
MARIA
Elisabetta De Franciscis er vår
nye Europa-president! Hun er
Sorords gjesteskribent. 
Les om hennes fremtidsideer
for vår organisasjon!

Side 7

TORUNN
er vår distriktskontakt! Les
side  42

INGER
Bjørnstad Jensrud fra Hamar har
vært på verdenskongressen i
Istanbul og har sendt oss sine
inntrykk derfra. Får du ikke lyst til
å reise på soroptimist-
evenementer i inn og utland, er
det i alle fall ikke Ingers skyld! 

Side  20 og 23

TORUNN
Hammer Haarberg, klubbens
sekretær, var med og 
representerte klubben på 
representant- og landsmøtet i
Stavanger, mai 2015.
Les om hennes opplevelser
på og omkring møtet!

Se side 3 og 4

Organ for Larvik soroptimistklubb nr. 40 - Årgang 21 - 2015
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Tønsberg soroptimistklubb klarte kunststykket å farge
Slottsfjelltårnet oransje på FNs internasjonale dag for bekjempelse 
av vold mot kvinner.                                                                      Les mer på side 13

Et oransje
Slottsfjelltårn

skal symbolisere
håp om en bedre
fremtid uten vold

Tønsberg 
soroptimistklubb
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Redaksjonen 
for Sorord:
Torunn H. Haarberg
Sølvi Snedal Tufte
Margaret 
Støle Karlsen 
Lill Bjørvik 
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Larvik 
Soroptimistklubb

President  
Sissel Hobæk
Sekretær 

Torunn H. Haarberg
Kasserer 

Gro Stalsberg
Klubbens adresse:

Kongegata 34

3256 Larvik

Kontakt-
info
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Det er godt å
være barn 

noen ganger, og
særlig i julen når

dens mektige
Grunnlegger 

selv var 
et barn.

Charles DickensKjære medsøstre 
i klubben!

Det er desember og tid for nytt nummer
av Sorord. Som nytiltrådt president er det
en del å sette seg inn i, men jeg har god
hjelp av Lill og den delen av styret som har
sittet der en stund. Jeg har alltid fulgt
ganske godt med i klubbens og soroptim-
istenes arbeid, men nå kommer jeg nok til
å lese litt oftere på nettet. Jeg oppfordrer
også alle dere til å gjøre det. Det er svært
lærerikt, og man får ganske mange aha-
opplevelser og kan føle seg stolt over hva
organisasjonen får til.

Siden det er tid for 10-desember-
innsamling, også kalt Presidentens Appell,
henviser jeg til brev fra SI president Yvonne
Simpson i dette nummer av Sorord. Forrige
presidentperiode hadde «See Solar, Cook
Solar» som formål, og det har dere lest om
i Sorord tidligere. Formålet er å skaffe elek-

trisitet gjennom solceller til deler av verden
der det ikke finnes. Særlig jenter og kvinner
drar nytte av det, fordi det gjør matlaging
lettere og jentene får leselys til skolear-
beidet etter at de er ferdig med dagens
arbeid. I den fattige del av verden må sær-
lig jentene jobbe hjemme i all fritid. For
desemberpengene de to årene har man
seks prosjekter gående. I Uganda har skol-
er fått solcellepanel på taket og dermed
fått internett. På tre av Fijiøyene har man
installert anlegg som gir strøm til hushold-
ning og matlaging. I tillegg er anlegg på
Mali, Papua New Guinea og Nepal under
arbeid.

Det viser at det er stor sannhet i ordtak-
et «mange bekker små gjør en stor å». Så
mye får man altså for det relativt
beskjedne beløpet klubbene bidrar med
fordi dette er en global innsamling.
Julen står for døren, og vi går forhåpentlig-
vis en deilig, hvit vinter i møte. Jeg liker hvit
vinter med noen kuldegrader. Håper på
det i år.

God jul til dere alle og vel møtt til ny dyst
på nyåret med videre arbeid hos Askjems,
planlegging av distriktsmøtet, gode møter
og andre soroptimistsaker.

, Julehilsen fra Sissel

Gledelig jul til 

dere alle fra oss 

i redaksjonen!
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Det ble fattet en resolusjon som
omhandlet «Bekjempelse av menneske-
handel». Den ble oversendt til de 
ansvarlige myndigheter.

Landsmøtet hadde flere spennende
temaer. Vi fikk et meget spennende og
interessant foredrag om «Aktuelle men-
neskerettighetsspørsmål» v/Erik Møse
Kristin Ruder, leder av utdannings-

Nr. 40 - DESEMBER 2015

Representantskapsmøtet 2015

Våre to representanter: President Lill Bjørvik og sekretær Torunn Hammer Haarberg,
til høyre.

REPRESENTANTSKAPSMØTET 
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Stavanger 30. mai 
Årets R&L møte ble avholdt i
Stavanger siste helgen i mai i
strålende vårvær.
Der møtte 123 representanter
fra hele landet. I tillegg var det
to soroptimister fra Ungarn
gjester og daværende 
SIE presidenten Ulla Madsen.

Et fyldig referat fra Representants-
skapsmøtet stod i Soroptima nr. 4 2015.
En av de viktige sakene var å velge et
nytt unionstyre:
Kirsti Guttormsen, SI Oslo ll, ble valgt
til ny unionspresident. 
Bente Lene Christensen, SI Fredrikstad
ble valgt til 1.visepresident, mens 
Janine Schaller-Bøyum, SI Bærum, ble
valgt til 2.visepresident. 

Resten av unionsstyret kommer fra SI
Oslo ll.

fondet, fortalte om fondets utvikling og
status.

Edle Utaaker, leder i Moldovakomiteen,
snakket om arbeidet i Moldova  og 

fortalte også om vår chartring av Stefan
Voda. Denne er nå den 6. soroptimistk-
lubben i landet.

Kirsti Guttormsen, unionspresident

Edle Utaaker, leder av Moldovakomiteen
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Rekruttering er et viktig tema for hele
organisasjonen. Organisasjonen er i fare
hvis vi ikke gjør noe nå. Klubbene bør
legge en strategi for rekruttering. 
Noen av forslagene som kom opp: 
•  Arrangere flere åpne møter hvor vi 
forteller hva organisasjonen står for, 
og hvordan vi jobber.

•  Styrke fadderordningen
•  Inkludere/engasjere alle medlem- 
mene på møtene

•  Kulturinnslag på møtene
•  Foredrag fra kunst/kultur fra personer 
i nærmiljøet

•  Lage et introskriv om klubben

Vi må søke andre strategier for å
rekruttere nye medlemmer. Det lønner
seg å ta grep!
Dette var noe som kom fram på work-
shopen om rekruttering.

Utdanningsfondet ble viet stor opp-
merksomhet; her sees vår egen Wenche
Klunderud til høyre på skjermen, som en
av to stiftere av fondet!  

ELLEN GADE
Sandefjord 
soroptimistklubb

Et spennende og viktig arbeid
framover for alle klubber i Norges-
unionen. 
Som dere ser, har vår klubb tatt tak i
noen av forslagene.

Et R&L møte er en møteplass for
mange flotte og engasjerte soroptimis-
ter som gir påfyll i soroptimistkrukken
og energi til videre arbeid. Jeg oppfor-
drer alle som har mulighet, til å delta på
neste års R&L-møte som skal arrangeres
i Sandefjord. 

Her har vi mulighet til å få mye
kunnskap og treffe mange flotte 
soroptimister fra hele landet!

TORUNN HAMMER HAARBERG 

Vi var tre fra Larvik, Lill Bjørvik, her til venstre sammen med Kristin Ruder fra Tønsberg
og utdanningsfondet og Margaret Støle Karlsen som var fotograf  og meg selv.

,,
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Stavangerklubben tar miljøet på alvor
og satset på å legge alle sakspapirene i
forbindelse med representantskaps-
møtet i mai, i Larvik-klubbens miljønett.
Mange velger dessverre plastmapper til
til papirene. Ved å velge våre miljønett
tas miljøet på alvor og Norske soropti-
misters utdanningsfond får sin del av
pengene nettene koster. Gjennom
mange år har Larvik-klubben hatt
utdanningsfondet som største mottaker
av midler som blir samlet inn og
miljønettene representerer en 

inntektskilde til glede for fondet! 

På den verst tenkelige vinterdagen kom
Stavangerklubbens Aase-Brit Borsheim innom
Larvik for å hente nett. På vei til hytta sparte
hun klubben for porto! Og vi fikk en hyggelig
overlevering i snøværet!

Miljønett i Stavanger!

NYTT

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

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

Bestill gjerne klubbvis:

thorka2@online.no

pr. stk.
pluss porto

MILJØNETT
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Å herrrlighet, jeg visste ikke at Anne-
Brit bodde SÅ langt oppe i dalen, sa
Margaret litt spøkefullt. Hun syntes vi
kjørte og kjørte. 

Vi hadde vært på industriområdet ved
Torp og hentet nye handlenett. Ørten
store kartonger som skulle oppbevares
hos Anne-Brit, som har LÅVE. Først fyllte
vi Margarets bil, så fyllte vi min. Det gikk
akkurat. Deretter tok vi tverrveien fra
Lasken via Åsrumvannet og Kvelde og
oppover dalen til nesten-Svarstad, til
Anne-Brit. 

Vel fremme på gården blir vi hilst
hjertelig velkommen av mamma´n til
Anne-Brit.  «Har dere tid til en kopp
kaffe?» Klart vi har.  Og så lempet vi
esker på plass, mens kaffen godgjorde
seg. Så satt vi oss på verandaen i andre
etasje og skuet ut over en vakker
Lågendal, man blir jo harmonisk i sinnet
bare av utsikten, mens vi spiste kake og

drakk kaffe og hadde en særdeles
hyggelig passiar med en særdeles
hyggelig dame. Det har sine veldig 
positive sider å ha dager til fri
disposisjon. Før man vet ordet av det
har man hatt en trivelig opplevelse og
en fin dag.  

Og senere på sommeren, da jeg traff
mamma´n igjen på auksjon over
Lågalaks i Kjærrafossen, da var vi
«gamlekjente». 

LILL BJØRVIK

MILJØNETT FOR ALLE PENGENE!

Nye miljønett er klare for salg!

Lill og Margaret tok jobben med å hente nettene i Sandefjord og levere for lagring hos
Anne-Brit!

Litt sjauing ble det og vi fikk etterhvert
taket på det å kjøre sekketralle ut og inn
av industribygget hos BK-Grafisk. Det ble
noen turer fram og tilbake til alt var på
plass.
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Jeg ble soroptimist i 1993 på et bra
tidspunkt i livet. I min ungdom var jeg
speiderleder og deretter medlem av
Rotaract, Rotarys ungdomsgruppe.
Deretter dro  jeg til USA for å studere,
og den eneste muligheten for sam-
funnsnyttig arbeid jeg fant der, var som
frivillig under Special Olympics som ble
arrangert på området til Universitetet i
Connecticut.

Da jeg returnerte til Italia, hadde min
familie flyttet til en annen by. Det tok en
del tid for meg å bli kjent med folk og
området. Men så fikk jeg en henvend-
else fra en hyggelig eldre dame om jeg
ville se gjennom en oversettelse fra
engelsk til italiensk. Det var statutter for
unionen og klubber hos noen som het
soroptimister. Jo mer jeg studerte tekst-
ene, jo mer fascinert ble jeg av organ-
isasjonen, dens demokratiske struktur,
dens internasjonale forpliktelse, dens
oppdrag og visjon. Jeg ble stolt da jeg
ble spurt om å bli medlem av en klubb,
og jeg ble øyeblikkelig involvert både i
prosjektene og i læringsprosessen for å
kunne si ja til verv på ulike nivåer.

Mine fremtidsideer
Etter mitt syn må vår nesten hundre-
årige historie bli springbrettet til frem-
tiden. Vi i den europeiske føderasjon
(SIE) må forberede dette springbrettet
slik at det blir godt å hoppe fra. Jeg er
svært glad for at guvernørene sa ja til
styrets forslag om å skrive et nytt og
mindre omfattende lovverk. Videre fore-
slår jeg en ny geografisk inndeling for
single klubber og unioner,  og  gjøre
regnskapsprosessene mer samstemte.

Vi må være stimulerende og ha noen
provoserende tanker for å være attrak-
tive og dermed få flere unge medlem-
mer. Vi må gjøre våre medlemskap til
redskap for profesjonell nettverksbygg-
ing på tvers av grenser og kulturer.
Under våre årlige møter må vi ta tilbake
mer tid til debatter, mer læring, mer
utveksling av erfaringer  - og dermed
mindre byråkrati og færre admin-
istrative oppgaver, noe som lett kan
ordnes gjennom internett. Vi må fort-
sette moderniseringen av organisasjon-
en vår ved å øke støtten til single klubb-
er og små unioner. Jeg ønsker også å
videreutvikle «Train the Trainer» (lær
opp lederen) og å gjøre kommunika-
sjonen med klubbene enklere. Og som
siste punkt ønsker jeg å forenkle og
redusere flommen av skjemaer som
sendes til unioner og klubber, slik at alle
kan konsentrere seg mer om en aktiv
utadvendt rolle, selv om det kun er
gjennom mediene.

Gjesteskribenten

SIE-PRESIDENT

Maria Elisabetta 
De Franciscis

Maria Elisabetta de
Franciscis 
er førsteamanuensis ved Institutt for stats-
vitenskap ved Università degli Studi di
Napoli Federico II hvor hun underviser
komparative offentlig rett, amerikansk for-
fatningsrett og sammenlignende forfat-
ningsrett. Hun har en mastergrad fra
Università degli Studi di Napoli Federico II
og en mastergrad og en doktorgrad fra
Universitetet i Connecticut.

Som SIE president (Europapresident) har
hun stemmerett i Soroptimist International.
Invester i utdanning er tema for hennes
toårsperiode med et spesielt fokus ved å
redusere gapet mellom kvinner og
STEM(Science, Technology, Engineering, and
Mathematics)

i
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i

i
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ii

FAKTA

Her er SIE-presidentens styre. Nr. 2 fra høyre står vår egen Sigrid Ag, visepresident i SIE.
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I skrivende stund er det seks uker
siden det nye soroptimiståret startet, og
det er med glede og spenning jeg får
spalteplass i Sorord som SIEs visepresi-
dent med ansvar for påvirkning og
formidling.  Seks år har gått siden jeg
trådte inn som 1. visepresident, og
deretter president for Norgesunionen.
Det var to + to innholdsrike år sammen
med unionstyrene i henholdsvis Bergen
og Harstad.  Inspirerende og viktig i
disse fire årene var våre støttende og
hardtarbeidende tillitskvinner.

Som unionspresident hadde jeg også
gleden av å besøke flere av våre klub-
ber, helt fra Kirkenes i nord til Larvik i
sør.  Jeg fikk delta i tre SIE guvernør-
møter og én verdenskongress.  I tillegg
til å lære om klubbenes arbeid i Norge,
så ga vervene meg også ganske god og
interessant innsikt i vårt internasjonale
engasjement.  

Som avtroppende unionspresident
hadde jeg også gleden av å besøke The
Grand Old Lady, æresmedlem i
Sandefjord soroptimistklubb, Ellen Gade
i forbindelse med hennes 90-årsdag.

Med sin erfaring og raushet inspirerte
hun til videre innsats.  Klar i sin tale sa
hun at man ikke ble soroptimist av å
delta på tretimers klubbmøter 10
ganger i året.  Dette var ord til etter-
tanke og slapp ikke taket i meg.

Etter fire år på unionsplan, var det
godt å trekke seg tilbake til nestled-
ervervet i Norgesunionens valgkomité.
På nyåret i 2014 kontaktet vår SIE-presi-
dent Ulla Madsen meg med spørsmål
om jeg kunne tenke meg å delta i en
referansegruppe for et fellesprosjekt
knyttet til vold mot kvinner.  Med Ellens
ord i bakhodet takket jeg ja, og fire uker
senere møttes så et knippe av forhen-
værende europeiske unionspresidenter
og SIE tillitskvinner i Milano. Åstedet var
leiligheten til SIEs leder for ekstensjon-
sarbeid, Maria Luisa Frosio.  Det ble en
dag fylt med mange gode refleksjoner,
diskusjoner og samhold.  Alle hadde et
genuint ønske om å gjøre en jobb for å
bedre kvinners rettigheter til utdanning,
sette kvinner i stand til å ta kontroll
over eget liv og bekjempe vold mot
kvinner.  

Med støtte av mitt eget klubbstyre i
Harstad og Norgesunionens styre fikk

jeg muligheten til å stille som en av
kandidatene til fire visepresidentverv på
europanivå. Spenning og en smule
nervøsitet preget meg på selve valgda-
gen under guvernørmøtet i Lisboa, og
jeg var veldig glad da resultatet ble
oversendt i form av sms til Harstad.  

Tusen takk for alle hyggelige lykkeøn-
skninger, for disse gir både energi og
mot til å ta fatt på et viktig arbeid.
Første styremøte ble avholdt i Frankfurt
26. og 27. september.  SIE president
Elisabetta redegjorde for sitt valg av
toårstema; Investér i utdanning med
underpunktene 1) Kvinners økonomiske
stilling, 2) myndiggjøring av kvinner og
3) bekjempelse av vold mot kvinner.
Det jobbes nå med konkrete forslag til
hvordan man både nasjonalt, men også
på klubbnivå kan bidra til å arbeide
innenfor hennes tema.    

Mitt eget arbeidsområde
er «advocacy».  Dette oversettes best til
norsk med påvirkning og formidling.
Det er et omfattende område, og SI-
styret har for noen dager siden valgt en
komité som skal se på hvordan
føderasjonene på tvers kan jobbe med
påvirkning både globalt, men også
regionalt og lokalt.  Jeg er SIEs 
representant i denne gruppen.  Første
samkjøringsmøte skjer via Skype i 
slutten av november.  
Under Norgesunionens utvidete
styremøte sist helg, fikk jeg mange
verdifulle innspill som bringes videre
inn i denne komitéen.  

Takk for meg i denne omgang.

Sigrid Ag
Harstad-klubben�

Investér
i utdanning

SIGRID AG, 
visepresident i SIE:

Sigrid Ag til høyre, sammen med Larvik-
klubbens gudmor, Ellen Gade, Sandefjord.
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FN JUBILERER I 2015 er det 70 år
siden opprettelsen
av FN.

Det var i februar 1945
at Storbritannias statsminister
Winston Churchill, Josef Stalin, parti-
sjef i Sovjetunionen og USAs presi-
dent Franklin D. Roosevelt møttes på
Jalta til den etter hvert så kjente
Jaltakonferansen. Her ble de enige
om å opprette en ny verdens-
organisasjon.

Den gang var det 51 land  
som skrev under, men nå er   

193 land medlem av FN. 

Som en ikke-statlig 
organisasjon (NGO) har 
Soroptimist International 
(SI) konsultativ status i FN og    
aktive lobbyister ved FN-
kontorene i New York, Genève,   
Wien, Roma, Nairobi og Paris.  SIs 
representanter har talerett i FN,    
og deltar på FN-konferanser. 
SI samarbeider med flere FN- 
organisasjoner,  bl.a. UN Women,  
UNESCO (utdanning, vitenskap, 
kultur), FAO  (ernæring og land-
bruk) og UNEP (miljø).   
Norske soroptimister samarbeider   
med FN-sambandet.

"In many respects, the world is 
shifting beneath our feet. Yet the 
Charter remains a firm foundation 
for shared progress.”

Secretary-General Ban Ki-moon

Vi gratulerer!
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FN-sambandet 
foreslått avviklet.

Regjeringen foreslår i tilleggsproposi-
sjonen til statsbudsjettet å avvikle
informasjonsstøtten. Det innebærer at
FN-sambandet må legge ned sin virk-
somhet ved årsskifte.

Konsekvensene vil bli store både for
folkeopplysningsarbeidet om FN, og for
skoleverkets muligheter til å gi aktuell
og relevant undervisning om FN og
internasjonale spørsmål.

- Vi tror dette må være en arbeids-
ulykke. Regjeringen har vært under
hardt press for å finne inndekning av
kostnader knyttet til det store antallet
flykninger som kommer, og tidspresset
har vært markant. Vi kan ikke skjønne
annet enn at et kutt som fører til ned-
leggelse av en organisasjon som FN-
sambandet må være et arbeidsuhell, sier
generalsekretær i FN-sambandet Kari
Solholm.

Rekordhøy etterspørsel
etter FN-sambandets tilbud
FN-sambandet møter i år over 80.000
elever over hele landet, og har over 2
millioner besøk på sine nettsteder.
Siden UD var med å opprette FN-sam-
bandet i 1946 har organisasjonen
utviklet seg til å bli en solid og etter-
spurt samarbeidspartner for skole-
verket, og en viktig folkeopplysnings-
organisasjon med engasjerende og
debattskapende virksomhet. FN-sam-
bandet har seks distriktskontorer som
dekker hele landet.

Etterspørselen etter FN-sambandets
nettjenester og undervisningstilbud har
aldri vært større.

Skolen og elevene vil tape
Internasjonale spørsmål er viktigere og
mer aktuelle i skolen enn på lenge.
Verden rykker stadig nærmere, klima-
krisen, flyktningsituasjonen, menneske-
rettighetsbrudd, krig og konflikt, setter
sitt preg på mediene og hverdagen her
hjemme. Det er viktigere enn noen gang
at barn og unge forstår sammenheng-
ene og årsakene til situasjonen i verden.
FN-sambandet bidrar til at elevene har
tilgjengelig kunnskap og får muligheter
til å engasjere seg.

- Bortfallet av våre skoletil-
bud 
og nettsteder vil ramme elever,
lærere og andre som søker
kunnskap om FN og interna-
sjonale spørsmål. Vi er alene i
Norge om å gi et slikt tilbud
spesielt tilrettelagt for barn og
unge, sier Solholm

FN har vært en hjørnestein 
i norsk utenrikspolitikk siden
starten i 1945. Alle regjeringer
har siden da støttet opp om FNs
arbeid og ideen om multilater-
alt samarbeid for fred og menn-
eskerettigheter. Da er det
urovekkende at en organisasjon
som bidrar med kunnskap, legg-
er til rette for debatt og enga-
sjement rundt disse temaene
kan bli avviklet med et
pennestrøk. I et jubileumsår for
FN, og med et vedtak om nye

Dette må vi forhindre!
Regjeringen snudde og FN-
sambandet avvikles ikke. Vi

heholder teksten fordi den for-
teller oss om viktigheten av å ha
FN-sambandet og hvor viktig

det er å engasjere seg!
Se brevet på side 11.

bærekraftsmål, som forplikter oss
nasjonalt, blir det et paradoks at vi
legges ned.

- Vi håper i det lengste at vi kan fort-
sette, men vi er avhengige av at polit-
ikerne snur og fortsatt ønsker å pri-
oritere formidling av kunnskap om
FN og FNs arbeid til barn og unge,
sier Solholm.

Forfatter: Terje Karlsen 
v/FN-sambandet
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FN-sambandet må opprettholdes! Unionsstyret har sendt brev til alle partiers stortingsgrupper.  Et skriftelig innspill som opp-
summert går ut på at vi forutsetter at FN-sambandet ikke legges ned slik budsjettforslaget legger opp til.

Bare dager etter at
dette brevet ble sendt,
snudde regjeringen og
FN-sambandet  avvikles

ikke!
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Larvik soroptimistklubb forsøkte lenge
å få aktører i byen til å lyssette et bygg i
oransje 25. november, FNs dag for
bekjempelse av vold mot kvinner.
Dessverre fikk vi litt liten tid på oss og fikk
det ikke til denne gang, men kanskje vi
kan følge Tønsberg-klubbens gode 
resultat, neste år!

Vi fikk inn i Østlands-Postens president
Sissel Hobæks gode innlegg og det er
svært positivt. Det å få spalteplass er vikt-
ig for denne saken og prosjektene vi jobb-
er med.

På neste side kan du lese Tønsberg-
klubbens innlegg i samme anledning, der
det opplyste Slottsfjelltårnet var et viktig
blikkfang!

Godt jobbet, Tønsberg!
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motvirke vold mot kvinner.
Soroptimistene arbeider derfor globalt
for å bedre kvinners og jenters liv og
status nettopp gjennom utdanning. 
Norske soroptimister har et eget utdan-
ningsfond for kvinner i fattige land, og
deler hvert år ut betydelig summer i
stipend. I år har fondet bidratt til at 76
kvinner har fått yrkesutdanning eller
videreutdanning på forskjellige nivå.  

I Moldova, Europas fattigste land, har
norske soroptimister engasjert seg i
flere store prosjekt for å hindre men-
neskehandel av unge jenter. I tillegg
finansierer vi flere seminarer for kvinner
i små landsbyer i Moldova hvor fokus på
vold i nære relasjoner er tema. 
Tønsberg Soroptimistklubb har vært
spesielt involvert i disse prosjektene.

80 000 medlemmer globalt
Soroptimist International er en verden-
somspennende organisasjon for
yrkeskvinner og har som mål å gjøre en
forskjell for kvinner og jenter gjennom
bevisstgjøring, påvirkning og aktiv han-
dling gjennom prosjektarbeid.
Soroptimistene teller ca. 80 000
medlemmer i 132 land, i Norge ca. 1850
soroptimister i 63 klubber over hele lan-
det. I Tønsberg har soroptimistklubben
43 medlemmer. 

Vi må få slutt på vold mot kvinner –
det er uverdig og hindrer positiv
utvikling av verdenssamfunnet.

Lone G. Ziegemann, 
president Tønsberg Soroptimistklubb
Solveig H Ahlquist og Liv S Handeland,
informasjonsmedarbeidere

Tårnet på Slottsfjellet 
lyssettes oransje!
Soroptimistene markerer FNs dag for 
avskaffelse av vold mot kvinner

Sorord har fått lov til å bruke
Tænsberg-klubbens innlegg
som sto på trykk i Tønsberg
Blad 25. november. Bildet som
preger forsiden på Sorord
illustrerte artikkelen. Bildet
brukes etter samtykke fra foto-
grafen.

år siden 1999, og retter søkelyset mot
vold mot kvinner som et globalt prob-
lem som finner sted i alle samfunn og
kulturer – uansett etnisk opprinnelse,
sosial bakgrunn eller status – i krig som
i fred.  Vold mot kvinner foregår både i
fattige så vel som i rike land. Også kid-
napping, barneekteskap, menneskehan-
del og omskjæring blir i denne sam-
menhengen definert som vold.  FN slår
fast at vold mot kvinner utgjør et
alvorlig hinder for utvikling og likestill-
ing mellom kjønnene. I utviklingsland
der kvinners sosiale, kulturelle og
økonomiske status er svak, er kvinner
spesielt sårbare for vold, og kon-
sekvensene er store. Utover å krenke
kvinners personlige integritet og men-
neskeverd, er også vold mot kvinner et
hinder for et lands økonomiske og
demokratiske utvikling. I sin ytterste
konsekvens hindrer det kvinners fulle
og likeverdige deltakelse i samfunnet.

Over 600 millioner kvinner bor i land
hvor vold i hjemmet ikke er forbudt. 
1 av 3 kvinner verden over vil i løpet av
livet oppleve fysisk eller seksualisert
vold.  Hvert år blir mellom 500 000 og 2
millioner kvinner offer for menneske-
handel. Videre skjer opptil 50 prosent av
alle seksuelle overgrep mot jenter
under 16 år. 

På FNs Kvinnekonferanse i Beijing i
1995 var avskaffelse av vold mot kvin-
ner et av 12 viktige mål det skulle rettes
fokus på de kommende år. I dag, 20 år
senere er det fortsatt på omtrent
samme nivå, om ikke høyere.
Kvinnekonferansens motto var
«Utdanning - nøkkelen til fremgang».

Soroptimistenemener også at utdan-
ning vil bidra til at kvinner blir selvs-
tendige, og at utdanning positivt vil

FN har valgt 25. november som Den
internasjonale dagen for avskaffelse av
vold mot kvinner. Dette markeres av FN
ved å farge verden oransje. Dette skal
symbolisere håp om en bedre fremtid
uten vold. 

Tønsberg Soroptimistklubb og sorop-
timister over hele verden støtter FN i
arbeidet med å sette fokus på avskaf-
felse av vold mot kvinner.

Mange kjente og ikoniske bygninger
verden over fargelegges oransje i dag,
blant annet FN bygningen i New York,
Empire State, Eiffeltårnet, Pyramidene i
Egypt o.l.  Tønsberg Soroptimistklubb
har med tillatelse fra kommunen, for
første gang lyssatt vårt eget kjente lan-
demerke på Slottsfjellet i oransje.   

Vold mot kvinner er aldri noen privat-
sak, men et samfunnsproblem som ram-
mer millioner av kvinner og setter
utvikling av alle samfunn tilbake. Vold i
nære relasjoner er for øvrig ikke bare et
problem i såkalte utviklingsland, og der-
for er det svært oppmuntrende og vik-
tig at norsk politi har valgt dette som et
av 3 satsningsområder nettopp for å
forebygge vold. Politiet i Tønsberg er
derfor med på laget når vår organisas-
jon i dag lyssetter Slottsfjellet i oransje
farge for å fokusere på problemet.

25. november har vært markert hvert
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Sommermøtet 2015
Det ble, som alltid, en trivelig kveld
på klubbens sommermøte! Denne
gang hadde programkomiteen valgt
ut Seilerhytta som møtested, et svært
lykkelig valg.

Mange av ossmøtte opp  og vi fikk
en fin opplevelse på en lun sommer-
kveld. Seilerhytta ligger tett ved sjøen
ute på Ødegården i Tjølling. 

Foruten god mat og drikke, trivelig
selskap, klubbsaker og prat, var nok
Sissel Hobæks opplesning, med inn-
levelse, av Henrik Ibsens episke dikt
Terje Viken, fra 1892, en opplevelse.
De fleste av oss hadde ikke hørt alle
versene siden det ble lest på folke-
skolen, så det ble et hyggelig gjenhør
av Ibsens udødelige verk.

i

i
i

i
i
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i
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i
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Utdrag av brev fra Yvonne
Simpson, SI President 
2015 - 2017

Som hvert år, vil også denne president-
en be om kollektiv sjenerøsitet fra alle
våre fire føderasjoner til støtte for kvinn-
er og jenter i Nepal, når de nå er i gang
med å gjenoppbygge sine liv etter det
forferdelige  og ødeleggende jord-
skjelvet  25. april og 12. mai 2015. Fokus
i Nepal vil være på utdanning og leder-
skap, som er et hovedtema i SI fram til
2021. 

Historisk har presidentens appell
støttet kvinner og jenter med størst
hjelpebehov rundt i verden, og dette
året er intet unntak. Nepal er blant de
fattigste og minst utviklede land i verd-
en, der omtrent 25 prosent av befolk-
ningen lever under fattigdomsgrensen.
Landet er svært avhengig av pengeov-
erføringer fra ulike kilder, noe som
utgjør 22 – 25 prosent av brutto nasjon-
alprodukt.

Nepals jordbruk er grunnsteinen i øko-
nomien, og mer enn 70 prosent av
befolkningen livnærer seg av det. Og
naturligvis, som i alle land i verden,
bærer kvinner og jenter hovedbyrden
av landets fattigdom. Det rapporteres at
lese- og skriveferdighet hos jenter over
15 år ligger på 44,5 prosent. Det tilsvar-

ende tallet for gutter er 71 prosent. I
Nepal går jenter stort sett på offentlige
skoler, mens gutter i større grad går på
private skoler, der de får mye større
utbytte av undervisningen.
I arbeidslivet er den gjennomsnittlige
andelen kvinner i styre og stell bare 12
prosent. 40 prosent av alle jenter under
18 år er gift, og statistikk viser at én av
fjorten jenter under 18 år har født barn.
Det er antatt at det er 577.000 barne-
bruder i Nepal nå.

Årets 10-desember-fond vil støtte
flere prosjekt, som alle har som formål å
utdanne kvinner og jenter i Nepal, pro-
sjekter som bygging av skoler, sørge for
stipend, undervise i ferdigheter som gir
inntekter, lære jenter å unngå trafficking
og flere. Organisasjoner som søker om

pengestøtte fra dette fondet, blir bedt
om å undertegne på at de skal måle og
rapportere sine resultater. SIs eget
Programme Team vil overvåke og styre
arbeidet med støtte og råd fra SI –stab-
en. Programme Team vil ha dette
ansvaret til hele fondet er delt ut og alle
prosjekter har rapportert tilbake.
Gjennom dette arbeidet vil tilgangen
på utdanning for kvinner og jenter økes
betraktelig.

Presidentens appell, 10-desember-
innsamlingen, vil vare i to år, og opp-
summert vil utdanningsarbeidet i disse
to årene hjelpe kvinner og jenter til å
gjenvinne verdig liv og få hjulene i
gang igjen.

Målet for innsamlingen er US $
500.000, nesten 4,25 millioner kroner.
Det vil si ca 50 kroner pr soroptimist
over to år.
Jeg ser fram til deres støtte i arbeidet
med å utgjøre en forskjell.

Yvonne Simpson
SI President

Fritt oversatt av 
SISSEL HOBÆK

Årets 10. desember-innsamling,
presidentens appell.
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Liv Heldal Høibø bor nå på STABRU, avdeling Farris, i Stavern

Ta kontakt med gull-
smed Anne-Brit Hellerud

på
aheller3@online.no

og få priser og mer info!

SOROPTIMIST-
RINGER

i sølv eller gull

Husk å kjøpe  
LILLA 

SLØYFER fra 
unionen og støtt
arbeidet mot 
handel av 
kvinner!
KONTONR.:

2801 18 11835

Vi megler fram dine verdier

AKTIV EIENDOMSMEGLING I LARVIK
Sigurdsgt. 1 , tlf. 33 13 90 00

Her kommer en liten hilsen fra Liv
– hun er på STABRU, avdeling Farris i
Stavern.
Hun ble strålende glad for besøk, like blid
som alltid, spiser og sover godt.
Husken er ikke helt den samme,  men hun
er egentlig i fin form. 

Sier, og det er nok helt sant, at hun er så
glad i klubben og er storfornøyd over at
den fortsatt blomstrer!

Hun har jo nesten vært med i alle klubb-
ens 45 år og er stolt over «alle de flinke
jentene som gir andre jenter skolegang».
Jeg berømmet henne for alt hun har gjort
for klubben og hun sa hun var så glad for
jobben hun fikk med å ta inn annonser!
«Da kunne jeg gjøre noe konkret for
klubben. Og de andre var jo i jobb så det
var fint at jeg kunne gjøre dette. 
Og pengene gikk jo til utdannelse». 

” Er så glad klubben blomstrer, jeg”
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Hva er vel mer hyggelig for oss i
klubben enn å få et nytt medlem som
ønsker å ta del i vårt arbeid for vår
dynamiske organisasjon som betyr en
forskjell for mange kvinner - verden
over! På første møte i oktober, ble Tove
Stensgård Hellum opptatt som nytt
medlem i Larvik-klubben! Hun er Helse
og Karriereveileder (Networker) og driv-
er eget firma. Vi ønsker Tove hjertelig
velkommen til oss!

På samme møte var vi, før vi holdt det
ordinære møtet, på besøk på
Mesterfjellet skole - den nyeste skolen i
vårt distrikt - så langt! Rektor Eva Lise
Børven Olsen viste oss rundt på en tipp
topp moderne skole og vi fikk en gjen-

nomgang av skolens arbeid. Svært
spennende og interessant.

Denne kvelden ble det også president-
skifte i klubben, Lill Bjørvik overrakte
presidentnålen til Sissel Hobæk som nå
er vår sjef de neste to årene! Vi takker

Lill for god jobb og ønsker Sissel lykke
til!

Og om ikke alt
dette var nok; Ina-
Maria hadde med
sin 6 uker gamle
datter Vilde Maria!
Rekruttering er
ikke no’ problem i
Larvik-klubben!

Nr. 40 - DESEMBER 2015

Velkommen, Tove!

KLUBBMØTE I OKTOBER

En blid 
rektor med
gaven fra
oss; en
flaske vin fra
Moldova!

Som alltid
er klubbens
medlemmer
en lydhør
forsamling -
her i skolens
bibliotek

Her er president Sissel Hobæk, fadder Kristin Dons Wallebek, Tove Stensgård Hellum og fadder Lill Bjørvik.
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BBoonneess ffoorr lliiffee�•• wwwwww..bboonneessffoorrlliiffee..ccoomm

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

Wellness Through 
Movement
Intelligence

Anne-Grete Hopen 
95 20 79 93

Kristin Ruder
33 32 90 09

Påmelding/
informasjon: 

UTDANNINGSFONDET

Utdanningsfondet ble opprettet i 1985
og mer enn 800 kvinner har fått støtte
til utdanning gjennom årene. Det er
norske soroptimister som har gitt peng-
er til fondet som har vokst mye de sen-
ere årene. I 2015 var fondets kapital på
kr 3.889.320,  det kom inn 130 søknader
og det ble utgitt 76 stipend.

Tre klubber som har utmerket seg
spesielt med hensyn til gaver 
fra 1. januar 2000 - 31. desember 2014:

SI Larvik kr. 144 033
SI Steinkjer kr.  139 655
SI Strand kr.  132 335

Vår klubb, som hadde én av de to 
initiativtakerne til fondet, Wenche
Klunderud som medlem, bør være
stolte over hva vi har fått til.

Klubben har også hatt styreansvar for
fondet, noe som det gamle bildet viser. 
Klubben vår fortsetter å støtte fondet,
med salg av julemerker, miljønett og
andre aktiviteter vi jobber med! 

Utdanning er nøkkelen til fremgang!

Fra venstre: Sidsel Moberg, Kirsti A.
Renaud, Margaret Støle Karlsen og Lill
Bjørvik

«Hvis verden bestemmer seg for
å ta fri én uke fra krig, så kan vi
putte alle barn på skolebenken»

Malala
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tillitskvinner fra oktober

FAKTA

Marion Andersen 
Tove Akre
Hilde Eskedal 
REKRUTTERING, 
Ina-Marie Snedal Tufte 
Margaret Støle Karlsen
Anne-Brit Hellerud

VALGKOMITÉEN
Jane Sandli 
Lill Bjørvik 

REVISOR
Jorunn Sjønnesen 
Britt Ohrem Brastein 

Nettansvarlig
Ellen Katrine Snedal, leder
Maria Brekke-Jakobsen

PR/Markedsansvarlig
Margaret Støle Karlsen

Redaksjonen for Sorord
Lill Bjørvik, 
Torunn H. Haarberg,
Margaret Støle Karlsen, 
Sølvi Snedal Tufte

PRESIDENT : Sissel Hobæk 
KASSERER: Gro Stalsberg 
SEKRETÆR: Torunn H. Haarberg
STYREMEDLEM: Maria Brekke-
Jakobsen
STYREMEDLEM: Britt Ohrem
Brastein
1. SUPPLEANT: 
Ina-Maria Snedal Tufte 
2. SUPPLEANT: Jane Sandli 

REPRESENTANTER TIL UNIONEN, 
1. REPRESENTANT: 
Sissel Hobæk, president 
2. REPRESENTANT: 
Maria Brekke-Jakobsen

SUPPLEANTER TIL UNIONEN, 
1. SUPPLEANT: Britt Ohrem
Brastein  
2. SUPPLEANT: Ina-Maria S. Tufte 
3. SUPPLEANT: Jane Sandli  

PROGRAMANSVARLIG 
Leder: Lill Bjørvik 
Assistent: Margaret Støle Karlsen

PROGRAMKOMITÉ, 
Trine Lise Fevik 

Her er våre tillitskvinner i
styret samlet på ett brett!

F.v. president Sissel Hobæk,
styremedlem Britt Ohrem
Brastein, sekretær Torunn H.
Haarberg, kasserer Gro
Stalsberg, styremedlem Maria
Brekke-Jakobsen og supple-
antene til styret, Ina-Maria
Snedal Tufte og Jane Sandli.

Disse loser oss gjennom soroptimiståret
2015 til 2016, fra oktober til oktober. 
Valgkomitéen hadde en noe vanskligere
jobb i år, siden mange skulle ut av verv.
Men floken ble løst av positive medlem-
mer av styret som tok på seg ett ekstra år
for å få kabalen til å gå opp! :-)

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

i

i

Larvikklubbens tillitskvinner!
i

FN slår fast at vold mot kvinner utgjør et alvorlig hinder for utvikling og likestilling mellom kjønnene.
I utviklingsland der kvinners sosiale, kulturelle og økonomiske status er svak, er kvinner spesielt sårbare for
vold, og konsekvensene er store. Utover å krenke kvinners personlige integritet og menneskeverd er også
menns vold mot kvinner et hinder for et lands økonomiske og demokratiske utvikling. I sin ytterste konsekvens
hindrer det kvinners fulle og likeverdige deltakelse i samfunnet. 
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VERDENSKONGRESS I ISTANBUL

20th SI Convention
2015 i Istanbul
- et lite reisebrev og noen
inntrykk fra Convention -
og litt til. 

Det er alltid spennende å reise på tur.
Møte mennesker som lever under andre
forhold; spise lokal mat, se nye byer,
vakker natur.  Reiser du til et soroptim-
istarrangement får du i tillegg en spesiell
opplevelse, - vårt fantastiske kvinnenett-
verk og inspirasjon til å fortsette vårt
viktige arbeid for kvinners verdighet og
bedre kår. 

Når jeg skriver dette har unionens tre
stipendiater og andre skrevet sine hisori-

Nr. 40 - DESEMBER 2015

er på internett. Jeg velger derfor en litt
annen vinkling, samtidig som jeg opp-
fordrer alle til å lese både på unionens,
føderasjonens og SIs nettsider. Vi vekt-
legger forskjellige saker, men vi deler
den samme entusiasme og glede over å
ha fått være med på 20th SI Convention!
Et flott arrangement og en fantastisk
opplevelse å være sammen med 1500
soroptimister fra hele verden.
* Jeg vil gi dere et lite reisebrev fra
Istanbul 
* noen inntrykk fra Convention i Istanbul
9. - 12. juli 2015 
*  men først vil jeg si litt generelt om det
å delta  på soroptimistarrangement - og
det burde mange flere gjøre! 

En reise til et soroptimistarrangement
begynner gjennom vårt medlemskap i
SI. Det betyr at vi bør starte i vår egen

klubb, distrikt, vennskapsklubber og
finne ut om det er flere som vil delta. Det
er veldig hyggelig, men slett ikke nød-
vendig,  å reise sammen med noen.
Praktiske løsninger og planlegging er
den samme som for andre reiser, - og blir
gjerne bedre om vi starter i tide. Det er
ofte penger å spare på "early bird"
registrering. Og best av alt: du gir deg
selv den gode følelsen av forventning!
Legg gjerne til en dag eller to (eller flere)
i for- og etterkant av arrangementet, så
slipper du å gå på shopping eller sight-
seeing når du kan være sammen med
soroptimistvenner, høre gode foredrag,
delta på workshops eller ha en lang prat
ved lunsjen.    

Husk å ta med visittkort - andre er ikke
flinkere enn du er til å huske navn/
adresser/klubb/union! Noen har med

Verdenskongress i Istanbul

De norske deltakerne på kongressen, artikkelforfatteren står som nr. fem fra høyre.

Inger Bjørnstad Jensrud

i
i

i
i

i i
i

i
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seg små gaver og da er det hyggelig,
men ikke nødvendig å kunne gi noe til-
bake. 

Dersom du ser frem til møte med en
spesiell soroptimist, så er mitt råd å gjøre
klar avtale om tid og sted før du reiser
hjemmefra - og holde den. Det er ganske
utrolig at man kan være i samme møte-
sal, på samme foredrag, ved samme lunsj
- og først finne hverandre i do-kø rett før
avreise!

Hva må man ha med av klær når det
skal være galla-middag, offisiell mottag-
else og møter.  Minst mulig, og i hoved-
sak noe som er behagelig og passe
varmt - inklusive gode sko! Det kan være
hyggelig å pynte seg litt, men ser du deg
rundt oppdager du raskt at også her det
forskjellige oppfatninger om hva som er
nødvendig! Jeg har opplevd at kofferten
er blitt borte eller forsinket på reisen til
"viktige" soroptimistarrangement. Nyttig
lærdom: Den eneste som var opptatt av
å ikke ha det riktige antrekket, var meg
selv - og likevel hadde jeg det helt strål-
ende! 

Istanbul - Byen der øst og
vest møtes -
Besøk i et nytt land og en by som jeg helt
siden barndommen har hatt en drøm
om å oppleve OG et stort soroptimistar-
rangement.                                           
Det må bare bli bra! Dit må jeg dra!
Jeg kom alene til flyplassen torsdag
ettermiddag, fikk en liten koffert i panna
- gjorde ikke meg noe, men jeg ble straks
tatt godt vare på av en mann, som løp og
hentet en ispose! Denne mannen sto i
skranken med et flott SI Convention
banner, fulgte meg til drosje og var
vennligheten selv. Hvorfor er det ingen
soroptimister som tar i mot her, tenkte
jeg? Etter som dagene gikk forsto jeg at
kvinnene har en helt annen plass i dette
samfunnet. Det var menn over alt, i gat-
ene, frokostsalen på hotellet, ikke en
kvinnelig selger å se i Grand Bazaar. Til
og med blant salgsbordene for flotte
"soroptimistprodukter" fra Tyrkia og
andre land, var det mange menn. - De
solgte mye forskjellig - diamanter og
gull, mobiltelefoner... I et hjørne av salen
satt en ung kvinne og vevde på et vak-

kert teppe, bak sto noen menn og kvin-
ner. "Help to empower her, buy a carpet",
ropte mannen som nok var sjefen! 

I stedet for workshops dro jeg på to 
forskjellige guidede turer, - til "alle" de
kjente, historiske  stedene; moskéer og
palasser. Det er så mye vakker kunst -
hager og parker - praktfull fordums stor-
het. Det slo meg allerede på vei fra fly-
plassen og til hotellet at her vil man fort-
satt vise folket storhet og makt. Det var
vakker beplantning langs veiene - på
statens bekostning.  Over åskanten på
Asia-siden var det store heisekraner som
vitnet om et gigantisk  byggeprosjekt.
Her bygges en storslått moské som skal
bære President Erdogans navn og være
synlig over hele byen.

Istanbul er en spennende, eksotisk by
med masse mennesker over alt. Vi vet jo
at det er mange velutdannede
"moderne" tyrkiske kvinner som over-
hodet ikke skiller seg ut fra vestlige -
eller andre turister, men jeg la flere
ganger merke til ganske unge kvinner,
mørkkledde med sjal gående bak sine
menn. I moskéene måtte kvinnene gå
inn i egne rom gjennom den lille døren
bak, mens mennene og vi turister med
kjøpt eller medbrakt sjal kunne opp-
holde oss i hovedrommet.  Se den
ufattelige rikdommen - og skjønnheten i
Dolmabahce-palasset,og samtidig tenke

på at haremet som sultanene hadde, eks-
isterte inntil for 100 år siden. 

Jeg måtte over broen - den mest kjente
av de to over Bosphorus, og følte jeg
kom til en annen verden, fredeligere,
grønnere. Gikk en tur i pinjeskogen, ble
busset forbi flotte nybygde overklasse-
villaer, men oppfattet likevel at denne
delen av Istanbul tilhørte en annen verd-
en, flere tiår tilbake, noe blant annet de
mange svartkledde kvinnene - to skritt
bak sine menn vitnet om.  
Noen korte glimt inn i en by, et samfunn
preget av menns rikdom og makt - i for-
tid og nåtid. Jeg opplevde i sannhet et
kontrastfylt samfunn mellom øst og vest.
Det er blitt enda mer spennende å følge
den politiske og økonomiske utviklingen
i området. Det er grunn til å sende gode
ønsker til SI Tyrkia og deres arbeid.  

20th SI Convention
Hotellet og møtelokalene lå i en park
med praktfull utsikt over Bosphorus. Fra
første stund følte vi gjestfrihet, imøte-
kommenhet og vennlighet. "The
Convention  Bag" var stor og uvanlig vel-
fylt med mange forskjellige produkter -
det meste,  unntatt frukt og tyrkiske
søtsaker, hadde den flotte
"Soroptimistanbul" logoen med tulipan-
er. Mest spesiell: en pilledosett! Det var

nesten for mye av det gode og ga grunn
til ettertanke. Aldri før har jeg sett en så
omfattende  sponsorliste, blant dem
CNN som hadde et flott intervju med
den tyrkiske leder for Convention en
ukes tid før åpningen! Mange må ha
jobbet hardt for å få så mye oppmerk-
somhet hos så mange. Forhåpentligvis
har også vår organisasjon blitt bedre
kjent gjennom dette.

Den velfylte vesken hadde også en fin

Inger Bjørnstad Jensrud representerer
Hamar-klubben og har vært soroptimist
siden 1979.
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programhåndbok med fyldige presenta-
sjoner av foredragsholdere , bilder av
personer og steder. Deltagerlisten var
samme fine format - ordnet etter deltag-
ernes hjemland - 200 fra Tyrkia, det
samme fra Tyskland, 1 fra Venezuela, 45
fra Sverige, 17 fra Norge - 1500 soroptim-
ister fra mer enn 50 land! En brosjyre,
laget av SI Tyrkia, med bilder og tekst fra
SI Convention 1983, vitnet om respekt
for historien og godt soroptimistarbeid
nedlagt tidligere. 

Jeg kom dessverre for sent til den offis-
ielle åpningen torsdag ettermiddag,
men heldigvis i tide til å få med meg
Friendship Evening samme kveld. Det er
alltid en spesiell stemning denne første
kvelden, - gleden over å møte noen man
kjenner fra før, spenningen ved et nytt
bekjentskap og forventninger til det
som skal komme. Her var godt og rikelig
med mat og drikke og en herlig varm,
mørk sommerkveld.  Underholdningen
var en profesjonell mannekengoppvis-
ning hvor SI President Ann Garvie (nå PP)
modig og raust avsluttet på flott vis. 

Til Gala Dinner lørdag kveld møttes vi i
solnedgangen på en stor utendørs arena
få meter fra hotellet. Runde bord med
plass til 10 personer var nydelig pyntet
med hvite duker og flotte blomsteropp-
satser i gult og blått. Det var så vakkert
og så mange festkledde glade mennesk-
er. Mørket kom og omsluttet det hele, og
gjorde stemningen enda flottere. Det var
nydelig mat, sang, musikk og dans. En
minne- og mimreverdig kveld med
gamle og nye venner!  

Organisasjonskomitéen hadde lykkes
med å lage et variert program fullt av
inspirasjon og glede! Alle foredrag,
debatter og forskjellige presentasjoner
bar preg av dyktige, engasjerte kvinner
og menn, i forskjellige aldre, med fokus
på temaet Soroptimists Educate to Lead:
Fresh Ideas Empowering Women. En ung
muslimsk kvinne gjorde sterkt inntrykk
med sin åpenhet om religionens makt i
samfunnet og over den enkelte. For meg
som eldre soroptimist var det også veld-
ig fint å høre så mange unge soroptim-
ister med sterkt engasjement og tro på
at SI også i fremtiden skal være en Global
Voice for Women! 

Et av høydepunktene er presentasjonen
av de flotte prosjektene som soroptim-
ister over hele verden har. Det er tanke-
vekkende og inspirerende å se at krea-
tivitet i prosjektarbeid er uavhengig av
økonomiske og praktiske muligheter. Du
verden for et spenn i prosjekter fra enkle
hverdagsaktiviteter til byggeprosjekter
med rike sponsorer - og stor innsats fra
engasjerte soroptimister. Det blir ganske
sterkt og tydelig når alle fire føderasjon-
ene samlet presenterer sitt beste!

Edit Schlaffer, fra Østerrike ble tildelt
SIEs Fredspris 2015. Hun har grunnlagt
og leder en organsiasjon, 

Women without Borders, som oppfordrer
kvinner til å være aktive og uredde i
kampen mot vold og terrorisme og å
løse sikkerhetsspørmål  i et kvinneper-
spektiv. Gjennom SAVE, Sisters Against
Violent Extremisme, har hun startet flere
skoler hvor mødre til terrorister får opp-
læring og støtte til et verdig liv. Disse
skolene lærer også mødre til å oppdra
sine barn med tanke på å hindre at de
blir terrorister. For meg en ukjent, men
sterk og aktuell  prisvinner. - SIEs
Fredspris ble delt ut første gang under
SIEs Kongress i Wien i 2005 etter initiativ
av PP Heidrun Konrad. Dette var i den
perioden jeg var SIE Finance Controller,
så jeg fikk følge prossessen tett, - presi-
dentes idé og kunstnerens skisser til sta-
tuett. Jeg mente og mener fortsatt at
SIEs Fredspris er en fin påminnelse om
og hyllest til kvinners arbeid for fred.
Kunstner og soroptimist i Luxemburg
Bettina Scholl-Sabbatinis statuett er
flott. Jeg blir alltid stolt og rørt over

denne prisen!

Som vanlig var det tynnere på stolrad-
ene siste dagen, søndag. Det er leit at det
ofte er slik, - også denne avslutningsdag-
en bød på et veldig godt program i til-
legg til presidentskiftet. 
Det er høytid, gode taler og mye følelser
når en SI president takker for seg og ny
innsettes. To år går fort , men når man er
leder for en så sammensatt organisasjon
som vår, er det lett å forstå at belastning-
en må bli stor. PP Anns Garvies søster,
hadde fulgt med - i arbeidet og på reiser,
også i de to årene som hennes søster var
President Elect. Vi var sammen på en tur
og hun kunne fortelle om harde tak, men
også mange flotte opplevelser i møte
med soroptimister verden over. I sin
gode avslutningstale sa PP Ann Garvie at
hun var spesielt takknemlig for det store
engasjement i "See solar - Cook solar". Vi
ser med en gang for oss den gyldne
solen med vårt emblem - og vil huske
den som hennes logo. 

Vår nye SI President, Yvonne Simpson,
har valgt en sterk rosa vannlilje med fem
kronblader med "Educate to lead" i
sirkelen rundt vårt emblem som sin

logo. Et svært personlig valg. Hun er fra
New Zealand, i et område med
regnskog, bor nær stranden og har et
sterkt forhold til vann. De fem kron-
bladene kan ha mange betydninger - SIs
fire, snart fem føderasjoner, SIs fem
grunnpilarer: medlemskap, lederskap,
kommunikasjon, program og vår mål-
setting. Det hun sterkest fremhever er at
bladene også er et symbol på
Kjærlighetens fem språk:
Bekreftelse/anerkjennelse, fysisk nærhet,
tjenester, gaver og tid for hverandre. Den
sterke rosa farven kaller hun "Positive
Pink" - to be in pink health, - hvilket betyr
at man er ved god helse både fysisk og

Edit Schlaffer med prisen. SIEs president
(til oktober i år) Ulla Madsen har over-
levert det synlige beviset for prisen.
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psykisk, - noe hun ønsker for den enkelte
av oss og for SI. - Er det ikke flott!

Ved innsettelsen kom soroptimister fra
SI New Zealand opp på scenen og la en
spesiell Maori-kappe over skuldrene til
kommende President Yvonne  og sang
en "Maori-sang". Teksten vistes på
skjermen, så vi alle kunne delta. Jeg sang,
uten å forstå et ord, - med tårer i øynene.
I mitt hode hørte jeg også stemmen til
en av mine favoritter Dame Kiri Te
Kanawa. Det hele var så vakkert og ekte -
en opplevelse jeg aldri vil glemme. 

Vår nye SI President var rørt og glad
etter seremonien. Hun hadde et langt,

personlig og inspirerende innlegg om
sin visjon for SI - og presenterte 10.
desember appellen for de kommende to
år, - forskjellige prosjekter i jord-
skjelvrammede Nepal med spesiell vekt
på opplæring.  

Et par timer forsinket, men med stil ble
Convention avsluttet med forrykende
tyrkisk dans på scenen - og takk til
organisasjonskomitéen, til leder Emine
Erdem og den Tyrkiske union for et fan-
tastisk godt planlagt og gjennomført
arrangement!

Yvonne Simpson, vår nye SI-president
fra New Zealand (Gjesteskribent i Sorord
nr. 38 - desember 2014).

Inger Jensrud sammen med sin gode svenske  venninne Stina AC Søderlund 
(til venstre) som flere av oss gjenkjenner med glede! 

Håper noen har fått lyst til å dra på
kort eller lang soroptimistreise.
Soroptimistvenner og fine reise-
opplevelser venter på deg! Her er
noe muligheter jeg vet om, - frist-
ende all sammen!  

SI Convention 2019, 
Reaching for the Sky, i Kuala
Lumpur 18. - 21. juli. (NOK 500/mnd
fra nå vil hjelpe godt på reisebud-
sjettet!)

Nordic Soroptimist Meeting
9. - 11. september 2016 i Finland. 
To naboklubber, SI Imatra og SI
Lappeenranta, ca 250 km øst-
nordøst for Helsinki arrangerer på
hotel Holiday Club Saimaa.  

SISWP har sin Conference 
i Sydney 29. april - 1. mai 2016.

SIA har Convention 
20.- 23. juli 2016 i Orlando, Florida.

SIGBI Conference 2016 
arrangeres på Malta - 
(antagelig på høsten)

SIE Congress 2017
- ingen opplysninger om sted/dato

Norgesunionens R&L møter bør
egentlig toppe listen!                                       
Vi møtes i Sandefjord 27. mai
2016!

Vi

sees! Hjertelig hilsen Inger!

Glem ikke å nyte
juletiden.

Det er et helt år
til neste gang.
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Soroptimist International (SI)
holdt styremøte i Istanbul den
7. og 8.juli 2015 forut for SI
Convention.

Unionspresident Gerd Halmø og
1.visepresident Kirsti Guttormsen
deltok som observatører. Det var ca.
70 observatører til stede fra alle fire
føderasjoner. Observatørene har ikke
talerett. (Tidligere var noen av
observatørene akkrediterte, men det
ha man nå godt bort fra). De fire
føderasjonene er SISWP (South West
Pacific), SIA (Americas), SIGBI (Great
Britain and Ireland) og SIE (Europa).

Styret i SI består av 12 styremed-
lemmer, 3 fra hver av de fire fødera-
sjonene. De 3 er føderasjonspresi-
denten, tidligere føderasjonpresident
og påtroppende føderasjonspresi-
dent. De 12 har en stemme hver.

Her oppsummerer vi de viktigste
beslutningene som angår
Norgesunionen direkte:

1.  SI Strategiplan for 2015-
2017 ble vedtatt.

Her skjer en viktig endring med hen-
syn til hva som skal være SI sine hoved-
oppgaver på internasjonalt nivå. Det
skal nå fokuseres på Advocacy ("påvirk-
ning") dvs. SI sitt lobbyarbeid i kvinne-
spørsmål overfor FN gjennom SI sine
lobbyister i 6 FN sentra (New York, Paris,
Geneve, Roma, Nairobi og Wien) skal

fortsette og det skal være hovedfokus.
Program og prosjektarbeid skal ikke
lenger foregå på SI - nivå, men i regi av
føderasjonene, unionene og klubbene
som skriver Progamfokusrapporter
(PFR) om sine prosjekter. Lobbyistene
plukker opp informasjonen i PFR- rap-
portene og bruker dette i sitt arbeid
overfor FN. Slik henger Advocacy
(Påvirkning) og Action (Prosjekt) nøye
sammen. SI sin status i FN er betinget av
at vi alle fortsetter vårt prosjektarbeid
og skriver rapporter.

Vervet International Programme
Director i SI skiftes ut med International
Advocacy Director. Dette vervet vil bli
lyst ut straks. Vervet Assistant Advocacy
Director vil bli lyst ut senere.

Kommunikasjon/Public Relations 
er også fokusert i strategiplanen; blant
annet å styrke SI-profilen og kjøre
kampanjer.

Programmålene fortsetter. I Norges-
unionens strategiplan 2011-2015 og
2015-2019 står de fem programmålene
helt først i planen. Det vil nå bli noen
flere mål, men innholdet det samme.

Dt ble bekreftet at SIs langtidsprogram
2011-2021 Educate to Lead fortsetter.

2. Omstrukturering av SI.

Det ble enstemmig vedtatt at SI skal
restruktureres innen 31 juli 2016, og da
slik at man skal få på plass en mindre
omfattende og mer strømlinjeformet

Informasjon fra SI
Board Meeting i
Istanbul juli 2015 v/unionspresident Kirsti Guttormsen og

guvernør Gerd Halmø (til høyre).

struktur og hvor hovedfokus for SI som
det overordnede nivået i organisasjon-
en skal være Global Advocacy og Global
Communications.

3. Budsjettet for SI

Det var enighet om budsjettet, og at
medlemskontingenten ikke skal økes.

Et forslag om å få lobbyister i enda
flere FN sentra enn i dag fikk ikke tilslut-
ning, og det ble følgelig ikke satt av
penger til dette.

4. Mulig samarbeid med andre
internasjonale organisasjoner

SI administrasjonen har hatt en inn-
ledende kontakt med IAEA, det interna-
sjonale atombyrået, divisjonen for kreft-
terapi med henblikk på et samarbeid.
Styret besluttet at dette skulle utredes
nærmere før beslutning kunne tas.

5. Styreansvar

Det ble vedtatt Code of Conduct Policy
- krav til hvordan et styre skal drives
som det enkelte styremedlem må
signere personlig.
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ligger vakkert til. Bølgende vinmarker så
langt øyet kan se. Og her triller vi inn
foran en litt eventyraktig bygning og
blir møtt av glade og spente soroptim-
ister in spe fra Stefan Voda. Vi bryter
brød og dypper det i saltet, kysser på
begge kinn og får et glass i hånden og
føler oss svært, svært velkomne. Solen
skinner og verden er vakker. Selv om
Moldova offisielt er et fattig land, så er
det ikke bare det. Det er også et land
med kultur, vinkultur, matkultur, folke-
drakter, musikk, dans og mye, mye mer.
Og det var i denne dagen utenom hver-
dagen vi var. 

Alle fra Stefan Voda, representanter fra
SIE og Moldovagruppen og vi fra Larvik
samlet oss i storsalen og gjorde alt vi
skulle gjøre ifølge vedtektene.
Seremonien forløp greit nok og vi klarte
til og med å holde tidsskjemaet. Men
det man, ihvertfall jeg, husker, er jo
lunchen etterpå. Først var vi på en

Man burde helst være dikter for å for-
midle en stemning, og det er stemning-
en av fest og fellesskap jeg ønsker å for-
midle.  Fakta er greit nok det, men stem-
ningen derimot, den må man være til
stede med åpne sanser for å ta imot.
Og det er den man husker etterpå.

Vi var på vei til chartring av ny klubb i
Stefan Voda. Gjennom et sommergrønt
landskap kjørte vi fra Chisinau, hoved-
staden i Moldova, sørover og sørover til
vi nesten krysset grensen til Ukraina. Nå
er vi i super-drueland. I Moldova er det
dokumentasjon på at man har laget vin
i 5000 år. Vinen fra Stefan Voda området
var viden kjent og ble eksportert i
mengder til Sovjet, senere Russland. Vi
hørte også at Dronning Victoria av
Storbritannia bestilte vin herfra, og det
var nettopp til Dronning Victorias vin-
hus, Purcari, at vi var på vei. 

Vinhuset, eller mer presist, vinslottet

rundtur på vinhuset og så bl.a. vinkjell-
ere som har vært uforandret siden 1827.
Så var det lunsj og vinsmaking. I skygg-
en under svære trær foran vinslottet var
det dekket runde bord med hvite duker
omkranset av hvite stoler. På bordene
sto glassene vakkert dandert i vifteform
– og på midten var det vakre, rosa
peoner. Det var et drømmescenario. 

Innimellom spisingen var vi norske av
gårde og laget reklamefilm for Purcari.
For et år siden omtrent ble det laget en
reklamefilm hvor de moldovske arbeid-
erne snakker norsk og takker Norge for
at vi importerer deres vin (etter folkeav-
stemning om ja til EU/nei til EU, med
knepen seier til Ja-folket, stoppet
Russland importen), og nå skulle vi
gjøre gjengjeld og snakke moldovsk
(dvs rumensk).  Vi får nok ingen Oscar
for våre prestasjoner, men jammen var
det gøy. Du kan jo dømme selv. Du finn-
er begge filmene på YouTube.

Larvik chartrer ny klubb i
Moldova; Stefan Voda!

Vi ønskes velkommen av soroptimister i folkedrakter og serveres brød, salt og vin.

i
ii
i

i

i
ii
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Sophus Buggesv. 44 - Nanset
483 12 131 • www.nansetkjokkensenter.no

INTERIØRDESIGNER • KJØKKENMONTERING • KJØKKENUTSTYR
Tegning/salg av kjøkken, garderobe og interiør. Interiørarkitekt hjelper

til med design og innredning.

Ledende leverandører:  Miele, AEG, FALCON, Røros Metall, Thermex.

BESTILL MILJØNETT!
Flotte til eget bruk, til venn-
innegaver eller til gjester på
klubbmøtene!  Kr 30,- pr. stk.

pluss porto!

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

(Moldovan Winery thanks Norwegian
consumers in ... Norwegian og Takk Norge
– The Comeback. Norwegian consumers
thank Purcari in ... Romanian.)

Del to av chartringen består av pre-
sentasjon av alle medlemmene, taler,
overrekkelse av charter og gaver. Jeg er
vel ingen uhildet person, men mitt
bestemte inntrykk er at god stemning
og forsøstring rådet grunnen. Noen
snakker engelsk, spesielt de unge, og
noen får en kjempeinspirasjon til å lære.
Jeg gikk sammen med en 6-7 nye
soroptimister etter at det hele var over.
Vi kan kommunisere mye med smil og
gester, men det var overtydelig at noen
sa til seg selv at «nei, nå MÅ jeg lære litt
engelsk. Jeg VIL kunne begripe hva
disse menneskene sier». 

IGU – International
Goodwill and
Understanding» - et av
våre «gamle» program-
områder – det er det
slike møter som 
dette er. 

Bildet viser Moldova-
komiteens leder Edle
Utaaker til venstre, tolk-
en Iona og en smilende
fornøyd Lill Bjørvik, gud-
mor for Stefan Voda!

Lunsj og vinsmaking under chartringen av Stefan Voda soroptimistklubb.  På det nærmeste bordet ser vi soroptimister fra Stefan
Voda og Edinet. 

i
ii
i

i

i
ii

VÅR EGEN KLUBB, STEFAN VODA!
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Kom i gang med å lese eAvisen.

Les morgendagens avis
kvelden før fra kl 23.00!
eAvis er hele papiravisen i elektronisk format.

Du kan lese den på PC, lesebrett eller mobil.

Last ned ny forbedret eAvis app, og logg inn. 

Del avisen med 

din familie i husstanden:

www.op.no/tilgang/dele
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foredrag om hvordan man skal forholde
seg til mennesker som rammes av en
livskrise. Fyldig foredrag med mange
gode tanker. Absolutt en god erstatning
for det annonserte programmet.

Etter mat og kaffe fikk alle klubbene
litt tid til å presentere det arbeid de
driver med for tiden. President Lill
hadde forberedt seg godt, og impon-
erte alle med full oversikt over alt vi har
gjort og deltatt på i løpet av året, enten
som samlet klubb, eller i mindre grup-

Tirsdag 2. juni deltok fem fra vår
klubb på årets distriktsmøte.
Holmestrandklubben bestemte seg for
å arrangere møtet før sommeren, fordi
de skulle ha jubileumsfest på høsten.
Det gikk svært bra, for det var mellom
50 og 60 soroptimister fra vårt distrikt
der.  Møtet ble holdt på et aktivitets-
senter på fjellet over byen. 

Medlemmene hadde dekket pene
bord, serverte hjemmelaget suppe med
nydelig brød til, og satte fram et flott
kakebord til kaffen. En god del arbeid
fra damenes side, men svært hyggelig.

Kvelden før møtet fikk møtekomitéen
dessverre melding om at deres fore-
dragsholder, sykepleier Safia Abdi
Haase, som har fått St. Olavs orden for
sitt arbeid for kvinner og barn, var blitt
syk. Da var gode råd dyre, men de ble
reddet av et av sine egne medlemmer.
Ranveig Saaghus driver med foredrag
og kurs i selvutvikling, og hun holdt

Fra Larvik kom vi fem stykker: Lill Bjørvik, Sissel Hobæk, Kari Linnestad, Anne-Brit Hellerud .... og fotografen, Margaret Støle Karlsen.

Distriktsmøte i Horten

Denne plassen er sponset 
av anonym annonsør.

Beløpet er gitt som støtte 
til arbeidet Larvik soroptimistklubb gjør 

for å gi kvinner hjelp til utdanning.

i
i

i
i

i i
i

i

per. Det ble en lang liste med mange
punkter. (Dere fikk den jo referert på
sommermøtet vårt.)

Ellers må jeg si at det er veldig 
givende og hyggelig å delta på
distriktsmøtene. Det tar bare en kveld,
og man treffer sine «klubbnaboer».
Neste gang er det vår tur til å arrangere.
Når dette leses har vi kanskje allerede
satt ned en komité?

Sissel Hobæk
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Hei, alle lesere!
Tror det er mange av oss som leser
noen bøker gjennom sommeren også,
ikke bare høst og vinter.
Jeg pakker mange bøker og lydbøker
med på Bobilferien og koser meg i
bobilen med bena rett ut, god bok og
noe godt i glasset. Eller pakker ned lyd-
bok i strandveska. Livet er godt dere.
Boka i dag er ikke en ny bok ,men den
har liksom satt seg:

Der Gud gråter.
Av Siba Shakib.

Dette er en bok man ikke glemmer, om
en afghansk kvinnes mot og livskamp i
en brennende region. Det finnes nok
mange kvinner som bokens Shirin Gol,
et oppdiktet navn, men som står for så
mange. Navnet betyr Søte Blomst.

Boka spinner over de siste to tiår av
det forrige årtusen, fra den sovjetiske
invasjonen i 1979, gjennom den  sovjet-
iske okkupasjonen inntil Mikhail
Gorbatsjov gav opp åtte år seinere, til
Talibans seier i 1996 og skrekkveldet
etter det. Shirin Gols siste flukt er til
fjellene nord i Afghanistan fordi hun har
hatt arbeid i Kabul og det var forbudt
for kvinner under Taliban.

Shirin Gol er bare en liten jente da
russerne bomber landsbyen hennes.
Familien flykter til Kabul. Hun begynner
på skolen, men broren hennes gifter
henne bort som oppgjør for en spille-
gjeld. For Shirin Gol begynner snart et
liv på konstant flukt, med en stadig
større barneflokk. Selv om livet er preg-
et av frykt, overgrep og fattigdom, opp-
lever hun også vennskap og støtte fra
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andre kvinner, og hun gir aldrig opp
håpet om en bedre framtid.

Lydbøker.
På stranda bruker jeg en digiplayer,
veldig bra, det er bare  å plugge  i 
øreproppene og ligge og nyte solen.

Vinterstengt 
av Jørn Lier Horst.
Høsttåka ligger tett over kystland-
skapet, og hyttene står med blinde
vinduer mot den blygrå sjøen. Ove
Bakkerud skal ha en siste rolig helg på
sommerstedet før vinterstegningen.
Men han kommer frem til en hytte i
kaos, herjet av innbrudstyver. Og på
nabohytta er en mann mishandlet til
døde.

Djevelkysset 
av Unni Lindell.
Hvor farlig er det å ikke å være en 
perfekt mor.

Vivian Glenne jobber på det lokale
renseriet, er samboer med en taxisjåfør
og har tre sønner. En kveld går hun ut i
skogholtet bak rekkehusbebyggelsen
med en spade. Hun kommer ikke til-
bake i live.

Ha noen fine  og spennende kvelder
med bøker og diverse.

Hilsen fra 
soroptimisten Jane
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Jeg var på Lesvos en uke i oktober.
Målet mitt var å starte skrivingen på
artikler.  Vi fikk til å starte opp disse. 
Det som ble en utfordring var flykt-
ningsituasjonen til øya Lesvos.
Flyktninger fra Syria.  Jeg var nødt til
å hjelpe, den indre stemmen var så
sterk at jeg kunne ikke overse den.  Vi
er da mennesker og da utøver vi
medmenneskelighet. Jeg fikk leid bil
sammen med to andre, og dro ned til
kysten for å se om en kunne bidra
med noe som helst.  Det kunne jeg.
Med bare meg og noe tørt tøy var
jeg blant flere frivillige det første
møte i det flyktningene opplever
som frihet.

De fleste migrantene krysser havet i
gummibåter 
som er eid menneske-
handlere. Gummi-
båtene jeg så var 
fylt helt til randen. 
En liten krusning 
på havet og båtene 
ble fylt med vann.  
Derfor drukner flere 
også.  Det var  flere 
spedbarn og barn 
som kom. Alle var 
de kalde og våte, og de var 
redde. Om natten er det mørkt,
veldig mørkt,  mørket gjør en  enda
mer redd.  

Når de kommer i land river eller
punktere syrerne båtene i redsel for å
bli sendt ut på havet igjen. De kom-
mer i land med redningsvester – det
eneste de har med seg etter å ha
solgt det de eier for en vest til frihet.
Frihet fra undertrykkelser, vold og
krig.  Menneskene som kom inn på

land etter å ha tilbrakt tid i en dødbrin-
gende båt, var apatiske, engstelige,
noen besvimte, noen smilte, men hadde
tomme blikk.  Gravide kvinner og barn
som var neddopet. En far sa »kan du
passe jenta mi, jeg må lete etter sønnen
min»  

Hun var 4 år. Vakker, liten, vever og
paralysert.  Jeg tror han fant sønnen sin.  

Det var helt grusomt å være i dette
kaoset på stranda, en forgård til der vi
ikke vil være. 

Finnes det et helvete så må det være
slik det er.

I løpet av den korte tiden jeg var der
kom det inn 2000-5000 flyktninger hver
dag.  Når de hadde berget seg i land
begynte ferden med  å gå i 8 mil for å

komme til hovedstaden Mytilíni for så
å komme seg videre til Athen med
rutebåt. Deretter videre ut i Europa.
Leire og busser er nå etablert, men
det er så mange at dette byr på store
problemer.

Det jeg oppdaget i disse timene er at
det går an å hjelpe med lite.  En varm
hånd, en klapp på skulderen, et fang
en armkrok og tørt tøy. Likevel stod
jeg med en indre uro og en visshet

om at disse menneskene får det ikke
greit i sin ferd ut i Europa. Hva venter 
dem? Hvilken behandling vil de få? 
Hva gjør vi som har det så godt?  

Jeg har endret meg tror jeg. Jeg bruk-
er ikke lengre tid på de som har

andre meninger enn meg om denne
situasjonen, denne folkevandringen,
dette som vil endre Europa for alltid.  

Dette er for sammensatt til at 
jeg kan finne svarene og gjøre noe
med de politiske valg, og utøvelse 

av makt.  

Jeg må bruke mer tid på meg selv,
min egen utvikling av mine egne
verdier og handlinger,  hva kan jeg

gjøre? Bli et bedre menneske?  

Èn ting er at jeg ikke lenger går forbi en
tigger, hvorfor skal jeg det dersom jeg
er humanist?
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Tove Akre  på Lesvos:

FLYKTNINGER PÅ LESVOS
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Vi lar Britt Ohrem Brastein 
representere alle jentene i klubben
som stiller opp og leverer ut pølser
og brus på Askims. Det er blitt et
viktig prosjekt, morsomt og ”spise-
lig” for de fleste av oss!

Nå er det pause til etter jul, nå
konsentrerer vi oss om ribbe,
pinnekjøtt eller juletorsk - wiener-
pølsene venter vi med til ut på
nyåret! :-)

Vilde Maria var 
på sitt første 
styremøte!
Ingen fare med rekrutteringen
til klubben vår! Vilde Maria 
ar på sitt første styremøte, bare 6
uker gammel! 

Til høyre sover hun blidt ved
siden av rosebuketten mamma’n
hennes fikk fra Larvik 
soroptistklubb.

På styremøtet i
oktober:
Ina-Maria Snedal
Tufte med lille
Vilde Maria, Jane
Sandli, Britt Ohrem
Brastein, Gro
Stalsberg, Sissel
Hobæk og armen
til Maria Brekke-
Jakobsen.  Lill
Bjørvik er fotograf!

i
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Gode venner
forlenger smilet!

NYTT JULE-
MERKE I ÅR!

Margaret har tegnet nytt merke,
det femte i rekken, og det er i salg
fra desember 2015! Målet er å selge
alle i løpet av to sesonger, klarer vi
dét har vi solgt for kr 50.000,-  

Norske soroptimisters utdannings-
fond vil få midler som kan deles ut
til studenter i Moldova og land i
Afrika som er med i vår føderasjon!
Bra, hva?
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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 !

Nansetgt. 11 -33 11 7171
post@laurvig.no  •  www.laurvig.no

www.farrisbad.no  tlf. 815 58 700
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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 !

.løsninger til din bedrift
5000 m2 med produksjon og kreative 

okserød 13. Du finner oss på Nordre F
Allmade er nå en del av BK. 

Unn deg en elektriker!

33 13 38 88 STAVERNSVEIEN 2 • LARVIK • 901 72 871
lindabjorvik@hotmail.com

Stavern.sport@sport1.no
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Noen ganger tenker man ikke langt nok,  og det
hadde ikke slått meg at jeg skulle treffe kjente
ansikter fra Moldova da jeg stilte opp på
Sandefjords 60-års jubileum. Det var en stor – og
utrolig hyggelig opplevelse å plutselig høre en
stemme som kalt meg  «Stefan Voda, Stefan Voda»
- og der sto min santen tre smilende og blide
damer fra Edinet (Sandefjords klubb i Moldova). To
av dem hadde til og med kjørt i samme minibuss
som oss fra Chisinau til Stefan Voda i mai. Det er
absolutt en av gledene ved å være soroptimist at
sånt kan skje. 

Sandefjord hadde også besøk av fire fra venn-
skapsklubb i Nederland, to fra Strømstad og en fra
England. Det smaker av fugl, det. Det gir en ekstra
piff med utenlandske gjester!

Ellen Gade, klubbens chartermedlem, imponer-
er som vanlig. Etter 60 år som soroptimist, etter
mange verv og mange taler, sier hun beskjedent at
det ikke var så enkelt å fornye seg. Nei, det er klart
det ikke er så enkelt å fornye seg i en alder av et
par og nitti, men jammen greier hun det. Hun
hadde noen ord med både ettertanke og humor.
Jeg er sikker på at alle satt og tenkte at hvis man
bare kunne være sånn når man er nitti, så er det
ingen fare. 

Vi var i staselige omgivelser på Park (Sissel,
Margaret og jeg (Marion var blitt syk, dessverre)),
vi spiste nydelig dandert mat, vi fikk glitrende
underholdning av et prisbelønnet kor, og vi hørte
vettuge taler godt presentert av en vel forberedt
toastmaster; men det som kommer til å sitte i
lengst i minnet for meg er nok likevel menneske-
møtene. Man treffer gamle kjente og får nye kjente
– og føler virkelig at man er med i et stort, stort
fellesskap. 

En liten morsomhet på tampen: Liliana, Liudmila
og Silvia fra Edinet var på besøk hos 
Barbara som bor ved Sandefjordsfjorden. 
De tok en tur ned til vannkanten for å 
smake om vannet virkelig var salt.  
Ferskvann i innsjøer har 
de, men saltvann har 
Moldova ikke. 

LILL BJØRVIK
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Vi har det du trenger til deg og
kroppen din. God kvalitet, gunstige
priser og bredt produktutvalg 
- alt på ett sted!

Dyktige medarbeidere hjelper deg å
finne produktene du ønsker når du skal
velge make-up og hudpleieprodukter,
gode råd får du med på kjøpet!

A M F I  -  M I D T  I  S E N T R U M  A V  L A R V I K

����	�������������
��

Stil og hyggelig atmosfære på Park Hotell da Sandefjord-klubben feiret
sine 60 år.

Lill Bjørvik fikk æren av å tenne ett av lysene, mens Sherly fra Whitley Bay
i England og Ludmilla fra Moldova venter på tur.

i
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Sandefjord feiret 60 år!
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Ellen Gade ble utnevnt 
til æresmedlem i klubben.
Hun er chartermedlem 
og har vært soroptimist 
i 60 år. År hun har vært en av de
klareste og mest fremtredende
soroptimister som har fremmet
organisasjonens prosjekter og
idealer.  Hun er også Larvik-
klubbens gudmor.
Her, til venstre, får hun utdelt
æresdiplom fra sin president
og bildet til høyre viser henne
holde takketalen der hun flett-
er inn sine tanker og opplevels-
er omkring det å ha vært
soroptimist så lenge. 

i
i

i
i
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i

i
Bildet under viser Lill og gjestene fra
Moldova, øverst til venstre Margaret
og Sandefjords Evy, nederst trioen fra
Larvik: Lill, Sissel og Margaret.
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Alt fra fakturering til kundeoppfølging med purring/inkasso, leverandøroppfølging med betaling,
lønnskjøring med lønnsinnberetning, bokføring og avstemminger, utarbeidelse av 

resultatrapporter hver måned/ hver 2. måned og komplett årsoppgjør m/ligningspapirer. 

Konkurransedyktige priser, kunnskap og effektivitet. 
Stavernsveien 2, Larvik l 40 00 23 97 l post@atheneregnskap.no

NÅR DU TRENGER ET 
KOMPLETT REGNSKAPSFIRMA:

Det er et år siden Malala
Yousafzai (17) var i Oslo for å
motta Nobels fredspris. Men
budskapet er fremdeles det
samme: «Bøker, ikke kuler, vil gi
oss fred og fremgang.»

I juli i år var  Malala i Oslo sammen
med ledere fra hele verden for å disku-
tere utdanning i land rammet av krise,
konflikt og fattigdom. Store navn som
FNs generalsekretær Ban Ki-moon, FNs
høykommissær for flyktninger António
Guterres og FNs spesialutsending for
globale utdanningssaker Gordon
Brown, var alle til stede under konfer-
ansen.

Kritikk mot tusenårsmålet
Malala hadde imidlertid ikke bare gode
ord å si om verdenssamfunnets innsats.
Fra talerstolen kritiserte hun FNs 
tusenårsmål nummer to: Sikre utdan-
ning for alle. Malala mente at ambisjon-
ene for dette målet var for lave, og at
derfor er også resultatet dårligere enn
det burde være.

Tusenårsmålene er inne i sitt avslut-
ningsår, men frem til 2030 har mer enn
hundre land forpliktet seg til å sørge for
gratis grunn- og ungdomsskole for alle
barn. Malala krever at verdens ledere
forplikter seg til å bevilge 315 milliarder

kroner ekstra i året for å nå dette målet.
Hun krever også 12 års skolegang for
alle.

Støtten har avtatt
Det er lett å være enig med henne når
hun peker på manglende ambisjoner i
tusenårsmålet. Riktignok går 50 million-
er flere barn og 40 millioner flere ung-
dommer på skole enn ved tusenårsskift-
et. Likevel, nesten hele veksten i andel
barn på skole fant sted mellom 1999 og
2004. Etter det har kurven flatet ut. Det
som også bekymrer organisasjonene og
ekspertene, er at den humanitære
bistanden til utdannelse økte jevnt og
trutt til 2009-2010, men så har den
stagnert.

Utdanningsmålet er det av de
åtte tusenårsmålene som
ligger dårligst an.
Det skyldes ikke bare manglende 
ressurser, som Malala påpeker. 
Det stammer også fra at dette 
tusenårsmålet fokuserer særlig på 
symptomer og ikke på årsaker.

Krig og konflikt
Svaret på hvorfor det satses mindre
beløp på utdanning i dag, er sammen-
satt. En ting er det praktiske. I det krigs-
herjede Syria er det for eksempel i stor
grad naturlig at man ønsker å prioritere

det mest essensielle: mat, tak over
hodet, medisiner. Man tenker at et sult-
ent barn ikke først og fremst har bruk
for utdannelse, men for mat. Men dette
er likevel en kortsiktig tankegang.

- Det er veldig spennende det som
foregår i Oslo i disse dager, komment-

erte Kronprins Haakon. 
På lang sikt vil utdanning være det
som gjør at det samme barnet vil kunne
ta steget ut av fattigdommen og tilby
sine barn noe mer. Utdanning er for
dette barnet håp.

Bortkastet tid?
I tillegg til den konkrete utviklingen,
kjempes det fremdeles en ideologisk
kamp for utdanning til alle. Det er frem-
deles slik i mange land at utdanning ses
på som bortkastet tid. Bortkastet hvis
man uansett skal jobbe med hendene i
jorden. Og i hvert fall bortkastet hvis
man uansett bare skal passe hus og
barn.

Man skal ikke så mange tiår tilbake i
Norge heller før man finner holdninger
om at utdanning var bortkastet om

Kronprins Haakon sammen med
Fredsprisvinner Malala Yousafzai (f.h.),
og FNs generalsekretær Ban Ki-moon,
statsminister Erna Solberg og utenriks-
minister Børge Brende på utdannings-
konferansen "Oslo summit on education
for development" i Oslo Plaza 
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Kampen mot undertrykking
Tankegangen om at utdanning ikke er
nødvendig, kan man motvirke med
kunnskap og flere nærskoler. Men det
finnes også en annen side av motstand-
en mot utdanning som kanskje er van-
skeligere å bekjempe. Over halvparten
av de barna som ikke har tilgang til 

skole er da også jenter. To
tredjedeler av verdens
analfabeter er kvinner.

I denne kampen finnes
det knapt et sterkere sym-
bol enn Malala selv. Hun
vokste opp i den Taliban-
kontrollerte Swat-dalen i
Pakistan, og opplevde at
jenteskoler ble brent. Selv
ble hun skutt i hodet av
Taliban på vei til skolen,
og holdt på å miste livet
på grunn av kampen for
jenters rett til utdannelse.
Hennes kamp viser hvilke
krefter det kjempes mot,
og hvorfor det er så 

vanskelig. Men den viser også hvorfor
det er viktig å kjempe.

Helhetlig arbeid
Det er en viktig konferanse som har
funnet sted i Oslo denne uken.
Konferansen er et springbrett til et
større toppmøte om utvikling i Etiopias
hovedstad Addis Abeba om en uke.

Malalas krav om 315 milliarder kroner
hvert år til utdanning og 12 års skole-
gang, er fornuftige krav som gjør seg
godt i festtaler. La det være spydspissen
i et mer helhetlig arbeid frem mot 2030.
Et arbeid som både har som mål å
skaffe mer penger og oppmerksomhet

om utdanning, men som også gjør noe
med årsakene til at 59 millioner barn
fremdeles ikke får gå på skole.

Klippet fra Helene Skjeggestad artikkel i
Aftenposten juli 2015
FOTO: Vegard Wivestad Grøtt/NTB Scanpix

man "bare" skulle bli husmor. I mange
utviklingsland er det å sende barna på
skole fremdeles en fjern tanke for en
fattig familie på landsbygda, som treng-
er barna til å gjøre husarbeid eller jobbe
på åkeren. I enkelte miljøer finnes det
en oppfatning om at jenter rett og slett
ikke har noe på en skole å gjøre.
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Duftende, deilig jule-gjærbakst!
Når det gjelder julekaker har jeg slutt-
et å bake 7 slag. – Jeg har endt opp med
å bake kun ett slag og så bytte med
venninner og evt kjøpe hvis jeg trenger
mer. 

Så det jeg baker til jul er boller. 
En oppskrift jeg fant for 35 år siden til
fastelavn og som  familien min «har
krevd» på bordet siden  - både til jul og
bursdager. .. og sånn har det blitt. 
Bollene er smakfulle – små og runde og
passer ypperlig sammen med alle de sju
slaga eller helt alene på fatet… og har
også gjort lykke i barnebursdager siden
de er så små…. 

½ kg hvetemel
3 dl melk
75 gr margarin

50 gr gjær
50 gr sukker
2 eggeplommer
50gr rosiner

Mykne margarin og melk og 
tilsett sukker og eggeplommer.
Elt inn mel og  gjær. 
Heves til dobbel størrelse.
Elt inn rosinen og del deigen i to 
like emner som igjen deles i 12.
Trill til runde små boller og sett 
på smurt plate til heving. 
Pensle med eggehvite.
Stekes nederste i ovnen i 10 min 
ved 230 grader.

Lykke til!
KRISTIN DONS-WALLEBEK

Selv om det er oktober med
nydelig høstsol i skrivende
stund, går det raskt mot
desember og juleforberedelser.
Jeg gleder meg til  julemåneden
hvor jeg ikke sliter meg ut verken
med husvask eller baking. 

Mat-gleden

• Et verdensomspennende nettverk 
av kvinner fra ulike yrker, sosiale 
forhold og kulturer.

S O R O P T I M I S T  I N T E R N AT I O N A L • Vi arbeider for å styrke kvinners 
rettigheter, bekjempe vold og gi 
kvinner utdanning.

• Soroptimistene er en global 
stemme for kvinner.

Husk våre nettsider:
www.soroptimistnorway.no

om det er noe du lurer på angående 
organisasjonen vår!
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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 !

Tlf. 03000
www.dnb.no

DDeennnnee  ppllaasssseenn  eerr  ssppoonnsseett  aavv
aannoonnyymm  aannnnoonnssøørr..

BBeelløøppeett  eerr  ggiitttt  ssoomm  ssttøøttttee
ttiill  aarrbbeeiiddeett  

LLaarrvviikk  SSoorrooppttiimmiissttkklluubbbb
ggjjøørr  ffoorr  åå  ggii  kkvviinnnneerr  ii

uu--llaanndd  hhjjeellpp  ttiill  uuttddaannnniinngg..

Larviksveien 55 - Stavern
tlf. 33 11 73 77

OOllaavvssggaattee  55,,  33225566  LLaarrvviikk
ttllff..  3333  1188  5533  9900

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

T e r n e v e i e n  2  -  3 3  1 3  9 9  6 6

STAVERN

SENTRUM - 33 11 71 71

KONGEGATA 26 • LARVIK
33 14 00 10

33 11 73 77 - 924 49 049

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. X-idé as, Larvik

Borgejordet 21
3269 Larvik
Tlf. 33 13 22 00

X-idé as, Fjellhamar
Marcus Tranesv. 100
1472 Fjellhamar
Tlf. 22 90 39 00

Vi trykker
kvalitetsmateriell

til
soroptimistene!

Ryesgt. 28 3263 Larvik
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av politiske eller militære ledere. 

3. Hva er hovedargumentet bak
SR 1325?
SR 1325 bygger på en erkjennelse av at
kvinners involvering i fredsprosesser er
nødvendig for å sikre varig fred. Nyere
studier har pekt på at inngåtte fredsav-
taler holder  lenger der hvor kvinner har
bidratt på en meningsfull måte under
hele fredsprosessen, inkludert fredsfor-

handlingene. Dette aspektet kan også
vise at der hvor et bredere lag av befolk-
ningen blir konsultert og involvert i
fredsprosessen, vil det føre til en mer for-
pliktende og «robust» avtale enn avtaler
som bare er inngått av politiske eller
militære ledere. 

arbeidet etter konflikter. En av pilarene i
SR1325 er beskyttelse mot seksualisert
vold i konflikt og post-konflikt.

3. Hva er hovedargumentet
bak SR 1325?
SR 1325 bygger på en erkjennelse av at
kvinners involvering i fredsprosesser er
nødvendig for å sikre varig fred. Nyere
studier har pekt på at inngåtte fredsav-
taler holder lenger der hvor kvinner har

bidratt på en meningsfull måte under
hele fredsprosessen, inkludert fredsfor-
handlingene. Dette aspektet kan også
vise at der hvor et bredere lag av
befolkningen blir konsultert og involv-
ert i fredsprosessen, vil det føre til en
mer forpliktende og «robust» 
avtale enn avtaler som bare er inngått

1. Hva er en sikkerhetsråds-
resolusjon?
En sikkerhetsrådsresolusjon er et vedtak
fattet av FNs Sikkerhetsråd, som ifølge
FN-pakten er det organet som har mest
makt i FN. Alle medlemsland må følge
rådets vedtak. Stormaktene USA, Kina,
Russland, Frankrike, og Storbritannia
(som er faste medlemmer) har vetorett 
og kan forhindre foreslåtte vedtak.
2. Hva handler SR 1325 om?
Med SR 1325 anerkjente FNs
Sikkerhetsråd for første gang at kvinn-
ers erfaringer fra krig er annerledes enn
menns, og at kvinner kan ha helt andre
samfunnsroller under og etter konflikt.
Kvinner er ikke bare ofre. Kvinner har
kunnskap og innsikt som gjør dem til
ressurspersoner 
i en fredsprosess. Ifølge SR 1325 skal
flere kvinner rekrutteres til internasjon-
ale fredsoperasjoner, og kvinner skal
delta på alle nivåer og på lik linje med
menn i arbeidet med å forebygge,
håndtere og løse konflikter og i gjen-
oppbyggingsarbeidet etter konflikter.
En av pilarene i SR 1325 er beskyttelse
mot seksualisert vold i konflikt og post-
konflikt.

2. Hva handler SR 1325 om?
Med SR 1325 anerkjente FNs Sikkerhets-
råd for første gang at kvinners erfaring-
er fra krig er annerledes enn menns, og
at kvinner kan ha helt andre samfunns-
roller under og etter konflikt. Kvinner er
ikke bare ofre. Kvinner har kunnsap og
innsikt som gjør dem til ressurspersoner
i en fredsprosess. I følge SR 1325 skal
flere kvinner rekruteres til internasjon-
ale fredsoperasjoner, kvinner skal delta
på alle nivåer og på lik linje med menn i
arbeidet med å forebygge, håndtere og
løse konflikter og i gjennoppgyggings-

FOTO:Albert
Gonzalez Farran

Kvinner i Dafur deltar i diskusjonom
kvinner, fred og sikkerhet. Bildet er fra

2011.



41

Nr. 40 - DESEMBER 2015RESOLUSJON 1325

4. Hvem har ansvaret for at
resolusjonen følges opp?
Hovedansvaret for oppfølgingen ligger
hos FNs medlemsland. Som en oppfølg-
ing av SR 1325 har FNs Sikkerhetsråd
vedtatt seks andre resolusjoner, hvorav
fire omhandler seksualisert vold i krig
og post-konflikt. Nærmere femti land
har utarbeidet nasjonale handlingsplan-
er for gjennomføring av resolusjonene,
inkludert Norge. Med dette kan en si at
det har skjedd en rivende utvikling på
området når det gjelder å lage planer
og strategier – noe som har økt synlig-
heten til agendaen om kvinner, fred og
sikkerhet. 

5. Er medlemslandene sitt
ansvar bevisst?
Mens resolusjoner, planer og strategier
stadig har økt i omfang, har gjennom-
føringen av resolusjonene så langt hatt
marginal effekt i praksis. Fortsatt blir
kvinner ekskludert fra fredsforhandling-
er og fora hvor beslutninger om fred og
sikkerhet tas. Fortsatt blir kvinner, jenter
og til en viss grad også gutter og menn
systematisk voldtatt i svært mange av
dagens væpnede konflikter, og over-
griperne blir sjelden stilt til ansvar for
disse grufulle forbrytelsene.

6. Har SR 1325 likevel en
effekt?
Mange kvinneorganisasjoner mener at
SR 1325 er svært viktig, og henviser flitt-
ig til resolusjonen i sitt utrettelige
pådriverarbeid for at stater skal gjenn-
omføre forpliktelsene som ligger i
resolusjonen. Mange av FNs medlems-
land og også internt i FN-systemet ser
på resolusjonen som «soft law», i den
forstand at resolusjonen har klare opp-
fordringer, men er lite juridisk bindende.
Det har også vist seg at det å «gjenn-
omføre» resolusjonen kan være så
mangt, avhengig av hva en legger vekt
på; for eksempel har aspektet som går
på å rekruttere flere kvinner til fredsbe-
varende operasjoner blitt fremhevet
som viktig blant enkelte land, og repre-
sentasjonen av kvinner i militære funk-
sjoner blir brukt som et mål på fram-
gang i gjennomføringen av resolusjon-
en. Men har for eksempel kvinners

militære deltakelse i NATOs 
operasjoner i Afghanistan hatt noen
betydning for kvinner i Afghanistan? 

7. Hvilke utfordringer står SR
1325 overfor?
SR 1325 står overfor mange utfordring-
er. Blant annet mangler det politisk vilje
til å involvere kvinner i fredsprosesser i
praksis.Det er også manglende finansi-
ering til å gjennomføre gode tiltak,
spesielt langsiktig finansiering til
kvinneorganisasjoner og nettverk i land
hvor det er krig. Det globale arbeidet
med å gjennomføre forpliktelsene i
resolusjonen er dårlig koordinert. 
Resolusjonen får svekket troverdighet
på grunn av overgrep mot jenter og
kvinner begått av FN-personell. Når det
dokumenteres at FN forsøker å skjule at
dette skjer, er det klart at det kan virke
meningsløst med resolusjoner fra FNs
Sikkerhetsråd som sier hvor viktig det er
å bekjempe seksuell vold i krig og
straffe overgriperne.
Det samme kan en si om kvinners leder-
skap i fredsforhandlinger, da FN kun i
ett eneste tilfelle har utpekt en kvinne
til å lede en fredsprosess. Hvordan kan
SR 1325 virke troverdig da?Antall kvinn-
er som deltar aktivt i krigshandlinger
øker, og flere kvinner enn før slutter seg
til religiøse ekstremistiske grupper som
støtter bruk av vold mot sivile. Denne
negative trenden passer dårlig med
ånden i SR 1325, som framhever kvinn-
ers rolle i å forebygge og løse konflikter. 

8. Hva gjør norske 
myndigheter?
Norske myndigheter lanserte sin første
handlingsplan for gjennomføring av SR
1325 i 2006, og den sittende regjering-
en lanserte en ny handlingsplan i 2015.

Norge har fire hovedprioriteringer:
Fredsprosesser og fredsforhandlinger;
Internasjonale operasjoner;
Fredsbygging; Og humanitær innsats.
Bekjempelse av seksuell vold er integr-
ert under disse punktene. Afghanistan,
Colombia, Myanmar, Palestina og Sør-
Sudan er spesielt prioritert.Norge er en
fredsnasjon, og norske myndigheter
ønsker å fremme SR 1325 med det nor-
ske flagget høyt hevet. Norge har støtt-
et og finansiert en del gode tiltak, men
dessverre har resultatene vært svake.
Dette skyldes blant annet at det har
manglet politisk lederskap til å involv-
ere kvinner i fredsprosesser på en sys-
tematisk måte der hvor Norge er enga-
sjert. Norges arbeid med SR 1325 og
påfølgende resolusjoner virker 
«ad hoc» og nærmest personavhengig. 

9. Er det grunn til å feire 15-
årsjubileet for SR 1325?
Året kan heller brukes til å tenke
framover ved å sparke i gang en del
konkrete tiltak. Det er behov for økt
politisk og økonomisk støtte til sivilt
samfunn, kvinneorganisasjoner og
menneskerettighetsforsvarere som
jobber med å løse de underliggende
årsakene til konflikt, samt prioritere
kvinnelig lederskap i fred- og sikker-
hetsspørsmål. Den globale innsatsen for
å bekjempe seksuell vold i konflikt,
inkludert straffefrihet for overgripere og
psykososial støtte til overlevende, må
forsterkes kraftig og bli mer konkret.
Her må FN gå foran med et godt
eksempel og vise i praksis at den seksu-
elle volden som begås av FN-personell
blir tatt på størst mulig alvor. 

TEKST: JON RIAN, PROGRAMRÅDGIVER I
FOKUS og ODA GILLEBERG,
REDAKTØR, KVINNER SAMMEN
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Ett soroptimist-år er gått siden jeg tok
over vervet etter Tønsbergklubbens
Jorunn Moe. Det har vært et inspir-
erende og hyggelig år!
Tror også det har vært bra for oss her i
Skien-Porsgrunn at noen ifra klubben
har dette vervet, - så her er det bare å
«kaste seg rundt» ved neste valg på DK.

Min oppgave er å inspirere klubbene i
deres arbeid med å finne nye medlem-
mer, holde kontakt med klubbene og
arrangere fellesmøter med ekstensjon-
sansvarlige/presidentene i distriktet.
Skal bistå v/ dannelse av nye klubber og
delta på samlinger for distriktskontakter
to ganger i løpet av et år + delta på R/L
møtene.

Først av alt vil jeg gjerne få presisere:
Arbeidet med ekstensjon er viktig, men
det må ikke ta alle kreftene våre!
Prosjektene, det sosiale nettverket
soroptimistene har og den personlige
utviklingen gjennom vårt medlemskap,
skal alltid komme i første rekke. Det er
dette som må gi møtene våre innhold,
og gjennom det inspirasjon til
medlemsverving. Vi bør imidlertid alltid
tenke på potensielle nye medlemmer
hvor vi enn ferdes. Ikke bare for vår egen
klubb, men også mulige medlemmer til
andre klubber i landet og over hele ver-
den. Yrkesspredning er den grunn-
leggende holdning mht. nye medlem-
mer, men må heller ikke være et hinder.
Det finnes mange nyanser innenfor

hvert yrke og spennende kvinner som
fyller disse.

Jeg bruker å si at Skien-Porsgrunn
soroptimistklubb var Skiens best
bevarte hemmelighet i mange år! Tror
ikke det er slik i Larvik, og vi kan ikke
lenger «holde vårt lys under en skjeppe»
dersom vi ønsker flere medlemmer.  
Vi må være stolte over vårt medlemskap
og åpne det opp som en mulighet for
alle kvinner.  Eksklusivitetens tid er forbi,
men ideen om yrkesspredning bør til en
viss grad ligge der.

Nye medlemmer +
beholde dem vi har.
I strategiplanen vår er det skissert et mål
om to nye medlemmer/klubb/år.  Dette
klarer vi dersom vi vil! Vi lever i en digi-
talisert verden, og da må vi vite å utnytte
de potensialer som ligger i det.
Mange søker opp hjemmesiden til en
klubb, og den må vi sørge for å holde
oppdatert.  Larvik er i så måte et meget
godt eksempel for andre klubber.
Fortsett med dette!

Unionens nettsider er en god kilde til
informasjon og medlemsområdet
inneholder mye nyttig.  Mange tips til
aktiviteter og medlemsverving.

Oppfordrer hver enkelt av dere til å få
tilgang til soroptimist- grupper på Face
book. Deretter deler man det man synes

egner seg eller legger ut nytt materiale.
(Gjerne med et bilde som understreker
budskapet). Her kan man også kom-
mentere innlegg, oppmuntre andre
soroptimister og generelt være aktive.
Dette handler om synlighet!

Tillitsverv på alle nivå i en frivillig
organisasjon har aldri vært noen
ulempe! Denne «karrieremuligheten»
kan godt poengteres.  Klubbene våre har
mange sider som vi godt kan være flink-
ere til å få fram! For min egen del var det
den personlige utviklingen og fel-
lesskapet som fascinerte meg mest i
begynnelsen. Det å ha en meningsfull
kvinnegruppe å være sammen med
regelmessig var fint. I tillegg er det kvin-
ner som jeg ellers ikke ville ha kjent. Det
er morsomt og stimulerende i seg selv.
Det internasjonale aspektet ble en
bonus som kom til senere.

Hvorfor ble DU medlem? Spør deg
selv, og «selg» soroptimismen ut fra det. 
Tror imidlertid at vi må konsentrere vår
søken etter nye medlemmer blant de
som ikke er mer enn ca. 5-10 år yngre
enn gjennomsnittet i klubben.  Greier vi
det, vil gjennomsnittsalderen gradvis
«krype» nedover. Men for all del, ta imot
alle aldersgrupper som er yrkesaktive! La
navn på eventuelle nye medlemmer
sirkulere i klubben før dere inviterer de
som gjester, men unngå e-mail til dette
formålet. Det er fortsatt mulig å bruke
papir og blyant.

Har man reflektanter i klubben er det
smart at alle medlemmene føler ansvar
med tanke på å få den nye integrert.
Ikke alltid like enkelt å være den som er
ny i en godt sammensveiset gruppe.
Kanskje man kan være så bevisst at
man bytter på å sitte ved siden av
reflektantene? Likedan er det viktig at
programmet er ok den første kvelden
en reflektant kommer. 

Til slutt oppfordrer jeg alle til å ta vare
på hverandre i klubben.  Det er flott å få
være en del av dette fellesskapet!

Distriktskontakten

Med på møte hos distriktskontakt Torunn Natvig Hoen (nr. 2 fra venstre) var, fra
venstre: President i Sandefjord-klubben, Solveig  Steen- Firing, president Liv Gjærum
Dub, Skien/Porsgrunn, Kari Beyer, Skien/Porsgrunn, president Sissel Hobæk, Larvik og
Margaret Støle Karlsen, Larvik

Torunn Natvik Hoen
SKIEN/PORSGRUNN 



minhobby

43

Nr. 40 - DESEMBER 2015

Jeg har alltid elsket bøker og lest mye
fra tidlig alder. På skolen var norsk
yndlingsfaget mitt, og jeg likte spesielt
godt å skrive stil.  Etter hvert ble tanker
og ord til dikt.  Drømmen om å kunne
skrive bøker selv fødtes i tidlig voksen
alder.  Jeg begynte å skrive ned små
dikt på lapper som jeg nesten gjemte
for meg selv, men diktskrivinga skulle
etter hvert bli en ventil for bearbeiding
av livets utfordringer.  

For noen år siden bestemte jeg meg
for å sortere det jeg hadde skrevet ned
for å kunne samle dem i diktbøker. Den
første diktboka ble kalt «Kjære kvinner».
Den er dedikert til kvinner med levd liv
og kvinner av tiden, men er også en

hyllest til kvinner med en oppfordring
om å være selvstendige, gå for
drømmene sine og aldri gi opp håp.  To
år etter kom boka. «Kjærligheten til
hverandre».  Den handler i første rekke
om kjærlighetens fantastiske
muligheter, store utfordringer og var-
mende trygghet.  

Maleriene som illustrerer diktene, 
er selvlaget. Å male er en annen hobby
som betyr mye for meg.  De tolv siste
årene har jeg lekt meg med olje og
akryl. Har fått lære mye gjennom kurs
og malegrupper.

Ei ny diktbok ligger klar, men det er
en roman som opptar meg nå. Den ble
påbegynt for over ti år siden, og er nå
antatt.  Føler meg veldig glad, stolt og
litt redd med tanke på at den skal gis ut
til våren.  Det som begynte som en fam-
lende hobby har etter hvert blitt min
«jobb».  Jeg er glad og takknemlig for at
jeg har evne og mulighet til å formidle
gjennom kunsten.  Den har gitt inspi-
rasjon og energi til å tenke at livet kan
være meningsfullt selv om en ikke
lenger kan være yrkesaktiv.

Være

Ut i verden, kjenne pulsen,
være en av de som tør.
Være skaper av et bilde,

være drømmen som jeg gjør.
Kjenne pusten av en seier,
kjenne vemod over liv.

Komme ut som en som greier,
følge hjertets stemme over tid.

Være en av universet,
kjenne kraften som det gir.
Surfe bølgen, stå på høyden,

ta imot det livet blir.
Kjenne kjærligheten gripe,
etter trygghet og respekt.

Være ett med sjelens tone i den
hele menneskeslekt.

En varm hilsen
til  dere soropti-
mistkvinner

TORILD GUSLAND

MIN HOBBY

BOBILER • CAMPINGVOGNER • REKVISITA
Åshaugveien 4 - 3170 SEM v/Tønsberg

33 30 13 00 www.askjems.no

Den gode ferieopplevelsen
starter hos Askjems

REPRESENTANTSKAPSMØTET 
I SANDEFJORD 27. - 29.05.2016
Da er det bare å sette av datoen! 
Dette må du bli med på! Ikke ofte at møtet er ”rett rundt hjørnet”! Håper vi blir mange
som kommer fra Larvik til dette vårt viktigste møte!
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SAMLER: Vemund Ljødal har flere hun-
dre tusen julemerker. Han var blant dem
som startet Norsk Julemerkesamler-
forening i 1986,  og har viet et loft og
mye tid til hobbyen sin. – Med det er
vanskelig å holde oversikt over hvem
som selger nye merker i dag, sier han.  �

Julemerkene startet som en lys idé
tidlig på 1900-tallet. Siden den gang har
millioner av julebrev blitt dekorert med
små merker – uten porto.�
– Det er litt sært, det er ikke til å komme
bort ifra, medgir  Vemund Ljødal.�
Men han er ikke helt alene om å ha jule-
merker som hobby. Rundt 100 personer
er i dag medlemmer av Norsk 
Julemerke-samler forening, som Ljødal
var med på å stifte i 1986.�

Dansk idé�
Vi snakker altså ikke om jule frimerker for
å betale porto, men julemerker. De ser ut
som  frimerker, og festes i likhet med
frimerker på juleposten. Men merkene
utgis og selges av fri villige organisasjon-
er, og inn tektene går til deres sak. �
Ideen kom fra København, der den
danske postekspeditøren  Einar Holbøll
mente å se et humanitært potensial i all
juleposten. Kunne det ikke komme enda
mer godt ut av de hyggelige jule-
hilsenene? I 1904 var ideen om jule -
merker blitt til virkelighet, og Holbøll fikk
rett i at mange ønsket å  betale et par øre
ekstra for merker til et godt formål.

Pengene fra julemerkene gikk nemlig
til barn med tuberkulose, den store
folkesykdommen. Snart spredte ideen
seg til resten av Skandi navia så vel som
«over dammen». �
– Inntil nylig trodde vi at det første
norske julemerket ble utgitt av Norske

Kvinners Sanitetsforening (NKS) i 1906.
Men nå viser det seg at Indremisjonen
hadde julemerker i 1905, for teller Ljødal.�

Veldedig�
Ljødal har flere hundre tusen julemerker
i hus, men har ikke gått løs på oppgaven
med å fintelle. Etter 40 år som samler er
det bare to norske merker han vet at han
mangler. Alle de andre har funnet veien
inn i vel organiserte permer på
loftskontoret.�
– Noe av det fine med jule merker er at
det går til et godt formål. Og med flerfar-
get trykk allerede fra 1912, og kjente
kunstnere bak mange motiver, er de mye
 flottere enn tidlige norske frimerker. De
er små kunstverk. Og så er de trykket
opp i enormt omfang, noe som gjør dem
 rimelige, sier Ljødal.�

I 1906 trykte NKS 2,8 millioner julemerk-
er, noe som ga nesten 13.000 kroner i
kassa.  Dronning Maud prydet fram siden
av  merket. Omkring 50 år senere hadde
opplaget steget til 7,3 millioner. �

Det var først og fremst inntektene fra

julemerkene som gjorde at foreningen i
1918 kunne bygge ti småhytter på
Ekeberg i Oslo. De såkalte julemerke-
husene ble et rekreasjonssted for tuber -
kuløse familier med barn. I begynnelsen
hadde mange julemerker kongelige
motiver, men senere dreide trenden mot
mer typiske julemotiver. Postens
julefrimerker kom først i 1971.�

Utfordring�
Over 30 norske humanitære og religiøse
organisasjoner har gjennom årene solgt
brevmerker til juleposten. NKS holder
fortsatt koken, men salget har stupt, og
årets opplag (2013) er på 240.000 merk-
er. Inntektene går i dag til sanitet-
skvinnenes arbeid for kvinners helse og
livsvilkår. Røde Kors solgte julemerker fra
1911 til 2007, men ga seg da etter-
spørselen dalte. Også Nasjonal -
foreningen for folkehelsen er blant dem
som har gitt seg. Sjømannskirken, deri-
mot, har etter en pause tatt opp igjen
tradisjonen med å sende ut julemerker
som del av sin faste julekampanje. Dette
skjedde etter at noen etterlyste merkene
som en del av innholdet.�

Siri Marte Kværnes
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Julemerkesamleren

(FOTO: Fredrik Varfjell / NTB scanpix)

Vebjørn har samlet på Larvik-
klubbens julemerker fra første dag de
kom på ”markedet” og det er
hyggelig å ha denne artikkelen på
trykk i Sorord. Den har tidligere stått i
LOKALAVISEN, utgitt i Rogaland.
Vebjørn har bifalt at vi bruker stoffet.

Mange har kjøpt merkere av oss i år
også, rundt regnet kr 10.000,- er kom-
met inn i det Sorord går i trykken. Så
tallet ventes å økes om ikke så mye.
Takk til alle som har handlet merker,
utdanningsfondet får på nyåret over-
sendt penger og vi alle er med på å gi
jenter en etterlengtet utdanning! 

JULEMERKER - VÅRE OG ANDRES
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Larvik-klubben var, sammen med
andre fadderklubber og vennskapsklub-
ber, invitert til Lilleaker skole fredag 6.
november. Unionspresident Kirsti
Guttormsen ville ha en gjennomgang på
hva som skjer i Moldova og hvilke utfor-
dringer man har både som Mature
Union og på klubbnivå. Jeg har vært
med til Moldova to ganger og var på
chartringen i Stefan Voda, så jeg hadde
lyst til å være med og få inspirasjon 
sammen med Lill, Margaret og Torunn . 

Unionen:
Norge er Mature Union for Moldovas
klubber, og skal hjelpe til med å styrke
soroptimistarbeidet der. Viktig er blant
annet organisasjonsopplæring, for det
har de lite erfaring med. Flere har
opplevd at det er vanskelig å få referater
fra møter ,  og Europaføderasjonen får
ikke de rapportene de skal ha. Det har
også for noen vært utfordrende å kunne
betale inn kontingenten til SIE. Det er 6
klubber i Moldova, men det ser ut til at
den ene, Cahul, er i ferd med å bli lagt
ned. De har muligens slitt både med
økonomi og utflytting av medlemmer.

Moldovakomite:
Unionens Moldovakomite er kontaktled-
det mellom SIE, Norgesunionen og
klubbene. De føler informasjonsflyten
ikke har vært god nok. De ønsker blant
annet en hovedkontakt i Moldova, for å
lettere få kontakt også med de klubbene
som gir lite tilbakemeldinger til Norge. 
Komiteen regner med å arrangere en
Moldovatur til våren, antakelig april . Da
er det landsmøte der, som skal holdes
hvert 2. år. Arbeidet med Life Skill-utdan-
ning fortsetter i samarbeid med CRIC
(Child Rights Information Centre). Nå
inkluderes både jenter og gutter.
Framover skal også fire jenter og en gutt
få stipend til videre utdanning og
oppfølging.

Klubbinformasjon:
De forskjellige klubbene informerte om
sine prosjekter og hvordan kontakten er.
Engelskkurs er satt i gang for å bedre
kommunikasjonen. Lill sa at hun bruker
Google translate, og det kommer
antakelig flere til å gjøre. Mange har
bidratt til å oppgradere barnehager.
Brønnprosjekter har vært samarbeid
med klubber og Norgesunionen. Det har

vært varierende dokumentasjon i
forhold til regnskap for brønnene, og
noe usikkerhet når det gjelder over-
føring av penger. Etter som noen har
hatt flere prosjekter, ser de at det blir ført
gode regnskap, og at man ikke har
grunnlag for å mistro dem. 

Det er viktig at klubbene i Moldova
selv velger hvilke prosjekter de ønsker å
jobbe med. De har ofte  ikke penger selv,
men bidrar med varer og arbeidskraft.
Flere ganger har de også fått bidrag fra
lokale politikere ved å vise hvor mye de
får fra Norge. 

Dokumentasjon på hvordan det går
med prosjekter er det viktig for oss å få ,
gjerne også med bilder. På samme måte
er det viktig at vi forteller hva vi gjør for
å få inn penger og sender bilder fra man-
nekengoppvisninger, konserter, pølseut-
deling og lignende. 

Alle mente dette var et veldig nyttig
møte, og unionspresident Kirsti ville
sørge for flere treff for å dele erfaringer
og tips. 

HILDE ESKEDAL
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MOLDOVAMØTE I NOVEMBER

Diskusjon på møtet mellom Moldovakomiteens leder, Edle Utaaker, unionspresident Kirsti Guttormsen, tidligere medlem i
Moldovakomiteen Galina Guran, 1. visepresident  Bente Lene Christensen og tidligere leder av Moldovakomiteen Liv Handeland.

Tre representanter
fra Rygge- og Follo
soroptimistklubber
til venstre og Lill
Bjørvik, Torunn
Hammer Haarberg
og Hilde Eskedal.

MOLDOVA EVALUERING
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var under 14 år.

Negativt for presidenten
– Det utrolige er at det er valgtid i
Gambia. Dette kan koste president
noen stemmer. Det viser han bryr seg
mer om kvinner enn å miste folks
stemmer. Det sier Jaha Dukureh en av
aktivistene som har hatt møter med
statsråder i Gambia og sendt dem
artikler fra The Guardian for å informere
om problemet.

Da presidenten kunngjorde forbudet i
sin fødeby Kanalai, ble han møtt av vill
applaus fra jenter og unge kvinner.
Jammeh understreket at omskjæring
ikke er påkrevd i islam, religionen til 95
prosent av Gambias befolkning på 1,8
millioner mennesker. Omskjæring gir
risiko for mange seriøse helseproblem-
er, blant annet infeksjoner, blødninger,
sterilitet og komplikasjoner ved fødsel.
Foreldre og landsbyledere advares om

at hvis praksisen fortsetter vil de bli
straffet.

- Jeg trodde aldri dette forbudet ville
bli innført. Jeg er veldig stolt av landet
mitt og veldig, veldig glad, sa anti-
omskjæringsaktivisten Jaha Dukureh til
avisen The Guardian etter at forbudet
ble kunngjort.

Gambia er et av verdens fattigste
land og er blitt styrt med jernhånd av
Jammeh etter han kuppet makten i
1994. Omskjæring av kvinner er fortsatt
vanlig i Gambia, en del andre afrikanske
stater og deler av Midtøsten.  Ifølge FN
er tre firedeler av gambiske kvinner
omskåret.

KILDE:
Journalist 
Anja Strønen
The Guardian og NTB

Nr. 40 - DESEMBER 2015

Gambia har annonsert at de vil forby
kjønnslemlestelse etter avisen The
Guardian lanserte en global kampanje
for å avslutte praksisen.

Gambias president, Yahya Jammeh, sa
til den britiske avisen mandag kveld at
det kontroversielle inngrep vil bli for-
budet umiddelbart. Nå setter de i gang
med å endre loven slik at forbudet kan
håndheves.

Omfattende helseproblemer
Kvinnelig kjønnslemlestelse innebærer
å kutte i kvinnelige kjønnsorganer, ofte
når jentene er svært unge. Fjerning av
kjønnsleppene og klitoris fører ofte til
livslange helsekomplikasjoner som
blødninger, infeksjoner og infertilitet.
Mer enn 130 millioner verden over er
utsatt for lemlestelsen i Afrika og
Midtøsten. I Gambia har 76 prosent av
kvinnene vært utsatt for kjønnslemlest-
else, over halvparten av dem mens de

Med et barberblad går de til verks for å fjerne de ytre kvinnelige kjønnsorganene. Resultatet kan være fatalt.
Foto: Lucy Murunga / Plan Norge

Gambia forbyr 
kjønnslemlestelse av jenter
Å kutte i kvinnelige kjønnsorganer, å fjerne kjønnsleppene og klitoris blir forbudt i
Gambia med umiddelbar virkning.

KJØNNLEMLESTELSE FORBYS I GAMBIA
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Vi ønsker SI Kuwait, velkommen
som det 63. landet i SIE

Kjell Standal

Det er litt spesielt, synes jeg, å se på bildene som ligger på Facebook fra
chartingen av den nye klubben SI Kuwait. Det ser virkelig eksotisk ut, et land
som flyter av melk og honning og godt ispedd noen sheiker her og der. Det
var mange tillitskvinner fra SIE representert ved chartringen i oktober.  

Hva vet vi egentlig om Kuwait? Det er varmt der, det vet vi. De har olje; det
vet vi også.  At det er et av verdens minste land kan vi nok tenke oss til, hvis
vi tenker på det. 
Når det gjelder befolkningen er nesten halvparten fra Kuwait, og ca 35 pro-
sent fra andre arabiske land. 10 prosent kommer fra Asia og så er det 7 pro-
sent «andre». 85 prosent er muslimer.  

Landet var britisk koloni til 1961. Det er antagelig derfor klubben knyttes
til Europa (på samme måt e som de afrikanske land). Landet ledes av en
emir.  Kvinner fikk stemmerett i 2005, og samme år fikk de sitt første kvinne-
lige regjeringsmedlem.  I 2009 ble 4 kvinner valgt inn i regjeringen og
kvinner har de siste årene fått tilgang til flere yrker, f.eks. i politiet og
militæret.  Fra 2009 kunne en kvinne få pass uten å ha tillatelse fra en mann-
lig slektning. Kvinners vitnesbyrd veier fortsatt ikke like tungt som en manns
i retten. 
Kuwait har hatt formell pressefrihet siden 1992 og har et relativt åpent
debattklima. Det er vanlig med en del selvsensur blant journalister og
redaktører. Etermediene er statseid og kontrollert av myndighetene.

Soroptimistenes verden er mangfoldig. Det er ikke uten videre klart at
man kan danne en soroptimistklubb overalt. Vi får håpe at den nye klubben
klarer å sette kvinner på kartet i Kuwait. 

LILL BJØRVIK
(i samarbeid med Wikipedia og  globalis.no)

En liten kuriositet til slutt:
Julemerkene våre blir høyt verd-
satt! I Skanfils oversikt over jule-
merker står våre, priset til kr 50,-
pr. ark! 

SISTE SIDEN
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Det er jo den aller
største gaven, 
mennesker som er
villige til å veve sitt liv
inn i mitt.

INGE LØNNING

God sommer!


