagt til Mijas, Andalucia. Tittelen på pro-
grammet var "The Power of Optimist-
Development and Progress".

Selve programmet var lagt til en helg,
og så var det muligheter for å bli med på
diverse ekskursjoner de påfølgende
dagene. 

Hovedspråket var spansk, men alt ble
simultanoversatt til engelsk og fransk. Ca
120 damer var påmeldt, og pussig nok
for oss norske, der var også en del menn,
som ledsagere, riktignok. Deltakerne var
fra de fleste europeiske land, dessuten et
par fra Nigeria, Jamaica og Rwanda.

Mijas er en liten, koselig typisk turist-

ene, kvinner i ledelse, optimisme og like-
stilling. Vi kunne senere velge mellom to
work-shops. Se hvordan en laget god
olivenolje eller laging av kalde supper:
Gazpacho med tomat og gazpacho med
bitre mandler og hvitløk. Deilig! (Vi valg-
te det siste) Den kjente amerikanske
kokebokforfatteren Janet Mendel, som
har bodd i Spania i 30 år, sto for innslag-
et.

Lørdagskvelden var det festmiddag
med flotte musikalske innslag fra
flamencodansere og sangere i lekre kos-
tymer. Vi satt ved småbord, og traff
mange hyggelige mennesker. De fire
afrikanske damene gjorde spesiell lykke i
sine nasjonale drakter.

De fleste deltakerne var med på eks-
kursjon til Malaga med påfølgende

INTERNASJONALT VENNSKAPSTREFF I SPANIA

INTERNASJONALT TREFF
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tapaslunsj på søndagen. Vi var blant
annet oppe på den gamle borgen der
utsikten over byen er helt fantastisk.

Mandag gikk turen til Granada og
Alhambra, utrolig spennende med sin
arabiske kultur både i den gamle bydel-
en og i palasset Alhambra. Deretter var
det Ronda, en gammel by som er delt i to
ved en 100 m dyp kløft. Utsikten over de
Andaluciske stepper er noe en bare må
oppleve.

For at vi skulle få med oss alt dette
utvidet vi oppholdet til en uke, som så
mange andre av deltakerne, og vi traff
"søstre" hvor vi enn var. Den belgiske
delegasjonen, for eksempel, var på hele

27 damer med Eliane Lagasse i spissen.
Ellers var selvfølgelig Spania godt repre-
sentert, men det var i hovedsak pga
Costa del Sol-klubben som var veldig
internasjonal, dvs flest danske! De span-
ske damene klaget over at det var altfor
få soroptimistklubber i Spania, men det
prøvde de å gjøre noe med.

Vi hadde en hel fridag i løpet av uka,
og da tok vi lokalbussen til Fuengirola, ca
en mil. Vi måtte jo prøve badevannet!
Det var kaldere enn forventet, men dog -
vi badet i Middelhavet! (Temperaturen i
hotellets svømmebasseng var bedre)

Dette var den første internasjonale
kongressen for oss begge, men det frist-

Sissel avbildet foran kongresshotellet                 Det ble tid til annet enn møter også!  Tur og trivelige måltider med spansk musikk attåt!

et til gjentakelse! Mye interessant å høre,
mange hyggelige damer og spennende,
nye steder - i tillegg til en liten ferie.

Vi håper vi får mange med oss til Kypros
i 2012....

Emmie Volmert Sørensen

FAKTA 
FN teller nå 192 medlemsland.
Dermed blir Vatikanstaten den
eneste suverene stat i verden
som har valgt å ikke være med-
lem i verdensorganisasjonen. 

Emmie til høy med andre, blide soroptimister                   Hyggelig gjensyn med tidl. unionspresident, nå guvernør Solveig Haug Urdal

INTERNASJONALT TREFF
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President Tove og undertegnede dro
til Tønsberg 3. November i år for å bli
med på distriktskontaktens møte.
Distrikt Syd II har Jorunn Moe som sin
distriktskontakt og 12 soroptimister fra
alle fylkets klubber samt
Skien/Porsgrunn, var representert. 
Møtet startet med at unionens eksten-
sjonsleder, Mary Kaasa, og Jorunn Moe
fortalte om et begivenhetsrikt opphold
på Romerike i forbindelse med et møte
der alle landets distriktskontakter var
samlet.

Jorunn etterlyste ekstensjonsplaner
fra enkelte klubber, Larvik hadde levert
inn sin, til tiden. Hun fortalte også at
representantskapsmøtet i Trysil hadde
bestemt at distriktskontaktene skal møte
på representantskapsmøtene heretter.
De skal bli mer synlige og jobbe mer akt-
ivt overfor klubbene.  Kveldens samling
hadde en løs struktur og alle rundt bord-

et tok ordet der det falt seg naturlig.

Tove kom med et innspill om at presi-
dentene ( eller en annen person klubb-
ene utpeker ) kan samles sammen med
klubbenes nyeste medlemmer for å bli
kjent både med organisasjonens- og
klubbenes struktur samtidig som man
ble kjent med andre soroptimister. Å
møtes på tvers av klubbene er også
gunstig for klubblivet forøvrig. En bør
møtes oftere og kanskje dra på hver-
andres klubbmøter for å få ideer, komme
med innspill og bli bedre kjent. I vårt
fylke er det ganske enkelt i og med at
avstandene er beskjedne.
Et annet innspill som kom opp, var å la
nye medlemmer samles i et mindre
forum, hjemme hos en soroptimist f.eks.
og der få informasjon om organisasjon-
en.  Det ble fokusert på hvor viktig det er
å ha oppdaterte nettsider. Det har vi i
Larvikklubben, jeg sender info til Ellen

Katrine Snedal som legger alt ut slik at
våre nettsider er ganske dynamiske.
Vi snakket også om hvor forskjellige
former for kontingent klubbene har. Det
svingte mellom noe over kr 2000,- til kr
1850,- inkludert bevertning på møtene.

Møteplikten bør man også ha fokus
på. Det står i lover og vedtekter at man
må møte på 5 møter pr. soroptimistår.
Det er viktig å møte for å kunne følge
med i hva som skjer i klubben. Andre
ting som ble luftet var samarbeidet med
våre vennskapsklubber. Noen hadde et
godt samarbeid, andre ingen kontakt i
det hele tatt. Det var bare Larvikklubben
som har IGU-koordinatoren som ansvar-
lig kontakt over for våre venner rundt
omkring.

Tønsbergklubbens president, Laila
Bruskeland, fortalte om det nye prosjekt-
et klubben har satt i gang blant byens
invandrere. Det er blitt veldig bra, mange
har meldt sin interesse for prosjektet.
Det handler om å være medmenneske
og tittelen på prosjektet sier det meste;
“Ord bygger bro mellom mennesker”. Til
prosjektet har klubben søkt både fylket
og kommunen og har mottatt kr 30
000,- til arbeidet. Man samarbeider med
Røde Kors og Flyktningekontoret.

Vi fikk servert rykende varm suppe,
smakfulle rundstykker og hadde en
trivelig stund i den lune stua til Jorunn.

Margaret Støle Karlsen

DISTRIKTSKONTAKTEN INVITERTE

HOS DISTRIKTSKONTAKTEN
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Blide soroptimister på teater: Liv Høibø, Hilde Eskedal, initiativtager Ellen Omsland 
og Sidsel Moberg. I stolpen til høyre finner vi både Berit Bredal og Eva Helgrud Kjus fra klubben

Flere av Larvikklubbens medlemmer samlet til en utrolig flott teateropplevelse etter at Ellen
bestilte billetter på vegne av oss alle. Vi startet med et godt måltid i Sanden Bar & Restaurant og
etterpå; en sterk opplevelse med Liv Ullmann & Co. på scenen i “Lang dags ferd mot natt”

Liv Ullmann, Bjørn Sundquist, Anders Baasmo
Christiansen, Pål Sverre Valheim Hagen 

TEATERKVELD
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UTVIDET UNIONSSTYRE I BERGEN

En stor flott bukett tillitskvinner samlet til utvidet unionsstyre i Bergen, november 2010. Larvik-klubben represenert ved to
stykker: Lill Bjørvik og Margaret Støle Karlsen.

SIerra-PROSJEKTET

NOEN VISER
OMTANKE

Lill og Anne Baggetun fikk ligge over
hos unionskasserer Inger

Det er ikke så spennende å gjenfor-
telle en saksliste, så her kommer i sted-
en noen glimt fra et trivelig møte i
Bergen. 

Presidenten 
i Bergensklubben,
Lone Gjeldvik, er
dansk av fødsel, og
leste et knippe Gruk
i forbindelse med en
smakfull middags-

opplevelse på lørdagskvelden. Nå er
ikke dette akkurat den Gruk hun leste,
men likevel:

OM AT LEVE I NUET
Livsfilosofisk gruk

At leve i nuet er livets teknik -
og alle folk gør deres bedste,
men halvdelen vælger det nu, som gik,
og halvdelen vælger det næste.

Og det forrige nu og det kommende nu
blir aldrig i livet presente,
og alle folks levetid går sågu
med bare at mindes og vente.

For det nu, som er gået, er altid forbi, og
det næste blir aldrig det rette.
Næ, sorg for, at nuet, du lever i,
éngang for altid er dette.

Noen ganger kan et
bilde si mer enn flere
ord.
Se bare hva omtenksomme
mennesker har gjort med en
av parkstatuene 
i regnværsbyen Bergen!

FNs organisasjon for mat og
landbruk (FAO) definerer mat-
varesikkerhet som vedvarende
fysisk og økonomisk tilgang til
tilstrekkelig, trygg og nærings-
rik mat for å møte ernæringsbe-
hovet og matvarepreferanser for
et aktivt og sunt liv. 

I følge organisasjonen har det
totale antallet mennesker som
sulter passert 900 millioner. I til-
legg regner organisasjonen med
at ytterligere 220 millioner
mennesker lever på grensen til
sult. Det er dobbelt så mange
som for to år siden.

Husk våre nettsider:
www.soroptimistnorway.no

om det er noe du lurer på angående organisasjonen vår!
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tillitskvinner fra
oktober 2010/12 
President 
Tove Akre til 2011
Visepresident
Ellen Omsland til 2011
Kasserer
Maureen Sinclair til 2011
Sekretær
Gerd Hellenes til 2011
Styremedlem
Mona Sveistrup til 2012
Suppleant til styret
Torunn Haarberg til 2011
Suppleant til styret
Mona Sveistrup 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 til 2011
Marion Andersen til 2011

Valgkomité
Kirsti A. Renaud til 2011
Hanne Clason til 2011

Revisorer :
Gro Stalsberg til 2011
Sølvi Tufte til 2011

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

Fakta
80 millioner mennesker har ikke
tilgang til rent vann
120 millioner mangler sanitære
løsninger.

Fattigdom har et
kvinnelig ansikt
Kvinner må gå lange avstander
for å få vann, det påvirker helse,
utdanning, innkomst og utvikl-
ing.

Matsikkerhet er ofte avhengig av
kvinners matproduksjon. Men
blir som oftest ikke regnet med.
Dermed får de heller ikke aner-
kjennelse for arbeidet sitt eller
innkomster.

FAREMO GIR 1 MILLION DOLLAR
TIL UN WOMEN

Tirsdag 26. oktober holdt for-
svarsminister Grete Faremo sitt
innlegg i Sikkerhetsrådet knyttet
til tiårsjubileet for FNs
Sikkerhetsråds resolusjon 1325. 
Faremo påpekte at alle de
militære lederne for FNs fredsbe-
varende styrker er menn - og
hun kvitterte med å gi en million
dollar til den nye kvinneenheten
i FN - UN-Women - for å sikre
deres strategiske arbeid for å få
flere kvinner inn i arbeidet med
fredsprosesser.

JUBILANTER I KLUBBEN første halvår 2011

Anne Gro
Gutterød
50 år  09.
mai 2011 

Vi gratulerer så mye til dere begge!

Kari
Linnestad  
70 år 29. april
2011

INFORMASJONER

Verdens kvinner 2010

Hvert femte år lanserer FN rapport-
en The World's Women som viser
hvor verden står i forhold til målene
i handlingsplanen fra Beijing.
Rapporten fra 2010 er nylig lansert
og tallenes tale er klare; vi ser frem-
gang, men det er langt igjen. 

Kvinner arbeider flere timer om dagen
enn menn (inkludert arbeid i hjemmet). 

Kvinner bruker dobbelt så mye tid som
menn på ubetalt arbeid i hjemmet. 

Av verdens analfabeter er to tredeler
kvinner. Dette har vært uendret de siste
tiårene, men det forventes en endring
med den oppvoksende generasjonen
som har større tilgang til skolegang. 

I nasjonale parlamenter er 
gjennomsnittlig kvinneandel på 17 
prosent. 

Blant de 500 største selskapene i 
verden har 13 prosent en kvinne 
som øverste leder.  

Til tross for 
variasjoner i 
utbredelse,
er vold mot kvinner, 

både i og utenfor 
hjemmet, et 
universelt fenomen. 
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Kjære Sorord,
Gratulerer med 15 årsdagen, jeg må si
du har holdt koken, og underrettet oss
om dine oppdragsgivere i Larvik
Soroptimistklubb,.Men så er de også
noen spesielle damer, fulle av pågangs-
mot, ikke redd for å prøve noe nytt, så jeg
er meget takknemlig for de to
eksemplarene i året som dumper ned i
min postkasse. Jeg må få lov å si at jeg
føler meg litt delaktig selv, siden jeg har
litt av æren for at disse raske og effektive
damene fant veien til en serviceorgan-
isasjon som vår, og har utnyttet sin krea-
tivitet til det ytterste.

Dessuten har du vært meget interna-
sjonal, har forstått at det å bli soroptimist
er ikke å sitte i sin klubb tre timer  ti
ganger i året, men ta spranget ut i verd-
en. Apropos det, jeg har mange ganger
tenkt å skrive til deg om Ghana i Vest-
Afrika. Min sønn er Generalkonsul
dernede som følge av at han er admin-
istrerende for Ghana Cementfabrikk, og i
den anledning ble jeg invitert for å feire

Jubileums         gratulasjoner

17 mai med ham og alle de norske, iført
100 potetlomper i kofferten til barnas
pølser.

Jeg slo opp i vår Europeiske Annuaire,
lurte på om det var noen soroptimist-
klubber, og ganske riktig, 3 klubber, den
første Accra, hovedstaden, chartret i
1985 av en norsk soroptimist, Eva
Skaarberg.Jeg sendte en mail til presi-
denten, min sønn fikk prompte svar og vi
invitert til søndag middag, det ble et
hjertelig møte. 

Senere var jeg på klubbmøte, og så
spurte de om jeg ville se deres prosjekt..
Jeg ble dyktig imponert, tenk 20 damer i
gode stillinger, bygget et bibliotek/PC-
rom ved en pikeskole. Bøker og interiør
hadde de, godt halvveis var de kommet i
byggingen, men så tok pengene slutt.
Jeg kom hjem til min sønn og
sa:"Morten, de mangler cement, er
blakke." Be de søke Ghacem Foundation
sa han, så skal vi se hva vi kan gjøre.
Resultatet, de fikk 500 sekker cement, og
der står bygget, da er det jeg sier at
soroptimisme kan brukes til så mangt. Er
du enig? Min sønn ble invitert til åpning-
en sammen med øvrigheten. Det var
god reklame for vår organisasjon.
Lykke til, hils Larvikdamene,

Gudmor Ellen fra Sandefjord.

sorord

Ellen Gade
SANDEFJORD

Medlemsblad for Larvikklubben gjennom femten år!

Sorord er i jubileumsåret 
fortsatt!
Er man blitt 15 år, så er feiring av
jubileet helt naturlig. Redaksjonen
har gått på jakt etter velvillige
personer som kan skrive noen ord

til oss og berømme bladet vårt og
dets betydning.  Intet mindre! 
Og velvillige soroptimister finnes,
helt klart!

“ SORORD:
Ingen over- ingen ved siden  : ))”

Liv Handeland, 

Tønsbergklubben

Liv Handeland
TØNSBERG
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Sorord 
– 15 års jubileum

Fra første gang jeg fikk Sorord  i hånd
likte jeg det jeg så.
En glimrende måte å vise
soroptimistarbeid på.
Ildsjeler bruker sin energi
i Larvik-klubben og henger i.
Bladet deres er kjempeflott,
informasjon om stort og smått.

Hurra for Sorord – og de som står på
slik at også vi andre kan få
muligheten til å se
noe av alt dere driver med
- og mye mer enn det.

Femten år er ganske lang ti’
Men Sorord  kom – for å bli!

Jeg gleder meg til neste nummer.
Greta Hvaring
SI Narvik / SoropFriends Spania

Helt fra starten av 
har Margaret vært i redakjonen for
Sorord. Lill har kommer så som en god
nummer to, hun kom inn i redaksjonen i
1999 og har vært der siden!

Liv har vært en strålende 
annonseselger , i alle 15 årene, og hun
har vært sterkt medvirkende til at bladet
har brakt klingende mynt til alle pro-
sjektene klubben har involvert seg i
både lokalt, nasjonalt og internasjonalt
gjennom årene. Uten henne og alle
andre som har sørget for annonsører til
bladet vårt, hadde vi ikke slått to fluer i
en smekk: Å få et hyggelig medlemsblad
samtidig som vi har et godt økonomisk
grunnlag til glede for prosjektarbeidet
vårt.  Gjennom årene har bladet innkass-
ert nær 90 000,-.  Det blir det gode ring-
virkninger av.

Flere i klubben har vært medarbeidere
i redaksjonen; Sissel Hobæk, Tove Akre,
Caja Fagernæs, Jorunn Sjønnesen, Rikke
Sørhus,  Grethe Jensen, Maureen Sinclair
og Kersti Lund. 

Vi takker også alle som har bidratt med
stoff og bilder til Sorord. Uten disse
bidragene, intet blad. 

Vi takker annonsørene og 
gratulerer oss selv!

Hilsen redaksjonen 2010
Lill, Gerd, Emmie og Margaret

Jubileums         gratulasjoner

Greta Hvaring
NARVIK/SPANIA

Anne Baggethun
OSLO II

15 år med SORORD
– gratulerer!

SORORD imponerer – og dere er vel den
eneste norske klubben med eget blad?

Kvaliteten er høy – etter det jeg har sett
av bladet – her må det ligge mye arbeid
bak!
Her lages og lagres det klubbhistorie.
Bladet må vel også virke som lim i klubb-
ens indre liv med informasjon om egne
prosjekter og soroptimistsaker ellers.

Kanskje kan dere inspirere andre 
klubber til noe lignende?

Håper dere holder det gående i nye 15 år
– minst! – lykke til!

Anne Baggethun

Oslo II
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bemerket på
galleriet.
– Det var flott å
sitte i salen og se
publikumsgalleriet
fullsatt av kvinner,
og noen få menn, i
hvite T-trøyer, sier
FOKUS’ daglige
leder Mette
Moberg, som er i
den offisielle nor-
ske FN-delegasjon-
en. Hun la vekt på
viktigheten av at
sivilt samfunn også

får lov å ta del i denne prosessen og
være til stede i sikkerhetsrådet.

Ikke alle innleggene i salen høstet like
stor applaus. UN Womens nye leder
Michelle Bachelet la vekt på sivilt sam-
funns rolle i implementeringen av
resolusjon 1325, og sa at den sikreste
måten å få en vellykket implementering
ville være medlemslandenes vilje til å
implementere i et bredt samarbeid med
sivilsamfunnsaktører og FN.

– Det virker som om Michelle Bachelet
som leder av UN Women vil åpne for en
mer omfattende og åpnere dialog med
sivilt samfunn enn det som har vært til-
felle hittil, sier Mette Moberg og legger
til at det var en stor opplevelse å få hilse
på henne, og at hun virker som en sterk
og uredd leder.

Den som høstet den største applausen
fra publikumsgalleriet var Thelma Awori
fra sivilt samfunns rådgivningsgruppe i
FN for kvinner, fred og sikkerhet. Hun
begynte innlegget sitt med å si – Det er
tid for handling – ikke for flere ord! Hun

konstaterte at kvinner fremdeles betaler
den høyeste prisen både i konflikter og
etter konflikter over hele verden. Det er
sjokkerende statistikker over grusom-
heter, enten det er voldtekter i Kongo
eller jenter som får kastet syre i ansiktet
på vei til skolen i Afghanistan, eller
straffefrihet for kriminelle handlinger
utført mot kvinner i land i konflikt. 
Hun fortsatte med å si at kvinner var eks-
kludert fra de foraene der deres skjebne
ble avgjort, noe som kostet dyrt ikke
bare for kvinnene, men for muligheten
til å skape en bærekraftig fred i områder
med konflikt. Kravet fra sivilt samfunn
var soleklart; Få kvinnene til forhandl-
ingsbordet.

To spørsmål som glimret med sitt 
fravær i diskusjonen på ministernivå var

muligheten for å få inn sanksjoner mot
land som ikke implementerte resolu-
sjonen, og bruken av kvotering for å få
opp kvinneandelen i alle ledd i freds- og
forsoningsprosesser ved en revidering
av resolusjonen.

Rundt 100 kvinner hadde samlet
seg i Church-center i New York for å
gå i samlet flokk til Sikkerhetsrådet
i FN da den store debatten om
Sikkerhetsrådets resolusjon 1325
skulle gjennomføres tirsdag. 

28.10.2010

Av: Trine Tandberg/FOKUS

Etter en flammende appell fra Irlands
tidligere president Mary Robinson spas-
erte kvinner fra alle verdenshjørner i
hvite t-trøyer med påskriften ”Women
preventing war promoting peace” ut i
gatene. 

Mary Robinson spaserer for fred
– Vi kan ikke kalle det en fredsmarsj – for
da må vi ha polititillatelse, forklarte en av
arrangørene – derfor er dette en ”Walk
for peace” altså en freds-spasertur, det
trenger vi nemlig ingen tillatelse for å
gjennomføre. Vel fremme i FN gjorde
kvinnene som hadde marsjert seg

Kvinner for fred og sikkerhet
INFORMASJON
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Ja, i skrivende stund må jeg tenke
gjennom hvorfor. Det begynte med at
kollega Margaret ble medlem i 1993. Og
som dere skjønner, hørte jeg mye om
soroptimistene fra da av. Noen måneder
senere la klubben et av møtene sine til
Østlands-Posten med omvisning og ori-
entering. Jeg tok meg av den oppgaven
på vegne av bedriften, og dermed fikk
jeg et inntrykk av klubben, alle de
hyggelige damene og hva de driver
med. Og inntrykket var positivt.

Høsten 1994 fikk jeg via Margaret
forespørsel om å bli med, og mitt første
møte var julemøtet i Borgerstua på
Tjøllingvollen. Det var jo et svært hygge-
lig møte å begynne med. I mellomtiden
var jo kunnskapen om soroptimistene
blitt noe større. Jeg har tilhørt en eller

flere jenteklubber helt siden jeg var 7 år
gammel, men likte tanken på å tilhøre en
kvinneorganisasjon med litt videre per-
spektiv enn vanlige ”syklubber”. At man
gjennom en lokal klubb kunne delta i
internasjonale hjelpeprosjekter, knytte
kontakter i eget land og utover i verden,
delta i klubbarbeid som er selvutvikl-
ende, syntes jeg var tiltalende. Å gi peng-
er gjennom en organisasjon som har
hjelpeapparatet på plass, er bra. Og at
fokuset hele tiden er kvinners og barns
levekår, gjør det ikke mindre interessant.
At vi ikke baserer inntekten på stadige
basarer og loddsalg var også utslagsgiv-
ende. Personlig er jeg nemlig ikke kom-
fortabel med slikt.

Vinteren 1995 ble jeg altså tatt opp
som medlem, og har ikke angret på det.
Det tok ikke lang tid før jeg kastet meg
ut i verv. Fra 1997-99 var jeg med i redak-
sjonen av Norsk Soroptima første gang
den var i Larvik. Fra 1999-01 var jeg pre-
sident i klubben uten å ha sittet i styret
engang. Læringskurven ble litt brattere
enn vanlig, men det gikk bra. Vi må ikke
gjøre klubbarbeidet og organisasjonen
vanskeligere enn det er. Og vi må ikke
glemme at klubben er bygd opp for at
yrkesaktive kvinner skal ha mulighet til å
delta aktivt. Men nok om det…

Etter snart 16 års medlemskap trives
jeg fortsatt like godt. Synes jeg kjenner
mine medsøstre og knytter vennskap
gjennom klubbarbeidet. Klubben er en
viktig sosial plattform, og å delta i klubb-
arbeidet med smått og stort, er givende
og hyggelig.

Sissel Hobæk
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Hvorfor soroptimist?

10-desember
appellen 2010
Tema for årets 10-desember appell er
Funding the Future: Soroptimists for
Education and Leadership
UTDANNING OG LEDELSE

Soroptimist International ( SI ) har nå
offentliggjort temaet for årets 10.
desember appell på sin hjemmeside 

Tidligere i år var vi alle med på å
stemme frem SIs neste langtidsprosjekt
og "vinneren" ble temaet: Utdannelse og
ledelse. 

Årets 10.desemberappell vil være det
første steget på veien til å implementere
dette som vårt neste langsiktige sats-
ingsområde og samtidig bidra til å sikre
et økonomisk fundament for dette vikt-
ige arbeidet.

Les informasjonsbrev fra SI-president
Hanne Jensbo ( det er blitt utdelt i
klubben, men det ligger også på våre
nettsider www.soroptimistnorway.no )
Vi har også fått brosjyren, men den ligg-
er også på nettet om du trenger den. 

Vi er blitt oppfordret til å bruke
Menneskerettighetsdagen 10.desemb-
er, sammen med 90.000 andre soroptim-
ister over hele verden, til å slå et slag for
vårt neste langtidsprosjekt. 

Eventuelle bidrag settes inn på konto

2801 13 3877

10.-DESEMBERAPPELLEN

En hilsen fra verdenspresidenten, Hanne Jensbo:
Ved å sjekke gjennom databasen for Sororptimist Internationals PFR-
sider, har jeg sett at soroptimister verden over har samlet inn 
$ 6.024.799,- og gitt hjelp til 2.088.789 kvinner og 1.248.707 jenter og
har skrevet 3.471 PFR-rapporter siden 1. januar 2010.

!

SI-president
Hanne 
Jensbo
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Det var en morsom stund i
Causeniklubben. Det er inspirerende å
høre en  2 år gammel klubb fortelle om
alt de har fått til i løpet av så utrolig 
kort tid. Og jeg er ganske sikker på at
hverdagen ikke er så enkel for noen av
medlemmene.

Men pågangsmot har de! Vi så bilder av
brønner før og etter rehabiliteringen.
"Før" var som før-bilder flest. Ikke så
lystelige m.a.o. "Etterbildene" var strål-
ende. Brønnene var bygget opp, det var
tak over, det var blomster og grønt
og/eller stensatt rundt, det sto "sorop-
timist" med store bokstaver på veggen.
Det så i det hele tatt delikat ut.

Det er en glede når en slik klubb
fatter interesse for "vårt" produkt. 
90-95% av brønnene i landet er foru-

renset, og landsbybefolkningen er for 
det meste henvist til brønner. Det er
136.000 brønner i landet. De fleste er for-
urenset  både av kjemiske og biologiske
stoffer. 

LifeStrawFamily er ikke noe "sesam,
sesam" som ordner opp i alt, men 
strået kan fjerne biologisk forurensning.
Hvis jeg hadde valget ville 
jeg velge det drikkevannet som var
minst forurenset.

Forhåpentligvis går testingen som
den skal. Jeg håper jeg kan skrive en 
jubelartikkel i neste nummer og fortelle
at nå har 500 familier fått et
LifeStrawFamily som vil forsyne dem
med renere drikkevann i ca 3 år. 

Det hadde vært morsomt, det!
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VI ER I GANG MED 
PRØVEPROSJEKT I MOLDOVA

Lill forteller Elena Blidari (den lokale sorop-
timisttolken) om bruk av LifeStrawFamily

Presidenten i Causeni orienterer om de 3
brønnene som klubben har satt i stand.

Lill Bjørvik,
Unionens
vannam-
bassadør,
rapporterer

VANNAMBASSADØREN
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Vi begynte å bli litt ”rastløse”,  ville
gjerne på reise igjen og lot oss friste av
Jomfrureisers tur til Jordan. Den hørtes
spennende ut og det var den  -  til gangs.
Det var ikke noe i programmet som på
forhånd formidlet det vi virkelig opp-
levde.

Det var så mye:
Jerash, 4 mil nord for Amman, en gresk-
romersk ruinby som ble grunnlagt ca.
300 år f.Kr. og er en av Jordans viktige
turistattraksjoner. Amman, med et
yrende liv i den gamle bydelen.

Dødehavet hvor vi badet og etterpå
fikk en luksusopplevelse i Mövenpicks
spaavdeling med etterfølgende lunsj.
Wadi Araba, vårt første møte med ørken-
en hvor vi overnattet ute under stjerner
og fullmåne. Der var de myke, rødgule
sanddynene som vi forbinder med
ørken, så videre til Wadi Rum, den store

ørkenen som er både vill og vakker, med
sand, stein og vakre, fantastiske og høye
fjell. Med bl.a. Petra, oldtidsbyen som var
nabateernes hovedstad og senter for
karavanehandelen, og hadde sin stor-
hetstid fra ca. 400 f.Kr. til ca. 300 e.Kr.
Fantastisk – det påstås at det kun er ca.
10-20% som til nå er gravd ut. Fra Petra
red vi ca. 1 time på kamel opp i fjellene til
vår ”base” for natten, ca. 800 m.o.h.

Ubeskrivelig. Der var det ikke mye sand å
grave i for toalettbesøk, nei. Det var bare
å finne nok stein til å legge over, ja det
dere vet! Neste dag hadde vi en
kameltur på ca. 2 ½ time, så vi kan virke-
lig si at vi har ridd på kamel.

I fem netter sov vi ute under det trolske
lyset som bare fullmånen gir, med lite
tanke på hår, sminke og personlig hygi-

JORDAN - EN REISE MED BEDUINER

UT PÅ TUR
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ene. Tenk dere da å komme til Akaba, til 
5-stjerners luksushotell hvor vi kunne
fråtse i rennende vann i et rålekkert
baderom. Bade i Rødehavet i ca. 27gr,
sole oss og bli oppvartet av kelnerne på
stranden som brakte oss det vi ville ha,
og å føle oss som riktige luksusdamer på
restauranten om kvelden.

MEN  -  det må sies at den maten som
vår kokk (som fulgte med oss i de fem
dagene i ørkenen) greide å trylle frem fra
ett gassbluss bak på den lille trucken det
var virkelig gourmetmat!! Lekkert, smak-
fullt og spennende krydret. Vi hadde
forresten fem beduiner som fulgte oss
hele tiden, til hjelp og hygge. To av dem
underholdt med sang og fløytespill.

En uforglemmelig tur!

Eva Helgerud Kjus og Marion Andersen
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Brunlaveien 11, 3290 Stavern 
33 19 71 82 Kort til inntekt for SIerraprosjektet

selges! Se våre nettsider

Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at 178 millioner barn er under-
ernærte verden over, og at det til enhver tid er 20 millioner barn som lider av
alvorlig underernæring. Videre er matmangel og feilernæring årsak til over
halvparten av alle barnedødsfall i verden.

UT PÅ TUR MED BEDUINER
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Mandag 8. november hadde Larvik
soroptimistklubb årets nest siste med-
lemsmøte, som også var årsmøte. Det ble
som vanlig holdt på hotell Wassilioff, og
kveldens gjest og foredragsholder var
soroptimistenes SIerra-ambassadør
Gerd Stenberg fra Drammen soroptim-
istklubb. Gerd har vært en ivrig sorop-
timist i hele 26 år, i tillegg til at hun har
hatt diverse ledende stillinger innen
helsevesenet og vært aktiv lokalpolitik-
er. 

Som pensjonist ivrer hun nå for
seniornettsaken, og hun elsker å reise. 
I Gambia har hun vært med i et helse-

fortalte levende om mye av det hun
hadde opplevd i blant annet Sierras
Leone. Hun fortalte om stor kriminalitet
og fattigdom, og om kvinner som startet
soroptimistklubber uten å kontakte SI
og om søte og hyggelige damer som
delte det lille de hadde. I det hele tatt
skjønte vi at denne damen virkelig ivrer
for prosjekt SIerra.

Før kvelden vår var omme hadde hun
til og med solgt postkort med motiv fra
prosjektets kvinner og barn for 2000
kroner!

Emmie Volmert Sørensen

senterprosjekt. Hele 6 ganger har hun
dratt dit for å se til at de innsamlede
pengene havnet på rett plass.
Ambassadøren er nå inne i sitt siste år
med prosjekt SIerra. Det har vært et
fireårig prosjekt fra Sororptimist
International (SI).  Målet var å samle inn
to millioner dollar til noen av de mest
hjelpetrengende kvinner og barn i verd-
en. 

På møtet vårt så vi dvd fra noen av
disse stedene, og vi så at hjelpen virkelig
hadde nådd fram. Vi så smilende barn og
kvinner som ga uttrykk for hvor mye
hjelpen hadde betydd for dem. Gerd

SIerra ambassadør
Gerd Stenberg kom på
besøk til Larvikklubben!

SIerra AMBASSADØREN

PEISMØTE
med fokus på strategiplanen,
ble avholdt 15. november.
Klubbens medlemmer var for-
delt på fire møteplasser og
ett av møtene ble holdt hos
Sølvi . Her ble det livlig disku-
sjon og og hyggelig sosialt
fellesskap.,  Rapporten legges
fram for styret seinere.

Her sitter Sølvi, Marion
og Torunn foran peisen.



45

Jeg fikk for en tid tilbake oppfordring-
en fra Sorord om å skrive litt om ”Min
Hobby”.  Jeg svarte kjekt bekreftende, for
det svarer en Soroptimist, har jeg hørt.
Min hobby, ja hva er nå det – nå? Jeg ser
bort fra medlemsskapet i soroptimist-
klubben, det er jo selvsagt en hobby.

Om pc/Mac-bruk kan være en hobby,
så er jeg absolutt der. Litt enkelt, kanskje,
men jeg gikk til kildene på nettet og fant
ut at Hobby er betegnelse for en fritids-
aktivitet som ofte tar tid og vanligvis er
ubetalt (Wikipedia). Ordet er av usikker
opprinnelse, men kan ha opphav enten i
falkejakt i middelalderen eller etter en
hestetype som ble videreført til kjepp-
hest (engelsk: Hobby-horse)
Hobbyutøveren regnes som amatør (av
latin amare, å elske), men kan ha kunn-
skaper og ferdigheter på høyde med
profesjonelle (de som har det samme
feltet som yrke og levebrød). Noen unge
velger å lære så mye om sin hobbyinter-
esse, at de kan gå inn i et yrke med dette
som grunnlag. Uttrykket nerd brukes
ofte om personer som har hobbyer
svært få andre synes er interessante og
derfor betraktes som sære (Wikipedia).

Hobby og fritid kan være så mangt.
Hva som helst kan være en hobby, og alt
som ikke er arbeid er fritid. Det er derfor
ikke så lett å kategorisere hva som skal
ligge under hobby og fritid, spesielt når
en er lærer. En ferietur med opplevelser
og kultur, samles i mappa over gode
undervisningsopplegg med egne bilder
og tilegnet informasjon om stedet eller
landet en besøker. Jeg er alltid en bedre
formidler av selvopplevde ting enn av
det som er tillært gjennom bøkene og
elevene får en mye bedre og levende
opplevelse av fagstoffet. For noen år
siden tok vi fri i 8 uker og backpacket
gjennom Kykladene i Hellas. Det var
nesten ikke en utgraving eller et
museum vi ikke besøkte. Jeg hadde på
forhånd lest meg opp på ”Hellas i
Antikken” og satt igjen med mye selv-
opplevd kunnskap, som også kom elev-
ene mine tilgode. Å reise kan kanskje
kalles en hobby. Som så mange andre,
liker jeg veldig godt å reise. Hellas og
Irland kommer jeg stadig tilbake til, fordi
jeg trives så godt der og har mennesker
jeg er glad i der.

Ofte forbinder en ”hobby” med det å
lage noe, håndarbeide, matlaging, hage-
arbeid, båtpuss, vedhugst og andre nytt-
ige ting. Jeg liker å gjøre ting med hend-
ene, men tiden strekker ikke til lenger.
Jeg liker å strikke veldig enkle modeller,
maler helt personlig og uten press, bild-
er i acryl og kan nok også  bruke
symaskinen til både patcwork og enkel
søm. 

Kunnskap er også en viktig hobby,
det er alltid interessant å lære nye ting.
Lesegleden er til stede, både når det
gjelder skjønnlitteratur og faglitteratur.
En god roman, en spennende krim – det
er fint og avslappende! Det er spenn-
ende å lese om mennesker i andre tids-
aldere, i andre kulturer, biografier og
reiseskildringer. Som lærer, leser jeg
jevnlig, og helt frivillig, faglitteratur for å
holde meg oppdatert. Når hungeren
etter fagstoff melder seg, er det bare å ta
noen studiepoeng på Høyskolen, da får
en både gå på forelesinger og lese selv!
Når hodet blir for tungt av fagstoff, er det
uforpliktende og passe utfordrende å
løse kryssord. Dette er viktig for å holde
hjernen i trim og å forebygge Alzheimer,
har jeg fått høre. Da jeg en dag på jobb-
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en stolt fortalte at jeg i helga hadde
greid å løse VG-krysset, ble jeg møtte
med overbærenhet: ”Det er da barne-
kryssord!” Jeg løser likevel videre og er
fornøyd med meg selv hver gang jeg
greier det. Ikke alle trenger ekspertkryss-
ord…

Jeg har alltid vært glad i dyr.
Til min mors store fortvilelse, kom jeg i
barndommen rekende hjem med
utallige katter. En av dem fikk forresten
kattunger i vaskekjelleren på gamle-
hjemmet, noe jeg ordnet opp i uten pro-
blemer, tror jeg var 5 år da. Da jeg ble
voksen, hadde jeg 2 flotte og snille
Berner Sennenhunder som jeg reiste
land og strand rundt med på utstilling
og drev oppdrett med. Dette ble altopp-
slukende, jeg ble en riktig ekspert i eks-
teriørbedømmelser, avlsarbeid og drev
en hundeklubb sånn litt utenom.
Toppen var vel da jeg dro til Sveits, tok
toget langt ut på landet for å besøke en
bonde som hadde flotte hunder. Dette
tok lang tid og ble en heller dyr affære.
En må vel si at en har investert mye i
hobbyen sin og at amatørkunnskapen er
i ferd med å bli profesjonell, altså ikke
hobby mer. Men moro var det! Hunder
lever dessverre ikke evig, og med ny
mann, ble det etter hvert katt. Først en,
så en perserjente som jeg ”arvet” etter
en kollega på Halsen. I tillegg til Linnéas
kanin, er det til tider livlig i hjemmet vårt!
Dyra er nok en viktig hobby for meg.
Stell og foring – en liten kosestund eller
en meningutveksling på fanget, er helt
nødvendig for meg. Dyra gir meg mye,
de dekker behov som ikke mennesker
kan dekke. De er alltid i godt humør, de
er alltid interessert i meg, ber om
omsorg og forståelse, utstråler en ro og
bedagelighet jeg som menneske sårt
trenger…. Katter er flotte dyr, men jeg
ønsker meg en liten hund også! Dyr får
meg i godt humør. Å møte fremmedart-
ede dyr er utrolig spennende. Da jeg i
Australia møtte koalaene og fikk lukte
og snuse inn eukalyptusduften på dem,
klappe de myke kenguruene, mate emu-
ene, betrakte dingoer, wombater, nebb-
dyr og den tasmanske djevelen, vet jeg
hva min hobby i mitt neste liv vil bli. Tenk
å få stelle, fore og kose med koalaer og
alle de andre spennenede dyra i et villt-
reservat! Det må være min optimale

minhobby
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hobby! Dette kan vel ikke være nerdete
eller sært…

Jeg har ofte lurt på hvorfor jeg ikke
ble dyrlege, da dyreinteressen meldte
seg så tidlig. Ikke så lett å si, livet er vel en
samling av tilfeldigheter. Dyrehobbyen
er en hobby en kan ha gjennom hele
livet, noe som kan holde seg gjennom
alle tiår. Når barna etter hvert forlater
redet, vil det bli bedre tid til å dyrke
hobbyer igjen – tror jeg. Hyggelig å
tenke på alle de turene jeg skal ta, med
min egen hundevenn! I alle fall, å ha en
hobby, er helt avgjørende for å leve et
godt liv. Det er jeg sikker på! 

Mona Sveistrup

Damer, er det sånn vi blir ?

En gruppe på 40-år gamle venninner
diskuterte hvor de skulle møtes til lunsj.
Endelig ble det avtalt at de skulle møtes på
Ocean View restauranten fordi servitørene
der hadde stramme bukser og fine rumper.

10 år senere, i en alder av 50,  diskuterte
de igjen hvor de skulle møtes til lunsj.
Endelig ble det avtalt at de skulle møtes på
Ocean View restauranten fordi maten var
god og vin utvalget var utmerket.

10 år senere, i en alder av 60, diskuterte
de igjen hvor de skulle møtes til lunsj.
Endelig ble det avtalt at de skulle møtes på
Ocean View restauranten fordi de kunne
spise i fred og ro, og restauranten hadde en
nydelig utsikt over havet.

10 år senere, i en alder av 70, diskuterte
de igjen hvor de skulle møtes til lunsj.
Endelig ble det avtalt at de skulle møtes på
Ocean View restauranten fordi restaurant-
en var rullestoltilgjengelig og hadde en
heis.

10 år senere, ved 80 års alder, diskuterte
de igjen hvor de skulle møtes til lunsj.
Endelig ble det avtalt at de skulle møtes på
Ocean View restauranten fordi de aldri
hadde vært der før ......

Skål for at vi flytter fokus men fortsatt
vet å sette pris på gode venninner     :-) Julemerkeassistenten

Ja, det er det hun kaller seg, Ellen Katrine Snedal. Men hun er nok mer enn det!
Hun har kontroll på alle kjøpte julemerker, fører statestikk over kjøpene, sender ut
merker i øst og vest og kan nå fortelle at vi pr. 17. november har solgt julemerker for
over kr 14.000,-! Og mer blir det innen julehøytiden er over oss og alle har sendt
julehilsninger.  Det er flott at så mange soroptimister har kjøpt julemerker og på
den måten støtter utdanningsfondet. Når vi nå vet at fondet kan feire 25 år og at
organisasjonen vår har bestemt at utdanning og ledelse skal være i fokus i den
langsiktige planen, er vår støtte til fondet helt riktig. 

Larvikklubben har gjennom mange år, helt siden starten, vært opptatt av fondet
og har gjennom årene sett viktigheten av det.  At vårt klubbmedlem, Wenche
Klunderud, var en av to som fikk ideen til fondet, gjør jo at våre hjerter banker eks-
tra for fondet.

Nå har vi gjennom tre runder solgt julemerker, tre forskjellige design har vært
satt ut i livet og det ser ut til at interessen for merkene står seg.  De som trodde at
julemerker har gått ut på dato, må tenke om igjen.

Margaret Støle Karlsen

Sjekk Europaføderasjonens
nettsider ( du finner link på
www.soroptimistnorway.no )
og se vannprosjektinformasjon.
Les også Lills artikler i Norsk
Soroptima og våre nettsider

LIVETS HJUL
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ANDRE ORGANISASJONER

KIWANIS

en barnefamilie trenger. Det at klubben
har store inntekter fra bingo gjør at vi
har mye penger på humanitærkontoen
vår. Derfor er terskelen lav når helsear-
beidere ber om bidrag. Kontanter deler
vi ikke ut, og det er barna som blir til-
godesett. 

I dag har jeg delt ut 4 Merinoull trøyer,
4 stillongs og 8 par vintersokker til en
liten familie som ikke har penger til å
kjøpe selv. Vinterstøvler skal de to barna
også få. Helsesøster kjøper disse og
sender kvitteringer til klubbens kasserer.
Forespørselen og iverksettelsen av søk-
naden hos oss tar ikke lang tid - som det
ofte gjør i det offentlige.

Vi har gitt bidrag til Burn Camp (leir for
brannskadde barn - i år var den i
Stavern), Mental Helse Ungdom,
Vivestadkollektivet ( grillkveld og over-
natting på Skautvedt hvor noen av våre
damer hjelper til ), Ups & Downs årlig
helg i Gurvika for barn med Downs synd-
rom og deres familier – vår klubb og de
andre Kiwanisklubbene i Vestfold gjør
dugnad og sponser maten og opphold-
et. 

Til Nye Gurvika hytter har vi gitt flere
store bidrag. Nå i høst gav vi kr 100.000
slik at Kiwanis  er svært nær å få navnet
sitt på en Kiwanishytte. Herreklubben i
Larvik ga nesten like mye.

Kiwanis Club Larvik Bøken er en klubb
med 25 damer. Kiwanis er en interna-
sjonal humanitær organisasjon av fri-
villige som aktivt arbeider for barn og
unge. 

Klubben vår har sine møter på
Borgejordet annen hver tirsdag i
partallsuker. Vi har vanlige med-
lemsmøter og foredragsholdere på
besøk med interessante temaer.
Program komiteen i klubben lager et
variert program for et år av gangen. Vi
besøker andre Kiwanisklubber og har
besøk av andre klubber.

Medlemsmøtet starter med opprop
og referat fra forrige møte. Innkommet
post og saker blir behandlet. Vi leser opp
Kiwanis prinsippene og har opplysning
om vår internasjonale organisasjon på
medlemsmøtene. Vårt møte blir avslutt-
et med vårt motto: VI BYGGER. Etterpå
har vi sosialt samvær med kaffe og noe å
bite i. For å dekke bevertningen har vi
åresalg med mange fine gevinster som
medlemmer tar med. Klubben kjøper inn
2 flasker vin.

Vi er en av 10 klubber i Divisjon
Vestfold. Klubben støtter barn og unge
først og fremst. Det er mange ”fattige”
familier i Larvik. De siste to år har vi støtt-
et vanskeligstilte barn og unge i enkelt-
familier i Larvik med over kr 150.000,-.
Dette foregår ved hjelp av helsesøstre,
miljøarbeidere og lærere som arbeider
på grasrota i Larvik kommune. De meld-
er behov for hjelp til presidenten som
iverksetter betaling av regninger på
klær, sko, idrettsutstyr, kontingenter, fer-
ieopphold, barnevogner og annet som

Hver vår vasker klubben vår vakt-
hytta i Gurvika som dugnad.
Kiwanisdokka – barnas trøst og venn.
Dette er en ”internasjonal” dokke. Vår
klubb får den sydd på en vernet bedrift.
Det er en hvit tøydokke som barn får av
helsepersonell på sykehus, legekontor,
ambulanser og helsestasjoner. Barna kan
leke ”sykehusleker” og dokka får ofte
samme behandling som barnet selv, slik
som medisinering, fingerstikk, narkose
etc. Gjør kommunikasjon mellom barn
og helsepersonell enklere og syke barn
tryggere.

Vi støtter også utenfor Norge:
Albaniahjelpen, barnehjem i Romania
og et fadderbarn i Kamerun. Ved større
naturkatastrofer i utlandet har vi ved
flere anledninger gitt bidrag.

Årets TVaksjon støttet vi med et større
beløp. Kiwanis er samarbeidspartner til
CARE Norge og fjorårets TV-aksjon CARE
2009 ”Hjelp til kvinner hjelper flere,” og
vil fokusere på kvinner og mikrofinans
låne- og sparegrupper. Når kvinners inn-
tekt øker, så bruker de den på utdanning
og helse for barna sine, og på å forbedre
hele familiens situasjon. Dette gir kvinn-
ene en tryggere økonomisk plattform og
mulighet til å starte gründervirksomhet.
Arrangement for eldre arrangerer vi på
Laurvig Hospital – en sommerfest med
levende musikk og god mat. Klosteret og
nonnene på Høysteinane har vi støttet.
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Våre inntekter kommer fra: Bingo, gras-
rotandelen, kakeutlodninger, salg av
pepperkaker, julekalendere og ikke
minst salg av Ullmax produkter.
Kjempegode ull- og supertøy produkter
som vi har solgt i mange år. Folk kjøper
produktene våre år etter år.

Styret i dette Kiwanisåret består av:
President Sidsel Jacobsen, visepresident
Kristin Dons Wallebek, past president
Brit Rogn, kasserer Marit Farmen Karlsen,
sekretær Gunn Jacobsen, styremed-
lemmer: Kari Rasmussen, Anne Berit
Gunnarsen og Solveig Kaupang.

Vi ønsker oss flere damer i klubben.
25 medlemmer er litt få, vi ønsker oss

minst 5 nye damer i klubben. Alderen er
fra 45 – 67 år. Vi har for tiden en islandsk
dame på besøk i klubben og håper hun
vil bli medlem. Vi har høytidelig opptak
av nye medlemmer. Fadderen tar seg
spesielt av det nye medlemmet.

Styret har laget en håndbok for med-
lemmene og den skal deles ut på neste
møte.

15. november 2010
President Sidsel Jacobsen

kan nesten føle duften av salt sjø når
hun beskriver et cafebesøk i det lille
stedet Plaka, før hun blir rodd ut til øya.
Det er en grunn til at boka fort ble en
bestselger, og grunnen er at historien
både får deg til å le, smile og gråte med
sine vakre og triste skildringer fra virke-
lighetsnære opplevelser.

Denne boka bør du lese om du ikke alle

rede har gjort det. Jeg ble så nysjerrig på
stedet at vi dro dit på besøk i høstferien
for to år siden. Både jentene mine (som
også hadde lest boka) og jeg ble meget
fasinert av det vi så. Vi kjente igjen skole-
bygningen, kirken og sykehuset ute på
øya. Mye var det bare ruiner igjen av,
men det gjøres en del for å ta vare på
resterende bygninger. Både boka og en
reise til Plaka og Spinalonga anbefales!

Anne Gro Gutterød
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Ble spurt om jeg ville skrive noe om en
bok jeg hadde lest, og det ville jeg
gjerne. Boka ”Øya” av Victoria Hislop, er
den første som faller meg inn, fordi dette
var for meg en meget gripende bok. Du
spør kanskje hvorfor?

Boka forteller om ei ung jente som
drar til Kreta for å finne ut mer om sin
mor Sofias fortid. Den har i alle år blitt
holdt hemmelig for Alexis(datteren til
Sonja). Her får hun vite om sin oldemor
og hva hun opplevde på Øya
Spinalonga, som var en øy hvor
spedalske ble sendt til for å skjermes fra
andre. Dette er en øy utenfor nordkysten
av Kreta, og øya var Hellas sin største
leprakoloni fra 1903 til 1957. Forfatteren
beskriver øya på en meget fin måte, man

So
roptim ist

bo
kormen!

Øya

PEISMØTE
Her et bilde fra gruppa som hadde peismøte hos Eva H. Kjus 15. november
2010.  F.v.: vertinnen, Ingvill Christiansen, Tone L. Nilsen, Kari Lindestad og
Liss Marthinus. Lill Bjørvik er fotograf
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Politisk uro og økonomisk krise har
preget Moldova gjennom hele 2009 til
nå. Det ble gjennomført 2 parla-
mentsvalg i 2009, et i april og et i juni, og
et tredje 28.november 2010 (resultat
ikke kjent i skrivende stund)
Valgresultatet i april 09 viste en klar seier
til kommunistpartiet. I de påfølgende
dagene etter valget var det store
demonstrasjoner i Chisinau med
påstander om valgfusk og med krav om
omvalg. Både parlamentsbygningen og
presidentpalasset ble påført store skad-
er og flere hundre demonstranter ble
arrestert.

Tross flere forsøk, lyktes ikke det nye
parlamentet å velge president, og nytt
valg ble holdt i juli 09. Dette resulterte i
at kommunistpartiet gikk tilbake og
opposisjonen frem. Kommunistpartiet
var fortsatt størst, men mistet flertallet i
parlamentet. De fire opposisjonsparti-
ene dannet en ny koalisjonsregjerning,
men de har ikke hatt nok stemmer til å
velge president, og derfor har leder av
parlamentet, Maihai Ghimpu, midlertidig
fungert som president. Det skal bli
spennende å følge utviklingen.

Moldova er fortsatt Europas fattigste
land, og en stor del av befolkningen
lever under fattigdomsgrensen. Cirka en
million moldovere arbeider i utlandet.
Mange er ofre for menneskehandel,
både i sexindustrien og som svart
arbeidskraft. Noen også i forbindelse
med organhandel. Dette er den arbeids-
føre del av befolkningen, og som skulle
vært hjemme og bygget landet. De som
er tilbake er i stor grad barn og pensjon-
ister. Et nytt ord har oppstått: ”Euro orp-
hans”. Det er en betegnelse på forlatte
barn. Barn, hvis foreldre hovedsakelig på
grunn av fattigdom, er i andre europe-
iske land for å tjene penger. Det er et
svært alvorlig problem. Nesten en hel
generasjon vokser opp uten foreldretil-
syn. De er overlatt til besteforeldre, en
nabo, til seg selv, eller, som de vi møter i
vårt prosjekt, plassert på en internat-
skole.

Den internasjonale finanskrisen rammet
også Moldova, og førte til økende
arbeidsledighet. Den veksten i økonomi-
en som finner sted, kommer nettopp fra
pengeoverføringer fra moldovere i
utlandet. Pengene går imidlertid til for-
bruk. De blir i mindre grad investert og
bidrar derfor ikke til å løse de økonom-
iske problemene i landet. Økonomien i
Moldova er svært avhengig av handel
med Russland. Spesielt gjelder det gass-
leveranser fra Russland, som Moldova er
totalt avhengig av. Vin eksporten, som er
viktig, er også avhengig av Russlands
velvilje. 

Man kan ane en økende motsetning
mellom rumensk- og russisk- talende
innbyggere.  Språkstrid og etniske mot-
setninger har vært grunnlag for konflikt-
er gjennom generasjoner. Dersom kon-
flikten øker nå, vil det kunne få betyd-
ning for demokratiseringsprosessen.
Transnistria er en utbryterrepublikk i det
østlige Moldova, og skaper store pro-
blemer for landet. Regjeringen har ikke
kontroll med Transnistria som ønsker å
løsrive seg fra Moldova og støtter seg til
Russland. Flere internasjonale organisa-
sjoner forsøker å megle i konflikten,
OSSE, EU m.fl., foreløpig uten resultat.
Moldova vil gjerne være en demokratisk
stat, og knytte seg til vesten.
Fattigdomsbekjempelse, demokrati,
arbeid for menneskerettigheter og løs-
ning av konflikten med Transnistria er
viktige mål for landet. 

Norgesunionen av Soroptimist
International er såkalt ”Mature Union”
for soroptimistklubbene i Moldova og
har ett stort og mange mindre prosjekt-
er i landet. Selvsagt kan vi ikke løse
Moldovas problemer, men vi kan bidra
med det vi kan. Jo flere som setter søke-
lyset på Moldova, jo bedre er det.  Mange
bekker små, gjør til slutt en stor å, som
kjent. Vår prosjektmodell i ”Hopes and
dreams for everyone” går ut på å lære
unge ”euro orphans” på 4 internatskoler
å bedre mestre livet (life skills), og vil bli

FAKTA OM MOLDOVA
Folketall: 4,3 millioner hvorav 
580 000 i utbryterrepublikken
Transnistria og ca 1 million i utlandet
Hovedstad: Chisinau 712 000 innb.
Soroptimistklubber: Chisinau,
Edinet, Causeni (Cahul 2011)
Styreform:
Republikk fra 27.august 1991
Befolkning:
Moldovere/rumenere 78.2 %, russere
5,8 %, ukrainere 8,4 %,  gagauz 4.4 %,
bulgarere 1.9 %

MOLDOVA
overført til alle internatskoler i Moldova
etter hvert som den økonomiske situa-
sjonen i Moldova tillater det. Det er
målet til utdanningsdepartementet.
Programmet er utviklet av våre samar-
beidspartnere i Moldova: Inernational
Organisation for Migration (IOM), og
Child Right Information Centre (CRIC).
Prosjektet skal etter planen avsluttes
juni 2011.

Vårt prosjekt ”Hopes and dreams for
everyone” er godt tilpasset Soroptimist
Internationals nye langtidsprogram
”Education and Leadership”.
Langtidsprogrammet har 3 hovedmål
• To empower women and girls by ensur-
ing that they have the skills and con-
fidence to achieve their full potential 
•  To change attitudes and social
structures in the larger community
through education and awareness rais-
ing so that women and girls can
meaningfully participate in society 
• To impart leadership skills to women
and girls at local, national, and
international levels to ensure that
women’s voices are represented in decis-
ion-making 
Ønsker du flere opplysninger om
Moldova og våre prosjekter, kan du kon-
takte 
Liv Handeland selma2@online.no
Britt Fusdahl britt.fusdahl@ngbutikk.net
GalinaGuran
galina.guran@kongsberg.com

Prosjekt “Hope and dreams for everyone”



sorord
VI VERDENSCENTRE
Filosofisk gruk

At jeg er universets midte,
er ingen hazarderet dom.
Jeg slutter mig rent logisk til det.
For resten er jo udenom.

PIET HEIN
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