HELGA

ble den første
kjøper av soroptimistnettet med
slagordet
“miljøpositiv”.
Ei jente som visste
å sette pris på vårt
miljøinitiativ!

TOVE

BIRGITTE

er styremedlem, leder i
ekstensjonskomiteen, men
også leder i arbeidet
for ungdomstrekket!

Hun har fått et
spennende koordinatorområde å ta
tak i!

er vår nye miljøkoordinator!

sorord

Organ for Larvik Soroptimist Klubb nr. 25 - Årgang 13 -2008

TORUNN
Haarberg er et ferskt medlem i
klubben vår, men aktiv og fra
høsten av ny som koordinator
for utdannelse og kultur. Her
er hun fotografert som deltaker på Sandefjordsklubbens
møte om Rwanda.

JORUNN
Kirsti og Gro selger miljønett - 1 for kr 30,- 3 nett for kr 100,- på

REPRESENTANTSKAPSMØTET I
MO I RANA les side 27-28

har vært koordinator for
menneskerettigheter og kvinnens stilling. Hun stilte opp på
8. mars-markeringen vi hadde
på biblioteket og solgte lilla
sløyfer til arbeidet mot handel
av kvinner.
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PRESIDENTENS 2 MINUTTER
mer. Men er vi mange nok og alle gjør litt
så blir det ikke så mye på noen få. For
det vi gjør og står for er viktig og riktig
– og verdt å stå på for.
Det var ikke meningen å bruke innlegget
mitt til moralpreken, det jeg egentlig
skulle var å ønske dere en riktig god
sommer. Håper alle får innfridd noen av
sine ønsker og drømmer i sommer, enten
det er på reiser i inn- og utland eller
samvær med venner og familie i hjemlige
trakter. Så møtes vi til høsten, fulle av
pågangsmot, nye krefter og klare for
nye oppgaver
Når dette leses står sommeren for
døren, vi har hatt vårt siste klubbmøte
før sommerferien og noen av oss har
vært på representantskapsmøte i Mo i
Rana.

God sommer til dere alle!
Gro Stalsberg, president

Som fortsatt fersk president er det mye
å lære og huske. Larvik er en aktiv klubb
med mange gjøremål og aktiviteter som
må følges opp. Jeg skal ikke påstå at
det alltid er like lett å innfri alt når
mailboksen flyter over av beskjeder,
spørsmål og forventninger fra fjern og
nær, og arbeidet krever deg fullt og helt
og familie og venner også vil ha en bit av
deg.
Klubben er i en spennende fase med
diskusjoner om hvor stor klubben skal
bli, hvor raskt vi skal vokse og hvordan vi
skal greie å ta vare på hverandre.
Samtidig krever prosjektene at vi er
mange nok til å fordele jobbene på og at
vi alle i perioder tar i et tak. Det er en
forutsetning at vi står sammen om de
prosjektene vi i klubben er enige om å
delta i. Vi har sikkert alle mer enn nok å
gjøre fra før, med jobb, familie, venner,
andre hobbyer, barn og barnebarn med

Redaksjonen takker
alle som har vært med på å gjøre dette
bladet mulig. De som har sørget for at
vi har fått inn annonser, stoff som er
blitt levert oss - med og uten påtrykk.
Vi har vært manage om å dele oppgavene og resultatet er blitt en kavalkade
over hva vi sammen har opplevd i dette
halvåret, møter flere av oss har vært
med på og aktiviteter vi har fått gjennomført. Det er ikke lite vi har fått til
og det kan vi være stolte over.
Gled deg over Sorord, nr. 25 i rekken i
Nå har vi holdt på i 13 år, ikke dårlig!

Vi som er i redaksjonen ønsker dere alle
en riktig varm og trivelig sommerferie,
pass på å lade opp batteriene - høsten
kommer med nye, spennende utfordringer til oppegående soroptimister!

Larvik
Soroptimist Klubb
President
Gro Stalsberg
Sekretær
Tone Lund Nilsen
Kasserer
Grete Jensen
Link deg til denne og les mer
om Europaføderasjonens
tema http://www.soroptimistsgoforwater.nl/Soroptimistsgofor
Water/tabid/89/Default.aspx

Redaksjonen for Sorord:
Margaret Støle Karlsen
Lill Bjørvik, Liv Høibø
Emmie Volmert
Sørensen og
Gerd Hellenes
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Klubbens adresse:
Olav Flætens vei 3A
3280 Tjodalyng
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koordinatormøte januar 2008

Ellen Omsland , Hilde Eskedal, Kirsti Renaud, Else Marie Aker Johansen og Jorunn Sjønnesen

Koordinatorene var invitert til møte hos
visepresident Kirsti den 21. januar for å
diskutere arbeidsoppgavene til koordinatorene. Margaret stilte også opp
som inspirator og veileder. Et veldig
hyggelig, effektivt og nyttig møte som
vi håper resulterer i at arbeidet som

Grete Halle
- soroptimist i
nyhetsbildet
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koordinator blir mer interessant og
meningsfylt. Vårt forslag skal legges
fram for styret.
Kvelden ble avsluttet med deilig bevertning og en god ”jenteprat”.
Jorunn Sj
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8.mars
i Larvik
I flere år har Larvik soroptimistklubb
og Larvik bibliotek samarbeidet om et
arrangement på Kvinnedagen. Hvert år inviteres en kvinnelig foredragsholder, noen
ganger er det litt underholdning, og det serveres kaffe og kaker. Soroptimistene stiller
med stand der vi deler ut informasjonsbrosjyrer, i år også med flere utgaver av
Soroptima, salg av lilla sløyfer og stort oppmøte av medlemmene. Vi synes vi får vist oss
skikkelig fram ved de anledningene. Og
arrangementet holdes alltid på biblioteket.
I år hørte vi på foredrag av Karoline
Frogner, som er en anerkjent filmskaper, fotograf og forfatter. Hun har en virkelighetsnær,
stillferdig måte å bringe sitt budskap fram på,
og blir hørt og sett av mange. Det er dokumentarfilmen som står hennes hjerte
nærmest, i tillegg til at hun har gitt ut mange
bøker. Hennes temaer dreier seg om kvinner
og barn og deres skjebner i land som har vært
utsatt for krig og folkemord. Og hun fortalte
om sitt arbeid og kvinner hun har møtt, særlig
i arbeidet med den siste filmen. Hun har laget

President i Larvikklubben, Gro Stalsberg og Karoline Frogner
film fra land som Iran, Palestina og Rwanda.
Hun reiser alene, bare i følge med en lokal
tolk/sjåfør. Det gjør at hun får god kontakt og
kommer kvinnene inn på livet. I disse dager
legger hun siste hånd på filmen fra Rwanda.
Der har hun konsentrert seg mye om kvinnene i en enkegruppe, som består både av tutsier og hutuer. Men disse begrepene er borte
for disse kvinnene. De har alle mistet sine
menn og de fleste av sine barn. De har tatt til
seg mange foreldreløse barn, og sammen
kjemper de for menneskeverd og rettferdighet. De visker ut motsetningene og arbeider
for en bedre framtid i Rwanda.
I sitt arbeid berører Karoline Frogner ofte
vanskelige
politiske
spørsmål.
Dokumentarene hennes er tidkrevende å

Klubbens ekstensjonsansvarlige, Margaret
Støle Karlsen og Tove Akre, informerte om
klubben og organisasjonen.

lage, og hun møter vansker underveis. Men
filmene forteller en sannhet som vi sjelden
ser i TV-reportasjer, og de dreier seg om
sterke kvinner som gjennomlever krig og
undertrykkelse.
På Larvik bibliotek denne lørdag formiddag møtte det sikkert 80 kvinner for å høre
på, og det er vi svært fornøyde med. Med
årene er dette blitt det eneste faste 8. marsarrangement i byen.
Og med interessante foredrag møter
kvinnene opp.

Sissel Hobæk

Salg av lilla sløyfer mot handel av kvinner, tok Jorunn Sjønnesen og Liv Høibø seg av.
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miljøfyrtårn i larvik kommune
Vår egen Christina
Henning startet
arbeidet i Larvik
kommune med
sertifisering av
bedrifter til miljøfyrtårn.
Christina var en
ihuga miljøforkjemper og satte
dype spor med målrettet fokus til
beste for miljø og
mennesker.
Kari Krogsbøl Kristoffersen

For våre nyeste medlemmer kan vi fortelle at Christina var
medlem i klubben vår og innehadde
flere verv, bla. miljøkoordinator og president. Hun døde dessverre så altfor
tidlig og etterlot seg et stort tomrom i
klubben vår. Hun klarte imidlertid å gi
oss fokus på miljø og klubbmøtet 10.
september i fjor sto i Miljøfyrtårnets
tegn, det ville ha gledet Christina!

Foto: Bjørn Jakosben

Kommunens Kari Krogsbøl Kristoffersen
orienterte om hvordan Larvik kommune
arbeider får å få flest mulig bedrifter
og virksomheter for øvrig til å bli sertifisert som Miljøfyrtårn. Så langt er 28
bedrifter sertifisert og målet var ni til i
løpet av 2007. Miljøsertifiseringen er til
fordel både for miljøet og den enkelte
bedrift.
Les mer på www.miljofyrtarn.no

ute og
representerer

motevisningen
ble jo en
suksess
i fjor, nå er man i ferd med å trå
til for 2008,også.
Bildet til høyre viser vår samarbeidspartner hos Jazz Frisør, her
representert av frisør Karen
Marie Gunnarson, med bildet
som viser glimt fra motevisningen 2007.
Denne er også gitt til de andre:
Choise, Pop Frisør og Classic.

Larvikklubben har Soroptima i to år og
det betyr også at Sissel, som er
redaktør, blir med på utvidede unionsstyremøter. Her er hun og Margaret,
som er unionens miljøkoordinator,
fotografert i Moss sammen med Anne
Baggethun som er unionens infomedarbeider.
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Kjose
kirke i
oktober
2008

Lystenning før møtet. Tone og Gro

Marit Dahlberg Næss ga oss historien om Kjose kirke.

Oktobermøtet ble lagt til Kjose kirke
og Marit Dahlberg Næss var informativ
guide og “kjentmann”.
Dagens kirke er fra 1850 og den
imponerende altertavla med “korsfestelsesgruppen” er fra ca. 1260. Hyggelig
omvisning, hyggelig møte og Gros første
som president.
Etter omvisning benket vi oss i sakrestiet
og nøt kirkekaffe og boller. : -)
Else Karlsson og Liv Høibø

Marit Dahlberg Næss og Gro president.

Birgitte, Eva, Torunn, Kirsti, Mona, Anne-Brit og Kersti
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sandefjordsklubben
fikk besøk av to aktive hollandske
soroptimister i mars 2008. Betty
Meyboom de Jong fra Friesland Zuid Sandefjords vennskapsklubb, og Luud
Roos fra klubben i Nijimegen. Betty
hadde vært distriktslege i Nord-Norge
og snakket meget godt norsk.
Vi
som
var
tilstede
på
Sandefjordklubbens Rwandamøte - se
neste side, fikk treffe dem begge.
De hadde et innholdsrikt program
dagene de var i Vestfoldbyen, og et av
stoppestedene var Østlands-Posten
og
unionens
miljøkoordinator,
Margaret Støle Karlsen. Det ble omvisning i avisen og informasjon om
avisens drift og virke. Etterpå ble det
litt tid til å informere hverandre om
klubbaktiviteter deriblant vår klubbs
interesse for LifeStraw. Luud Roos er
aktiv i Rwanda og nå med fokus på
vannrensing og ble derfor svært interessert i vårt forslag overfor unionen
om å bringe LifeStraw opp til
Føderasjonsplan.

Utstyrsgave
til Moldova
Soroptimas redaksjon har fått i hende mye
datautstyr som er ganske nytt og helt brukbart.
Dette kunne vi forvalte som vi ønsket, bruke det i
det redaksjonelle arbeidet, selge det eller gi det
bort. Og selvfølgelig valgte vi det siste. Hvem
andre enn soroptimistenes arbeidspartnere i
Moldova kunne sårt trenge moderne utstyr? Så vi
dro til Tønsberg og overleverte skanner, printer og
faks i flere utgaver til Moldovakomiteen der. Dette
ble en hyggelig, liten soroptimistkveld, og fra venstre ser vi Liv Handeland og Britt Fusdahl fra
Moldovakomiteen og redaktør Sissel Hobæk. Og vi
ønsker damene i Moldova lykke til med utstyret.

Her Margaret og Luud i Østlands-Posten

CSW 2008 - Kvinneorganisasjonens FN
Kvinneorganisasjonene setter sine ulike saker på agendaen under FNs
kvinnekommisjon. Onsdag 27. februar ble alt fra sexindustriens negative
likestillingsmessige konsekvenser til kvinners arbeid for resolusjon 1325 i
Nepal tatt opp. Kvinnene fra Nepal fremhevet for øvrig støtten de har fått av
den norske ambassaden i Katmandu.
www.fokuskvinner.no

galleri & kaffebar
Vinter: Lør–Søn 12–18. Sommer: Hver dag 08–03
(Frokost 08–11, Lunsj 11–18) Veftsgt. 1, Stavern
Tlf: 990 25 122 / 33 19 99 14
caroline@gulegalleriet.no

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 veiledning
er ikke dyre hos Vita. Besøk oss i Bryggerikvartalet - midt i sentrum!

STAVERN
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Tone Lund Nilsen, Emmie Volmert Sørensen, Gerd Hellenes, Mona Sveistrup, Kari Reime, Ellen Omsland, Marion Andersen og Eva Helgerud Kjus

på møte i sandefjord, park hotell
Larvik soroptimistklubb var invitert av
Sandefjordklubben til deres klubbmøte i
mars 2008. Det falt sammen med vår
møtedag også, og vi stilte med 70& av
medlemmene våre. Årsaken til invitasjonen var at Luus Roos fra Nederland
har hatt verv både internasjonalt og
nasjonalt og hun har flere ganger
besøkt Rwanda - som jo er aktuellt for
oss. Dette var et riktig internasjonalt
møte med to damer fra Nederland og to
fra Sverige som gjester og forelesere.
Luus Roos er en soroptimist med verv
både nasjonalt og internasjonalt. Hun
har vært flere ganger i Rwanda og
fortalte om blant annet historien til
maratonløpet soroptimistene arrangerer. I tillegg viste hun bilder og fortalte
om vannprosjekt og latrineprosjekt.
Dette er ikke ukjent for oss siden vi har
hatt medlemmer som har gitt fyldig tilbakemelding fra sin Rwandatur, men
artig å høre likevel. Vi får stadig økt
innsikt.
Lill Bjørvik fortalte litt på vegne om vår
klubb. Hun la vekt på den historiske
utviklingen i Rwanda. Hun fortalte også
om sitt inntrykk av de lokale soroptimistenes arbeid.

Ungdomstrekket
Møtelederen orienterte om det samarbeidet Vestfoldklubbene må ha i forbindelse med ”ungdomstrekket” i juni.
Moldovaprosjektet
Elisabeth Schrader Kristiansen fra
Sandefjord orienterte om samarbeidet
med deres vennskapsklubb i Moldova.
Målet er å hjelpe kvinnene til å hjelpe
seg selv – med å hjelpe andre.
Klubbene skal bli enige om prosjekt i
løpet av våren. Det blir muligens et fritidstilbud til foreldreløse barn.
Amsterdam 2009
Betty fra Nederland oppfordret medlemmene til å delta på neste års møte i
Amsterdam
Vår president, Gro Stalsberg, takket
på vegne av vår klubb for invitasjonen
til dette møtet og for den inspirasjon
det er å jobbe flere klubber sammen
Strømstad
Kirsten fra Strømstad inviterte alle til
deres sommermøte i Strømstad 9. juli.
I pausen var det loddsalg, og det kom
inn nesten 4000 kroner.
Av hensyn til gjestene foregikk mye av
møtet på engelsk.
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julemøtet på Wassilioff 2007

Julemøtet fant sted på
Wassilioff
10. desember 2007
83% av medlemmene var tilstede og etterat
president Gro hadde ønsket oss velkommen,
benket vi oss rundt bordene som var hyggelig julepyntet. En spesiell velkomst fikk gjesten vår, Kari Reine.

Før maten gikk vi gjennom noen klubbsaker som bla. besto av:
- Oppfølging av ønsket om nytt møtelokale
Forslag på Grand hotell. De har gunstig pris
og stedet sjekkes videre før eventuell avtale
med dem.
- Life Straw. Klubben har sendt henvendelse
til Unionsstyret om dette som et mulig pro-

President Gro har oversikten over alt og alle på julemøtet, Liv bak ved sitt UNICEF-bord
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sjekt. De har oversendt saken til
Europaføderasjonen. Vi venter spent. Takk til
Hanne for initiativ.
- Julehilsen fra: Utdanningsfondet,
Unionsstyret og Sønderbotgklubben
- Om julemerkene. Nettoinntekt til nå
kr 4000.- Vårens program.

og Kirsti gleder seg over vinnerloddet!
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julemøtet på Wassilioff 2007

Hygge rundt bordet hadde Grete L., Sidsel M. og Jorunn. Med ryggen til sitter Kari
Deretter konsentrerte vi oss fullstendig
om julematen med tilhørende drikke. Veldig
hyggelig stemning som bare ble avbrutt av
en trivelig utlodning der gjesten vår vant
det gjeveste; et halskjede gitt av Anne-Brit.

Kveldens hovedprogram stod jentene
som hadde vært i Rwanda for. De hadde
laget et flott bildeshow som de viste oss. De
hadde også fin og interessant informasjon å
komme med som bant det hele sammen.
Helt klart at turen hadde vært en fantastisk
opplevelse og siste nytt er at de også skal
informere og fortelle om reisen i andre
klubber! :-)

Liv selger UNICEF-kort til Margaret

Kvelden ble avsluttet
med kaffe og loddsalg. Det var mange
gevinster, og loddsalget ga hele
kr. 3000.Sorord ble utdelt og
vi tok en første titt.
Flott blad. Takk til
redaksjonen !
Dagens dikt ble lest
av v/Sølvi Snedal Tuft
og det var den
hyggelige
“Adventsvise” av Alf
Prøysen
Som avslutning sang
vi “Deilig er jorden”
og ønsket hverandre
en riktig god jul!
Tone Lund Nilsen
Sekretær.

Der ligger Rwanda sier Sidsel M. og peker! Hun sier det til oss og
ikke til Lill som holder kartet sammen med henne, for Lill var også
med på reisen til Afrika! :-)
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distrikt syd II hadde møte 2. april 2008

Referat fra møte med presidenter og ekatensjonsansvarlige

Det var ønskelig at klubbene i tillegg
inviterte andre klubber på ordinære
medlemsmøter.

Tilstede: Holmestrand: Lisbeth Rudlang,
Mette Kristiansen, Horten: Ellen B.
Borgmann, Lise Adal, Tønsberg: Kristin
Ruder, Jorunn Moe, Sandefjord: Alfhild
Hov, Aud Tygsland Hoelseth, Larvik:
Margaret Støle Karlsen, Gro Stalsberg,
Skien/Porsgrunn: Unni Lunde Holla og
Torunn Natvik Hoen

Horten arrangerer distriktsmøte 15.
september på Sjømilitære Samfund i
Horten og foredragsholder er Tove
Aas Bechmann, Policeinspector i
Kabul. Invitasjon blir sendt ut i
april/mai.

Distriktkontakt Lisbeth Rudlang ledet
møtet.
Ekstensjonsarbeide i klubbene og idebank
Klubbene informerte om hvordan de
rekrutterte og tok vare på nye medlemmer. Margrethe Støle Karlsen var
kontaktperson for idebanken som skal
motta og formidle nye ideer i rekrutteringsarbeidet. Det hadde vært lite aktivitet i idebanken siden den ble opprettet
for to år siden. Det var enighet om at
det viktigste var å støtte opp om ekstensjonsarbeidet i eksisterende klubber.
men det kan være aktuelt for Larvik og
Skien/Porsgrunn å se på mulighetene i
Kragerø igjen. Denne gang vil man velge
helt nye kontaktpersoner.
Distriktsmøtet
Det var enighet om å beholde distriktsmøtet i sin nåværende form i distrikt
Syd 2. Det vil si at det legges til kveld
på hverdager med foredrag og bespisning.

Det ble presisert at det var viktig å
ta vare på de gamle medlemmene i
klubben. Disse kunne ha problemer
med å bli kjent med nye medlemmer
og kunne føle seg utenfor. I denne
forbindelse viste
Holmestrandklubben frem sitt hefte
som gis ut hvert halvår med program
og bilde med presentasjon av alle
medlemmene.

Referat fra Distiktskontakt-møte i
Unionen på Lillehammer 2.-3. februar 2008. Anmodning om å ha
Trafficking som tema på distriktsmøtene.
Rituale i forbindelse med bortgang
av medlemmer ble etterlyst.
Klubbene som var til stede på møtet
fortalte hvordan de hedret medlemmer som var gått bort:
Tenning av ett lys, ett minutts stillhet og minneord på medlemsmøtet

Kurspakke
Ellen B. Borgmann har omarbeidet
kurspakken til en PowerPoint presentasjon som kan brukes i klubbene. Denne kan fås ved henvendelse
til henne.

Spørsmålet om: ”Hvordan reise
kjerringa?”
Det ble presisert at også de over 60
år kan bli medlemmer
Ide om å lage klubber i klubben ble
kastet frem som et
rekuttere/beholde forslag
F.eks
Ungdomsklubb
Seniorklubb med formiddagstreff
Kokkeklubb m.m.
Det ble vist til at nye medlemmer
bruker lang tid (4 år) å bli kjent med
organisasjonen. Det ble derfor anbefalt å ta dem med i styret så tidlig
som mulig

Generalforsamling i Mo i Rana
Alle klubbene sender representanter
til generalforsamlingen, men det var
enighet om at dette ble svært kortbart. Det ble stilt spørsmål om opplegget kunne forenkles slik at det
kunne gjøres billigere evt. lengere
intervaller mellom hver møte.

Hjemmesider
Alle klubbene hadde hjemmesider.
Det ble anmodet om at klubbenes
hjemmesider holdes oppdatert,
spesielt i forhold til møteprogram.

Det ble fremmet forslag om å utvide
distriktsmøtene slik at Unionen
kunne delta.
Det var et stekt ønske om at
distriktskontaktene skulle innkalles
forts. side 13
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til unionsmøtene.
Jorunn Moe skriver et debattinnlegg i
Soroptima om refleksjonene som kom
frem på møtet angående unionsmøtene.
Det ble presisert at det var berikende
for klubbene å være representert i vervene sentralt.
8. mars
Tønsberg hadde arrangement sammen
med Norsk Sykepleierforbund i Vestfold
Larvik hadde arrangement i samarbeid
med Larvik bibliotek
Det ble uttrykt bekymring over at det
var vanskelig å få stoff inn i lokalavisen
i Tønsberg, mens andre klubber hadde
ikke denne erfaringen med sine lokalaviser. Det ble rådet til å lage stoffet
selv og sende det over til avisen.
Malawi
Lisbeth Rudlang reiser til Malawi i slutten av april i jobbsammenheng. Hun vil
da ta kontakt med Soroptimistklubb der
dersom det lar seg gjøre. Det er kiun en
klubb i Malawi; SI Blantyre.
Horten er interessert i en kontakt for
evt. å kunne starte opp et prosjekt i
samarbeid med en klubb der.
Det er mulig at Lisbeth etter hjemkomst
kan utarbeidet et foredrag i forhold til
helsetjenesten i Malawi som kan brukes
som innslag på distriktsmøtet i
september eller på medlemsmøter i
klubbene.
Det kom frem ønske om å utveksle
erfaringer fra arbeid i Afrika slik at
klubbene kunne dra nytte av hverandres
erfaringer.

ikke del seg.
Håndhilser på hverandre og gir hverandre en klem før oppstart av møtet.
Seniormøter på formiddagen
Stort miljøengasjement i klubben med
prosjekter innad i klubben som kompostering og lignende.
Moldovaprosjektet avsluttes i år
Prøver å etablere klubb i Tanzania
Koordinatorene legger opp møteprogrammet
Kosekvelder i tillegg til medlemsmøter i
ulike former noen ganger middag,
peismøter evt. underholdning
Hadde medlemmer som brukte sin kompetanse i forhold til coaching på møtene for å bevisstgjøre medlemmene
Horten:
Har vært inn i en litt tung periode, men
har nå fått flere nye medlemmer og
stemningen i klubben er god.
Vanskelig å starte lokale prosjekter da
medlemmene tilhører ulike lokalmiljø
Ønsker prosjekt i Malawi, men dersom
ikke dette lar seg gjøre ønsker klubben
og samarbeide med andre klubber i prosjekter de har eller skal i gang med.
Sandefjord
Klubben har livnet til etter engasjementet i Moldova.
Stor mannekeng oppvisning i høst hvor
inntekten skal gå til prosjekt i Moldova.
Møter utenom klubbmøtene med middag hvor overskuddet går til prosjektarbeid
Reflektanter inviteres sammen med
erfarne medlemmer før klubbmøtene
Fadderen mer forpliktelser over sine
reflektanter/nye medlemmer
Viktig med kontakt med vennskapsklubb og besøk disse.
Viktig å ta vare på eldre medlemmer
som kan føle seg utenfor.

Klubbenes aktiviteter
Skien/Porsgrunn:
Liste over reflektanter med faddere.
Inviterer til vervemøtet i forkant av
klubbmøte to ganger pr. år.
Fadderne får et spesielt ansvar for å
følge opp sine reflektanter/nye medlemmer.
Tønsberg:
Tok nye medlemmer med på opplæring i
lover og vedtekter
Mye engasjement blant medlemmene
Landets nest største klubb, men de vil
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Ønsker å vite hvordan klubben legge opp
sin strategi for å nå mål og få i gang
tiltak i klubbene
Det skal være etablert plan for
rekruttering i klubbene men dette
arbeidet ble ikke godt nok ivaretatt
Larvik
Mente fadderen var viktigste person i
klubben og at alle måtte være faddere
Viktig med fadderliste og oppfølging av
reflektanter/nye medlemmer
Navneliste på personer som er ønsket
som medlemmer
Infokvelder for reflektanter
Ta vare på medlemmene gjennom håndtrykk og klemmer
Drar på reiser sammen både i inn- og
utland til vennskapsklubber og til prosjekter og andre aktiviteter i klubben
Holmestrand
Moldovaprosjektet har hatt hovedfokus
i klubben, men ikke alle medlemmer er
engasjert.
Arbeidet med forslag på nye lokale prosjekter for å få opp engasjementet hos
alle medlemmene.
Skal chartre klubb i Moldova og må
samle inn midler til dette.
Ønsker å øke aktiviteten lokalt.
Ekstensjon skal inn som eget tema i
klubbens hefte som utgis hvert halvår.
Lise Adal ref.
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NYTTIGE LENKER
Europaføderasjonen:
www.soroptimisteurope.com
Soroptimist International: www.soroptimistinternational.org
Websites of Soroptimist International
and Federations (oversiktlig side fra SI,
Union of South Africa:
home.mweb.co.za/pf/pfalkson/sisa_lin
ks.htm
Program Focus, programsidene:
www.soroptimistglobalvoice.com
Project Exchange Pool - PEP:
www.soroptimist.at/pool.htm
Five-0: www.project-five-o.org
FN: www.un.org

Livs klare ønske ...

FOKUS: www.fokuskvinner.no

Liv er fantastisk!
På maimøtet overrasket Liv oss alle med
å snakke om døden, sin egen. Med glimt
i øyet og morsomme replikker mente
hun at hun nå var gammel nok til å
tenke på døden. Og med nøye forberedte ord på lapp, fortalte hun oss at i
hennes dødsannonse skulle det stå at
hun ønsker gave til soroptimistformål
istedenfor blomster. ”Jeg har sagt fra
til Øyvind og guttane mine, og nå vet
dere det også”, sa hun. Liv rørte oss
alle med sine ord, og hun vakte allmenn
applaus fra sine klubbvenninner selvsagt. Flott Liv, du er en fantastisk
soroptimist!

Globale fond for kvinner: www.globalfundforwomen.org
Human Rights Watch: www.hrw.org
UNICEF: www.unicef.no
United Nations Development Fund for
Women: www.unifem.undp.org
United Nations Environment Programme:
www.unep.org
... og det var utdanningsfondet og
Wenche Klunderud hun spesielt hadde i
tankene ....

Women for Women International:
www.womenforwomen.org

Ingen kutt i kvinnebevilgningen
- Jeg kan love at det ikke blir kutt i kvinnebevilgningen, og at vi arbeider for en økning av
bevilgningen, sa stortingsrepresentant Ågot
Valle (SV) da hun la frem Utenrikskomiteens
innstilling til Stortingsmelding nr.11 om kvinner og likestilling i utviklingssamarbeidet.
www.fokuskvinner
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klare for ungdomstrekket i juni 2008

Jenter klare for innrykk av ungdommer fra flere land i Europa: Anne-Brit, Tove, Sissel og Margaret
Samarbeid om felles prosjekt gir glede!
Som IGU koordinator tok jeg fatt i muligheten for at vår klubb skulle bidra inn i
årets ungdomstrekk. Ungdommer fra
flere land skal komme til Norge.
Klubbene langs kyststripa vår rundt
Oslofjorden er utfordret. Vi tok utfordringen. Takk til klubben vår for at vi
ønsker å bidra.
Ungdommene kommer 27 – 29 juni. Flott
med helg for da kan sikkert flere delta
på hver vår måte.
Det måtte være en komité som planla
dette. Det meldte seg straks flere
villige. Vi ble en flott komité bestående
av Sissel, Kari, Margaret, Anne-Brit,
Grethe og Tove.
Anne - Brit stilte straks sin hytte til dis-

posisjon for overnatting av disse ungdommene.

putevar og laken kan vi vel være
behjelpelige med når tiden nærmer seg?

Mandag 9 april tok vi en felles utflukt til
hennes hytte på ute på Eidsten for å ta
herlighetene i øyesyn. Inspeksjon er
viktig for driftige kvinner. Alt skal planlegges, vurderes og snakkes om. Det er
jo derfor vi er i prosjekt og komité
sammen, - er det ikke?

Vi er i farta med å rigge program for to
dager. Det vi vet nå er at det blir seiltur
på oss på lørdag. Da tar vi dem med til
Svenner fyr med den gamle losskøyta
Frithjof II, med Stillehavsfarer Øyvin
Lauten som skipper. Vi har jo som
utgangspunkt ”Og for water” så vi må jo
gjøre noe med vann fant vi ut.

Vi fant en perle i nydelige omgivelser.
Her blir det godt å være. Badetøy er
påkrevd, hytta ligger like ved flotte
blankskurte skjær og en liten sandstrand
for den som måtte like det. Grillplasser
i fleng, og nydelig utsikt over havet fra
utkikksposten nedenfor hytta.

Det gjenstår å forberede litt til og så ha
det moro i to-tre dager med ungdommer
som vi vil vel.
Hurra for oss som driftig klubb, og for en
strålende komité.
Mvh IGU koordinator Tove

Vi fant ut at vi må stille med to lag, en
til fredag 27 og et til lørdag 28 juni. Vi
fant også ut at sengetøy påført trekk,

Fotpleie
Emmie Volmert
Vomert Sørensen
Emmie
Sørensen

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

15

Nr. 25 - JUNI 2008

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 !

Støtt våre annonsører
- de støtter oss!
Larviksveien 55 - Stavern
73 77
33 11 tlf.
73 33
77 11
- 924
49 049

SENTRUM - 33 11 71 71

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

9-18 (15)

KONGEGATA 26 • LARVIK
33 14 00 10

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

Olavsgate 5, 3256 Larvik
tlf. 33 18 53 90

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

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

STAVERN

T e r n TERNEVEIEN
e v e i e n 2 2- - STAVERN
33 13 99 66
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nytt medlem tatt opp på aprilmøtet
Ekstensjonskomiteen, Margaret og Tove,
har jobbet godt med ekstensjon i dette
året. Vi har sammen fått med et nytt
medlem, Kari Reine, som ble tatt opp på
aprilmøtet. Hun har allerede glidd naturlig inn i klubbmiljøet og har vist stor
interesse for arbeidet organisasjonen
står får. Som jurist er hun opptatt av
kvinners rettigheter og har i sitt arbeid
rettshjelp som sitt spesiale. Vi er stolte
og glade for at hun valgte å bli medlem
hos oss og håper hun vil få stor glede av
medlemsskapet.
Ekstensjonskomiteen har også satt opp
21 nye navn på en “ønskeliste” over
potensielle nye medlemmer i klubben.
Det er viktig å sørge for tilsig av nye
medlemmer som kan gi nye tanker og
nytt liv til klubben. Bygget på våre gode
prinsipper i organisasjonen vil dét sørge
for at vi til enhver tid er klare for oppgavene som tildeles oss.
Alle navnene på listen som ble lagt frem
er godkjent av klubbens medlemmer og i
løpet av høsten 2008 vil vi innkalle de
aktuelle kvinnene til et orienteringsmøte der vi får muligheten til å informere dem om vår organisajson. Da vil også
det nye medlemmet i komiteen, Venke
Østby Svensson, bli med. Da er vi igjen 3
medlemmer i gruppa.

Husk at dersom du har forslag på nye
medlemmer, ta kontakt med oss i komi-
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teen, så sørger vi for at det kommer
videre til styret.

Nr. 25 - JUNI 2008

trafficking og masteroppgave

President Gro takker beveget foredragsholder Linda Sannesmoen mens en strålende stolt tante Anne-Gro bivåner det hele

Linda Sannesmoen var på besøk i klubben
vår med et meget interessant, vanskelig
og skjebnefylt innlegg i trafficking
debatten. Hun har laget en masteroppgave med kvinnehandel og trafficking som tema. Linda er niesen til vår
egen Anne-Gro og det vare en stor glede
å ha henne på klubbmøtet. I ettertid ser
det ut til at hun også blir soroptimist i
en av Oslo-klubbene! Det gleder ikke
bare hennes tante seg over, men også
alle oss som er i larvikkluben.
Hennes innlegg var sterk kost og da Gro
skulle takke henne, var følelsene ikke
enkle å beskrive. Et sterkt innlegg i en
viktig sak. Her gjengis en nyhetssak som
er sakset fra KILDEN – informasjonskanal
for kjønnsforskning:
FIKK SEXKJØPERNE I TALE
Linda Sannesmoen fikk en storm av henvendelser da hun annonserte etter menn
som ville snakke om sine erfaringer med
kjøp av sex. Sammen med traffickingofre og en bakmann kommer de til
orde i masteroppgaven hennes om
kvinnehandel
– Noe av det jeg finner som er litt overraskende, er at kundene jeg snakket
med, vet lite om lovgivningen på dette
feltet. De er ikke sikre på om det er lov

eller ikke å kjøpe sex, og det spiller uansett ikke så stor rolle ettersom de
mener at et lovforbud vil ha liten virkning for deres sexkjøp. At kjøp av seksuelle tjenester er en ulovlig handling, om
ikke juridisk så i alle fall moralsk, er
dessuten for mange en del av spenningen. Det forteller Linda Sannesmoen, som
nylig leverte masteroppgaven i samfunnsgeografi, Kvinnehandel og prostitusjon. Nye aktører, nye strukturer og
nytt ansvar, ved Universitetet i Oslo.
Endringspotensial
«Kvinnelig forsker ønsker telefonintervju med menn som kjøper/har kjøpt sex
av utenlandske kvinner i Norge.» Denne
lille annonsen i Dagbladet var nok til at
menn i hopetall ringte og ville snakke om
sine erfaringer.
– Det er nok et signal man bør ta på
alvor, dette at så mange menn var villige
til å snakke med meg. Svært få av dem
hadde snakket med andre om sexkjøp
før, og veldig mange opplever store
dilemmaer ved det å være sexkjøper. Når
kundene var i ferd med å legge på, ga
flere av dem uttrykk for en lettelse over
å ha fått snakket om temaet, og de ga
også uttrykk for at refleksjonen hadde
skutt fart, og at de tenkte annerledes
om saken nå. Jeg fikk med andre ord
inntrykk av at det er et stort endrings-
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potensial hos disse kundene, sier
Sannesmoen.
Alle hun har snakket med, bruker legitimeringsteknikker som virker ansvarsreduserende for dem selv. – «Hvis ikke
jeg kjøper sex av henne, gjør noen andre
det», sier de gjerne, og de fremstiller
seg selv som en «snill» kunde, i motsetning til de andre «perverse» og
«avvikende» kundene. Mange av dem
tror også at de selv er i stand til å skille
mellom hvilke kvinner som er ofre for
menneskehandel, og hvilke som ikke er
det, noe jeg tror er en illusjon.
Eksemplene de gir, som at de har kommet inn i et rom der kvinnen har sittet
gråtende på senga, er etter mitt syn så
åpenbare at hvem som helst burde forstå at dette er noe kvinnen tvinges til.
Og kvinnene selv forteller jo hvordan de
gjør alt for å få betalt og dermed gjøre
det lettere for seg selv. De spiller gjerne
på mennenes fantasier og forteller det
de vet kundene vil høre, som at de er
studenter fra Afrika som er i Norge for å
spare penger til studiene, og at de snart
skal dra hjem for å bli leger. Lilja finnes i
virkeligheten
Sannesmoen gjennomførte intervjuer
med fem ulike utenlandske kvinner som
i dag sitter spredt rundt i Norge på
hemmelig adresse. De har alle vært ofre
for kvinnehandel og har forferdelige
historier å fortelle. – Flere av kvinnene
henviser til den svenske filmen Lilja 4ever av Lukas Moodysson når de skal
beskrive hva de har vært gjennom. Jeg
ser at flere prostitusjonsforskere tidligere har forsøkt å avmystifisere Liljafiguren og påpeke at Lilja bare er fiksjon. Men min erfaring er at Liljas historie er høyst reell.
Sannesmoens kvinnelige informanter
kommer fra ulike verdensdeler, men har
blant annet det til felles at de har blitt
lurt av menneskehandlere, og at de ikke
visste hva de gikk til. De lager derfor
selv et skille mellom seg selv som ofre
for kvinnehandel på den ene siden, og
prostituerte på den andre, og mener at
det de har vært utsatt for, er noe annet
enn det man vanligvis tenker på som
prostitusjon.

At Sannesmoen velger å bruke uttrykket
«kvinnehandel» i stedet for «menneskehandel», er for å presisere hva det
hele dreier seg om. På samme måte
bruker hun begrepet «bakperson» i
stedet for «bakmann», ettersom hun
ser at i flere land er også kvinner involv-

ert i kjøp og salg av kvinner. Hun har også
lykkes i å få en bakperson – en norsk
mann – som informant. Han har gode
kontakter i Øst-Europa og driver med
trafficking fordi det er lukrativt og
spennende. Dessuten kjøper han sex
selv.
– Han avviser kvinnehandel som problem
og mener at alle kvinnene han har hatt
med å gjøre, er i prostitusjonen frivillig.
Ifølge ham selv bistår han bare disse
kvinnene som er avhengige av hjelp for å
kunne komme til Norge for å prostituere
seg. At de siden forteller historier om
tvang og overgrep mener han bare er for
å få asyl og økonomisk oppreising.
Det er ikke det «eksotiske» aspektet
som først og fremst gjør at utenlandske
kvinner er etterspurt på prostitusjonsmarkedet, ifølge Sannesmoens kundeinformanter. Det er det at de gjerne sier ja
til seksuelle tjenester som norske prostituerte som oftest sier nei til.
– De utenlandske kvinnene snakker som
regel dårlig norsk eller engelsk, er isolerte og under sterk kontroll fra bakpersonene. Kvinnene vil derfor i liten grad
kunne velge bort kunder og tjenester,
det være seg sex uten kondom, voldelig-
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het eller ulike fetisjer hos kundene. Det
er denne sårbarheten som gjør dem
ettertraktede på markedet, sier
Sannesmoen.
Nytt marked
I oppgaven gjør hun en nylesing av
Cecilie Høigård og Liv Finstads bok
Bakgater fra 1986 for å vise hvordan
kvinnehandelen har påvirket og endret
prostitusjonsmarkedet. Høigård og
Finstad beskriver det Sannesmoen kaller
«tradisjonell lokal prostitusjon», der
finansiering av rusbruk som regel er det
viktigste motivet for prostitusjon, og
der en eventuell bakperson – halliken –
ofte er i et gjensidig nytteforhold til den
prostituerte, og sjelden har mer enn én
kvinne i prostitusjon.
Bildet for det Sannesmoen kaller «et
spesifikt lokalt uttrykk for globalisert
prostitusjon», altså kvinnehandel i
Norge, ser med andre ord helt annerledes ut. Det krever også nye forståelser,
mener hun.
– Vi står overfor et nytt og omskiftelig
prostitusjonsmarked, som er representert av nye aktører, og som er begrenset
og muliggjort av nye strukturer. Det
stiller oss overfor et nytt ansvar. For det
første må diskursprodusentene – media,
forskere, politikere – bidra til at diskursen om «frivillighet» utfordres.
For det andre må det bevilges mer penger til forskning på dette feltet, slik at vi
får både bedre metoder for innhenting
av informasjon og økt kunnskap om
temaet. Det bør også gjøres langt mer
for de kvinnene som lykkes i å komme ut
av kvinnehandelen. Sist, men ikke minst,
må kunden ansvarliggjøres for sin rolle
som aktør i kvinnehandel, sier
Sannesmoen, som likevel er skeptisk til
at kriminalisering av sexkjøp er veien å
gå.
– Jeg mener det vil være mer nyttig å
etablere en dialog med etterspørselsiden framfor å innføre et forbud mot
sexkjøp. Det at jeg fikk så god oppslutning om kundeundersøkelsen min, og det
at flere av kundene ga uttrykk for at de
hadde endret holdninger til sexkjøp i
løpet av intervjuet, indikerer at det er
mulig å drive bevisstgjørende arbeid på
dette feltet.
Hadde det for eksempel vært en kon-
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takttelefon for menn som kjøper sex,
ville man hatt mulighet til å påvirke
kundenes syn på kvinnene som de ofrene
de faktisk er. Den «mannstelefonen»
som Reform driver, fokuserer ikke eksplisitt på kjøp av sex og blir nok for generell. Dessuten tyder tilbakemeldingene
jeg fikk på at kundene foretrekker å
snakke med en kvinne om dette temaet.
En annen ting er at sexkjøp bør konstrueres som uforenlig med maskulinitet,
gjennom for eksempel holdningskampanjer.
Siri Lindstad siri@kilden.forskningsradet.no
(18.05.2007)

Dette er klippet fra intranettsidene til
trygdeetaten. Eksemplene stammer
fra saksmapper og legejournaler ifm
behandling av trygdesaker;
- Pasienten har ikke vært gift, forlovet eller
på annen måte straffet fra
før.
- Pasienten har tidligere vært aktiv, men har
nå gått over til rollen som
husmor.
- Pasienten er oppegående og sengeliggende.

- Pasienten hører meget dårlig. Faktum er
at han ikke har noen hørsel i det
hele tatt på venstre øye.
- Pasienten skal avholde seg fra alle former
for seksuell aktivitet til jeg
kan ta i mot henne.
- Etter at pasienten sluttet å røyke har hans
lukt kommet tilbake.
- Pasienten søker hjelp etter å ha slått til
venstre stortå som nesten har
løsnet. Personalet får dog ikke dra den av
da det gjør vondt.

- Pasienten var i ferd med å løpe etter
Briskebytrikken, da hun plutselig
falt på kne foran domkirken.

- Har hodepine i hodet.

- Pasienten arbeidet på et tak, han mistet
taket og falt.

- Dette var de pasienter som ble liggende på
mitt skrivebord.

- Det er sannsynlig at pasienten ikke kan
bære ølkasser med fingeren så han
sykemeldes i 2 uker.

- Pasienten var gravid i 19. måned.

- Pasienten er potetskreller og bruker sin
finger til dette.

- Pasienten har mandolinstor prostata

- Pasienten synes at høyre stortå henger
ned noe sammenlignet med de andre
fingrene.
- ...blør i blant fra venstre nese.

- Pasientens største problem er impotens,
så han søkes til Jeløy Kurbad for
opptrening.

helga kjøpte den
første av våre
4000 miljønett!
Helga Botnen jobbet i ØP mens hun
gjorde seg klar til studier i London.
Ei fresk jente som tar miljøklare
beslutninger og én av dem er å
bruke færrest mulig plastposer.
Dermed ble nun den første som
skaffet seg Larvikklubbens miljønett!
Lykke til med studiene, Helga!

- Pasienten har en protese i overkjeven og
en hjemme.
- Pasienten gikk tur i skogen da han traff
en elg som også var ute på tur i
skogen.
- Han har for det meste kontorarbeide, men
har også endel reisning i
virksomheten.
- Pasienten er en 65-år gammel kvinne som
ramlet på gaten. Tilfellet ble
komplisert av at en lastebil deretter kjørte
over henne.
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- Avføringen har samme farge som dørene i
3. etasje.
- Hun beskriver hodepinen som spennende.
- Urin dyrket på distriktslegen viser vekst av
coli.
- Venstre kne svulmet opp og søkte lege.
- Jeg titter på pasienten i microskop, men
blir ikke klokere av det.
- ...har vært på fjelltur. Nedkom med helikopter i går.
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larvikklubben i The Link
Det er ikke hver dag at Larvikklubben
er på plass i The Lin, men jomen er ikke besøket som seks av våre medlemmer gjorde Gisenyi klubben i Rwanda registrert. Det er presidenten i
klubben, Languide Mukarurangwa og Marianne Munkankaka som har
skrevet og gitt informasjone til vårt verdensomspennende medlemsblad!
Ikke dårlig!
Her ser dere en faksimile av innlegget
i bladet, kanskje ikke så lett å
lese, men det er moro å ha det med
i Sorord, likevel!
Og er det noen som vil lese bedre,
er det noen av oss som har
originalen.

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

Vi har plukket ut våre varer
med omhu både til deg som
liker den maritime stilen og
til deg som liker farger og
utsøkte pyntegjenstander.

Velkommen
til en hyggelig
handel!

Velkommen til en
spennende handel

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

Sigurds g 3 • 33 18 00 01
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Hvorfor jeg ble soroptimist ?
Emmy ringte og gav meg en utfordring.
Hvorfor ble jeg soroptimist? Ja, det er
det flere grunner til!

alltid kan spørre når en er i tvil!

Jeg er Mona Sveistrup, flyttet fra
Aurskog til Stavern i 1988. Jeg er gift og
har to voksne sønner og ei jente på 13.
Til daglig har jeg verdens beste og mest
interessante jobb, å være lærer for
flotte 5. klassinger på Østre Halsen
skole.

Tilslutt ønsker jeg dere alle

For nesten 20 år siden ble jeg kjent med
Kirsti. Ungene våre var små, og hadde
ingen steder å være etter skoletid mens
vi var på jobb. Sammen startet vi Jordet
fritidshjem, en privat og foreldreeid
skolefritidsordning. Ved et par anledninger fortalte Kirsti om møter med
soroptimister. Til å begynne med trodde
jeg det var noen som var spesielt optimistiske, noe jeg kjente igjen ved Kirsti.
Etter en 15 års tid hørte jeg Lill også
snakke om soroptimistene. Det var da
jeg begynte å undre meg over denne foreningen. Jeg hørte om kvinnefelleskap,
møte ”under eikene”, fantastisk hyggelige damer, hyggelige turer og at det var
verdensomspennede. Til og med at de
drev med lobbyvirksomhet i FN!
En kveld for 2 ½ år siden, begynte vi å
prate om at livet kunne ha plass til nye
utfordringer. Etter barn- og ungdomstid
med 3 barn, var jeg egentlig ferdig med
klassekontaktjobber
og
diverse
styreverv i barnas lag og foreninger. Lill
undersøkte og meldte raskt tilbake om å
besøke klubben på Laurvig Hospital. Som
gode og omsorgsfulle faddere sørger for,
ble vi kjørt til døra og presentert for alle
de ukjente medlemmene. Og for en velkomst! Aldri har jeg opplevd maken til
positive, interesserte damer som virkelig ønsket det beste. Denne varme velkomsten er noe jeg aldri glemmer. Med
en gang fikk jeg en ekte følelse av å
være inkludert i et lite, men viktig søsterskap.
Etter noen møter ”på prøve”, valgte

Å være soroptimist gjør meg stolt.

sammen en riktig god forsommer!
Mona

tillitskvinner 2008

jeg, som Margaret sa på et møte, å bli
tatt opp som medlem. Det har jeg ikke
angret på.
Tenk å få bli kjent med så mange flotte
kvinner i alle aldre og fra alle yrker! Jeg
har allerede lært mye og blitt kjent med
mange av dere. Jeg har fått høre mer om
bl.a. miljøspørsmål, menneskehandel og
trafficing, levekår for kvinner i andre
land, bevisstgjøring og utdanning. Jeg
har fått litt forståelse av hvordan kvinner gjennom vår organisasjon kan hjelpe
hverandre nasjonalt og internasjonalt.
At vi er en liten, men viktig del av et
større fellesskap på jorda vår, gjør meg
ydmyk. Jeg forstår at jeg har mye å lære,
det er en kompleks organisasjon med
mange ledd, merkelige ord (ekstensjon?
suppleant?) og som er bygd opp på en
spesiell måte. Jeg er imidlertid trygg på
at jeg kan tillate meg å lære etter hvert,
ta den tiden jeg trenger. Når jeg tenker
mer lokalt, er jeg glad for å være en del
av et faglig nettverk og å få være
sammen med kvinner fra en annen yrkesgruppe enn den jeg til daglig omgås.
Det er alltid noen å spørre og utveksle
tanker og ideer med. Det er uansett en
glede å få være med å bidra, også når en
blir eldre.
Tenk så flott å ha fått faddere når en
tross alt er over 50 år! Tenk at noen
passer på meg og hjelper meg, noen jeg
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ELSE KARLSSON
Jeg har funnet en “gammel” soroptimist-oppskrift-bok som jeg har hatt liggende i flere år. I den er det mange gode
oppskrifter på hverdagsmat, lekker
festmat og noen rare, gamle oppskrifter
som er gått i glemmeboken, men som
fortjener å bli luftet og prøvet -- og
kanskje begeistre litt igjen, som det
står i forordet. Boken er utgitt av Oslo
II-klubben, når vet jeg ikke.
Men jeg deler to oppskrifter i boken med
dere:

POTETGRATENGEN ALT-I-ETT
Dette er en smart rett å servere til
enklere sammenkomster hvor vertinnen
heller vil omgås gjestene sine, enn å
holde på med å lage maten til siste serveringsøyeblikk, i kjøkkenet. Denne oppskriften er til 10-12 personer.
2 kg poteter
1 ss smør
5 dl melk og 1 dl fløte
1 ts salt og 2 kryddermål grovkvernet
pepper
2 gule løk eller purre
4 dl grovrevet ost
400-500 gr mager kokt skinke, hamburgerrygg eller røkt reinskjøtt

varme så den mykner litt.
Skjær kjøttet i strimler. Smør en
langpanne, og legg poteter, løk,
kjøtt og ost lagvis. Strø litt ost
på toppen. Så langt kan retten
forberedes dagen i forveien.
Sett ovnen på 225 grader og stek
retten i 40 minutter eller til
potetene er myke og retten er
blitt gyllen oppå. Pynt pannen
med striper av hakket persille.
Servér med en stor salatbole og
vær en avslappet vertinne.

En liten kaloribombe må vi unne oss:

SJOKOLADEKAKE MED ADVARSEL:
LIVSFARLIG GOD! :-)
200 gr mørk Dronning-sjokolade
200 gr smør
4 egg
2 dl sukker
2,5 dl hvetemel
1 ts bakepulver
Smør en 2-liters form med løs bunn.
Smelt sjokolade og smør i en tykkbunnet
kasserolle over svak varme. Visp i mellomtiden eggedosis av egg og sukker.
Vær grundig med å blande bakepulveret i
melet. Rør forsiktig inn den litt avkjølte
sjokolademassen i eggedosisen og dryss
melet i med forsiktighet så deigen blir
glatt. Hvis det røres for kraftig synker
deigen sammen. Hell den i formen og
stek kaken i 225 grader i 12-15 minutter. Da er det litt ustekt deig igjen i midten og det virker som lekkert fyll.
Kaken er deilig som den er, men med
stivpisket krem til
hører du
englene
synge!

Skiv de skrelte potetene tynt ( med
kjøkkenmaskin eller ostehøvel ) og legg
dem i kaldt vann. Kok opp melk, fløte og
smør med salt og pepper. Hell potetskivene i et dørslag så de får renne godt av
seg og forvell dem noen minutter i melken. Gjør det i et par-tre omganger og
sørg for at melken holder seg på kokepunktet. Skrell løken i tynne skiver og
ha den i en stekepanne med lokk på svak
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FLERE
SOROPTIMISTKLUBBER HADDE
ARRANGEMENT
8. MARS 2008:
Ålesund:
Ålesund Soroptimistklubb står med
stand på Ålesund storsenter. Klubben
selger lilla sløyfer, og inntektene går
til et nordisk prosjekt mot menneskehandel.
Tønsberg:
Tønsberg Soroptimistklubb og Norsk
Sykepleierforbund avd. Vestfold inviterer til temamøte om vold mot kvinner på Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
kl. 15.00. Politimester Benedicte
Bjørnland i Vestfold vil orientere om
situasjonen for kvinner i fylket.
Larvik:
Larvik Soroptimistklubb arrangerer
foredrag om kvinner i Rwanda på
Larvik bibliotek kl.1200 .
Foredragsholder er Karoline Frogner.
Stjørdal:
Stjørdal Soroptimistklubb selger lilla
sløyfer på mot menneskehandel i
Kjøpmannsgata mellom kl 11.00 og
13.00.
WWW.FOKUSKVINNER.NO
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- kvinneprofilen i vårt distrikt
METTE STENSHOLT SCHAU

Larvikspatriot med beina i jorda

FOTO: Kjersti Backe, ØP

Hver sommer smiler Mette Stensholt
Schau til oss fra TV-skjermen.
Larviksdamen leder et av NRKs mest populære sommerprogram. Nå er årets
«Grønn Glede» serie er i full gang.
Schau er selv fra Larvik, og er en svoren
larvikspatriot.
– Jeg må ha med et innslag fra Larvik
hvert år. De andre i teamet vet det ikke,
men nå har jeg vel avslørt det, spøker
hun. Det er programmets fjerde sesong,
og tidligere har «Grønn Glede» gjort
opptak både på Rekkevik og i
Fritzøeparken. Ett av programmene ble
tatt opp på besteforeldrenes gamle gård
på Bergan i Lardal.
Schau har dype røtter i dirtriktet, og å
flytte fra Larvik er helt uaktuelt, selv om
både hun og mannen jobber utenbys.
– Vi er enige om at vi ikke vil flytte herfra, selv om jeg er litt lei av å pendle. Jeg
skulle gjerne ha jobbet i Larvik, men
mulighetene til det er litt begrenset,
sier Stensholt Schau. Hun retter på solbrillene som er plassert på hodet, og
setter seg bedre til rette i hagemøblene

som er lånt inn til programmet.
Stensholt Schau er utdannet økonom og
dataprogrammerer, og jobbet i Larvik
etter endt utdannelse i Kristiansand.
Hun skulle imidlertid ikke bli så lenge i
det yrket.
– Alt i mitt liv er egentlig preget av tilfeldigheter, sier hun.
– Noen venner av meg startet opp med
lokalradio, og spurte om jeg ville være
med. Egentlig skulle jeg kun drive med
administrasjonsoppgaver, men etter
bare en uke var jeg på lufta, forteller
Stensholt Schau.
Derfra var veien kort til jobb i NRK
Vestfold, hvor hun har blitt siden. Hun
har hatt mange forskjellige oppgaver, og
har prøvd det meste.
– Jeg har vært alt fra assistent, til
nyhetsjournalist og tv-reporter, til
vikarierende redaktør for NRK Vestfold,
forteller den aktive damen.
– Hvorfor er det blitt et hageprogram på
deg nå de siste årene?
– Der er vi inne på tilfeldighetene igjen,
sier programlederen og ler.
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– Jeg hadde veldig lyst til å lage et
naturprogram for «Ut i naturen» sammen med Petter Melsom, fotografen jeg
har jobbet med i mange år.
Stensholt Schau tok permisjon fra sine
vanlige oppgaver, og sammen med
Melsom laget hun et programinnslag om
de
sjeldne
blomsterartene
på
Citadelløya i Stavern. Blomsterinnslaget
falt i god jord hos «Ut i naturen» redaksjonen, og hun ble bedt om å lage et
eget sommerkonsept. Forslaget om et
nytt, flermedialt program som inkluderte både TV, radio og fjernsyn ble tatt
godt imot.
– Jeg fikk spørsmål om jeg ville være
programleder, noe jeg egentlig ikke
hadde tenkt så mye på. Men når jeg først
hadde planlagt alt, så orket jeg ikke se
noen andre gjøre jobben, så da takket
jeg ja, forteller hun.
Litt av tanken bak programmet er at det
skal være så enkelt som mulig for seerene å kopiere og la seg inspirere av det
de ser.
– Jeg er ikke gartner, det er litt viktig

Også hjemme i Larvik trives hun svært
godt utendørs, spesielt om sommeren.
– Svenner er favorittstedet over alle
favorittsteder, sier Stensholt Schau, og
kikker utover fjorden.

Hun er stolt av byen sin, og har klare
meninger om hvordan utviklingen bør
være videre.
– Jeg tror det ligger et enormt potensial
i Larvik, som ikke er tatt ut helt ennå,
sier hun. Selv reklamerer hun for Larvik
så fort sjansen byr seg, og favorittdrikken er ikke uventet Farris.
Journalist Ida Freng
Sakset fra Østlands-Posten
og tilpasset Sorord

i

st

– Jeg tror det henger sammen med det
at da jeg var yngre, så kunne vi bare
reise til Svenner når det var fint vær. Det
kan jo blåse ganske bra utpå der i en
liten båt, sier hun. Hun har feriert på
fyret, og det er mange gode minner.
– Å stå opp og ta et kjølig morgenbad, og
så spise frokost i sjøbua der ute… Vi vet
ikke hvor godt vi har det mange ganger,
sukker hun.

S

for meg å understreke.
Det er jo derfor jeg har med med Dag,
sier Stensholt Schau.
Dag Arneson er gartner ved Gjennestad
gartnerskole, og han er den som tar for
seg mesteparten av det prakstiske rundt
plantedelen av programmet.
Selv om hun ikke er gartner, har
Stensholt Schau allikevel det man kaller
«grønne fingre». For noen år siden
flyttet hun og familien inn i et nytt hus,
og hagen er under planlegging.
Da hun flyttet sa hun dette:
– Når jeg ser den nå, vil jeg nesten ikke
si at jeg har grønne fingre. Men jeg er jo
stadig ute i hagen og gjør ting, jeg er
bare helt i startfasen, sier hun og smiler. Og selv om hun elsker jobben sin, kan
hun noen ganger få litt nok av hagearbeid når innspillingstempoet er på det
høyeste.
– Det er en veldig intensiv produksjon vi
driver med. Vi bruker en uke per program, og det er bare et par uker mellom
innspilling og sending.
Programlederen trives ute i naturen, og
setter derfor stor pris på innspillingene
av programmet.
– Det er jo det som er det geniale med
denne jobben, jeg får være ute hele
tiden, sier hun fornøyd, og legger leende
til.
– Men det synes jeg bare helt til det
begynner å regne!

oroptim

korme
bo
n!

Boken jeg ønsker å anbefale er
Anne Karin Elstads bok

Hjem

NRK-pris til Mette Stensholt Schau
Harald Bøes pris for 2005 tildelt Mette
Stensholt Schau fra Larvik for arbeidet
med programserien Grønn glede. Prisen
deles ut til en medarbeider som gjennom
sitt arbeide har fremmet distriktskontorene på en særlig positiv måte siste
året.
Harald Bøes pris består av et diplom og
en sjekk på 10.000 kroner.
Og i år var hun holdt hun 17.maitalen i
Bøkeskogen!

Fairtrade-merket vin i alle
Vinmonopol
Nå har endelig tiden kommet, det
er mulig å finne Fairtrade-merket
vin i samtlige pol. Det er både
rødvin og hvitvin å finne i hyllene,
se etter Fairtrade-merket!
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Dette er en bok som tar for seg hennes
barne og ungdomsår i hjembygda
Hestnes. Denne boka forteller om den
vanlige hverdagen og de utfordringer
den byr på, både positivt og negativt.
Hun er født rett før krigen bryter ut, og
har naturligvis sine barneår under krigen. Hun forteller om hvordan hun som
liten måtte gå lange avstander for å
hente varer for moren sin, da det ikke
var andre muligheter. Hun forteller om
redselen hun følte og skammen som
bestandig kom når hun ikke syntes hun
var flink nok.
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Hun beskriver en barndom og ungdom
som på mange måter er hard og strevsom, men som samtidig lyser av kjærlighet mellom menneskene på gården,
samhold i generasjonene, men også om
samholdet og varmen i det lille samfunnet. Det fortelles om hvordan hun
måtte lære å ta vare på seg selv, og
sine småsøsken
i en ung alder,
da hennes mor
som var et
arbeidsjern og
et samlingspunkt, ble
alvorlig syk og
senere døde.
Boken tar for
seg de helt
dagligdagse
oppgavene som
å jobbe på jordene eller stelle
i fjøset. Det er
et sterkt
rollemønster
som det skal
mye til å brytes. Det er som
regel husmorens ansvar å ta
seg av hus og stelle fjøset, mens det
var mennenes ansvar og være ute å
jobbe i skogen eller på jorda. Selv om
jeg selv er født etter krigen og ikke
opplevd det hun beskriver her, er det
mange likhetspunkter som kommer opp
fra min egen barndom. Hvordan livet på
gården artet seg med liv som blir født
og ikke minst den skremmende slaktertiden. Et minne som jeg tror de fleste

barn husker, som har opplevd slakting
på hjemgården.
En bok som vekker mange minner som
man på en måte har glemt bort, men
som det er godt å ta opp igjen. Jeg
blir stadig sittende å tenke på hvordan
samfunnet og rollemønsteret har
utviklet seg på relativt kort tid. Hvordan
en reise til nabobygda
var en stor og strabasiøs opplevelse,
mens vi i dag setter
oss i bilen og kjører av
gårde med den største
selvfølgelighet. Vi
syntes i dag at det
kanskje ikke har
skjedd så mye den
siste tiden, men når vi
ser tilbake noen 10 år,
så er det utrolig store
endringer. Hun forteller hvordan hun som
ganske liten måtte
lære seg å ta ansvar
hjemme. Det var en
selvfølge at ungene,
særlig jentene skulle
lære matstell og
kunne sy. Hvordan de
små stundene rundt radioen og barnetimen var store forventninger på lørdagskvelden. Det er en bok som er
skrevet med stor kjærlighet for de
menneskene hun hadde rundt seg, og
som har vært med på å forme livet
hennes, og henne selv som person. . En
bok som er vært å bruke tid på.

CSW 2008 - Konklusjoner fra FNs
kvinnekommisjon
Møte i FNs 52. kvinnekommisjon ble
avsluttet 7.februar etter lange møter
mellom medlemstatene for å komme
fram til en felles konklusjon. I følge
organisasjonen International Women's
Tribune Center skyldtes ikke de lange
forhandlingene først og fremst uenighet
mellom statene, men at det tok ekstra tid
å følge opp de mange innspillene på
årets hovedtemaer som var finansiering
for likestilling, kvinner i krig og konflikt
og kvinner og miljø.
I sin konklusjon ber kvinnekommisjonen
blant annet medlemsstatene om å
integrere et likestillingsperspektiv i
utformingen, gjennomføringen, overvåkningen og evalueringen og rapporteringen i all nasjonal økonomisk politikk,
strategier og planer, på en koordinert
måte på tvers av politikkområder.
I dette arbeidet bes statene om å involvere nasjonale likestillingsmekanismer og
kvinneorganisasjoner i utformingen og
utviklingen av en slik politikk, strategier
og planer med et mål om likestilling og
en styrking av kvinners stilling.
www.fokuskvinner.no

Sølvi Snedal Tufte

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

Nansetgata 26 • Larvik
33 11 35 55
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Et festlig RL-møte i Mo i Rana

Som dere vet, var fire fra vår klubb på
representantskapsmøtet i Mo i Rana
helgen 30. mai til 1. juni. Gro og Kirsti
var delegater fra klubben, og Margaret
og jeg var invitert av unionen som henholdsvis unionskoordinator og redaktør.
Utvidet unionsstyremøte var lagt til
fredag fra lunsj og utover, derfor kom
Margaret og jeg torsdag kveld. Fredag
formiddag benyttet vi til å se på byen.
Mo er en pen by med konsentrert
sentrum og store åpne gater ned mot
fjorden. Da jernverket ble nedlagt for
mer enn en menneskealder siden, stod
hele samfunnet i fare for å rakne. Men
store statlige midler ble satt inn,
Nasjonalbiblioteket og Statens innkrevingssentral og andre statlige tiltak
ble lagt dit, og dette har vitalisert Mo.
Gro og Kirsti kom fredag ettermiddag
sammen med alle andre delegater og
observatører, og da var vi i gang. Godt
over 200 damer samlet på ett brett!
Arrangementet var prikkfritt, og Mo i
Rana-klubben har all ære av det. Til og
med værgudene smilte til dem og oss.
Strålende sol og sommertemperatur
gjorde at yttertøy var overflødig, selv
ute på terrassen ved midnatt. Den nye
uteterrassen på hotellet ble vår stor-

stue og vårt samlingspunkt. Der ble vi
ristet sammen, og når soroptimister
samles slik, blir det unaturlig å sette
seg ved eget bord hvis det er plass der

Vi hadde uformell middag fredag kveld,
møte hele dagen på lørdag og festmiddag om kvelden. Selve møtet er referert
grundig i juninummeret av Soroptima,

Gro og Kirsti solgte miljønett til den store gullmedalje!

det sitter noen fra før. Det gjaldt både
i spisesal og på terrassen.
Veldig hyggelig!
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så det hopper jeg over her. Det jeg vil
si, er at møtet gikk som smurt.
Unionsstyret vårt var svært godt forbe-
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Sissel Hobæk, Margaret Støle Karlsen, Anne Baggethun og Gro Stalsberg smilende soroptimister i Mo i Rana!

redt, og vi kunne avslutte litt før tiden
til og med. Da var det hele tre timer til
middagen skulle begynne, og det ga oss
anledning til et skikkelig ”vorspiel” på
terrassen. Damene bestilte vin og annet
drikke, flokket seg rundt alle bord, og
praten og latteren gikk himmelhøyt.
Søndag var det landsmøte med fore drag, rapporter om diverse prosjekter
fra klubber og union og annet. Etter
lunsj var hele arrangementet over. Det
var en intens og svært hyggelig helg.
Det anbefales på det sterkeste å bli
med. Anbefalingen går spesielt til dere
som aldri har deltatt før. På slike samlinger får en mer forståelse av hva
soroptimismen står for og betyr, nye

kontakter knyttes, og det er veldig mye
moro.
Neste år, 22.-24. mai, skal repre sentantskapsmøtet holdes i
Fredrikstad. Da blir vi mange fra Larvik
som deltar, ikke sant? Da kan vi kjøre
egne biler og ta ferja over fjorden. Fort
og greit.
Dere får garantert en positiv
opplevelse.
Sissel

Sissel rapporterer fra
arbeidet i redaksjonen i
Norsk Soroptima
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Marianne, landssekretær, Kirsti,
Gro og Sissel i en solrik pause

Nr. 23 - JUNI 2007

29

sorord
- vær smartere enn andre men ikke si at du er det.

,,
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