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Dagene er blitt klart lysere, og den snøen vi foreløpig ikke

har fått i Stavanger håper jeg bare skal holde seg langt

borte også resten av vinteren. De første snøklokkene kom

for en uke siden i hagen min, og jeg synes som alltid at det

er et herlig tegn!

I slutten av januar var det UU-møte i Stavanger, med et

meget tett arbeidsprogram. Denne gangen hadde vi spe-

siell fokus på økonomi, på R&L og på jubileet. Som alltid

var det svært nyttig og inspirerende. Tillitskvinnene gir

meget viktige innspill til styrets arbeid og beslutninger.

Vi fikk også for første gang tatt i bruk de nye jubileums-

bannerne. Disse lånes ut så langt det rekker. 

Selvfølgelig måtte styret foreviges med de nye bannerne.

Som dere kan se har jeg pyntet meg med to oransje roser;

en i fiskeskinn fra Island med soroptimistmerket og den

andre heklet og med grå knapp. Det siste er en hyggelig

julehilsen fra Kirkenesklubben som selger rosene til inn-

tekt for Nora senteret. Et søk på internett lærte meg at

oransje rose står for « Jeg er din venn», og det synes jeg ga

en flott dimensjon!

Oppdaterte tall viser nå at medlemstallet går oppover og

at andelen yngre kvinner er i positiv utvikling. Dette er

gledelig. Flere innlegg i dette nummeret gir gode innspill

til tiltak og aktiviteter som kan fungere. Et godt og aktivt

klubbmiljø og vektlegging av personlige relasjoner er

noen av nøklene. Vi håper derfor også at riktig mange vil

ta turen til Arendal i mai. Styret vil gi økonomisk støtte til

to unge observatører fra klubber som har gjort en innsats

på rekruttering. Kriteriene for å søke finner dere på hjem-

mesiden.

I reiserapporten fra Prishtina understrekes det nok en gang

fra lokale aktører at « Kvinner trenger støtte ikke hjelp», og

referatet fra konferansen «Women, Power and Politics» for-

teller oss at bærekraftig demokrati går gjennom styrking

av kvinnenes stilling i samfunnet. Dette er kjernen i vår sat-

sing på utdanning og ledelse, og vi har viktige oppgaver

foran oss. Talene fra mer enn 20 modige, dyktige og unike

foregangskvinner fra hele verden er nå lagt ut på nett.

Dere finner direkte link til FOKUS på vår egen hjemmeside. 

Neste nummer av Soroptima kommer i april. Det vil inne-

holde en del av sakspapirene til årets R&L. Oppdaterte sak-

spapirer og annen informasjon frem mot møtet vil som

tidligere legges på nett.

Bruk klubbmøtene til diskusjon om saker som skal opp, og

bruk hjemmesidene aktivt.

Med glad soroptimisthilsen fra unionsstyret,
Gerd
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INNHOLD

Februar – den stuttaste månaden i året med

forventningar om skiføre, skøyteis, vinter-

ferie, for mange sydenferie og så OL. Mykje å

sjå fram til.

I dette nummer av bladet har vi prøvd å finne

ei historisk vinkling sidan vi er inne i eit jubi-

leumsår.

Marit i redaksjonen  har  rydda i papir etter si

avdøde mor, og funne interessant soropti-

miststoff – både i tekst og bilde. Bildet på s. 4

av  soroptimistdamer, kan sjåast i lag med

historia om Hammerfestklubben der Mary

Barrat Due er nemd.

Eg kjem med oppmoding til fleire klubbar

om å fortelje historia si.

Det er også teke med nokre utvalde møtere-

ferat frå den tida da alle klubbar skulle sende

inn til Soroptima referat frå møta sine. Artig

lesing! 

Guvernørnytt er kome med med tanke på at

ikkje alle er inne på nettavisa vår. Her kan vi

også bli orientert om det som hender inter-

nasjonalt i organisasjonen vår.

Vi i redaksjonen er svært glade for alle inn-

legg til bladet. Fortsett med det. Nå står den

internasjonal kvinnedagen for døra, og det

er å vone at mange klubbar kan referere frå

arrangementa sine.

Tilslutt – månadens tanke: Det nytter lite å

være god innerst inne om man aldri vrenger

seg. (ukjent tenkjar)

Karen Edvardsen

Norsk Soroptima kommer ut med 6 nummer årlig og er medlemsblad for Norges 2000 
soroptimister. Som del av Soroptimist International, en NGO (non governmental orga-
nisation) for kvinner, er vi tilknyttet FN med representanter i FNs organer i New York,
Geneve, Wien, Paris, Roma, Nairobi og Kairo. Soroptimistene har konsultativ status i
FN og Europarådet. Organisasjonen er en upolitisk sammenslutning av klubber og 
arbeider for internasjonal forståelse, vennskap, fremme av menneskerettighetene, 
bedring av kvinners stilling i alle samfunn, respekt og forståelse for andres arbeid.
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I oktober  fikk jeg besøke 7 av våre klubber, og jeg takker for

god og hjertelig mottagelse overalt, for vennlighet  og for-

ståelse og for oppmuntrende ord. Det er inspirerende å møte

så mange positive mennesker. Den personlige kontakten er

så verdifull, ikke bare for den som har et verv å skjøtte. Jeg tror

ikke man skal ha vært soroptimist i så lang tid før man føler

denne kontakten med andre soroptimister  som et behov –

de fleste  savner den hvis de av en eller annen grunn har måt-

tet være borte fra et møte.

Under mine besøk i klubbene har jeg ofte hørt uttalt at det

blir for lite kontakt klubbene imellom. Det blir smått med

besøk både enkeltvis og klubbvis  - et av problemene ved vårt

upraktiske ,  langstrakte land. Men besøk er jo ikke den eneste

mulighet for kontakt. Vi har våre årsmøter, vi har vårt med-

lemsblad, og vi har våre julehilsener. Nå har imidlertid flere

klubber sagt fra at de vil slutte med  å sende julehilsen. Det er

smått med tid til å sitte med slikt midt i julestria, nevnes det –

og penger til porto og kort kan anvendes bedre. Det er na-

turligvis argumenter som man må respektere, særlig hvis  det

hele innskrenker seg til nesten bare en adresse og en under-

skrift. Men vi har jo flere gode eksempler på  at man kan be-

nytte denne anledning til å sende personlige og givende

hilsener. Det skal ikke så meget til  - noen ganske få linjer kan

Unionspresidentens spalte

Historisk bilde av viktige soroptimistkvinner

HISTORIKK                             

Mme. Noel stifter av SI, til høyre Mary Barrat Due stifter av Union Norway.
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være nok til å heve en slik hilsen opp fra det vanlige julekort-

nivået. I min klubb blir alle julehilsener som kommer til klub-

ben, sendt  rundt i kaffepausen på første møte etter nyttår.

Alle hilsener blir lest av alle, tankene vandrer og vi har følelsen

av å ha hatt gode venner på besøk.Vi vil komme til å savne

dette innslaget på vårt nyttårsmøte.

Kjære soroptimister i alle våre klubber!

Fred  på jorden og fred i hjertet ønsker jeg for alle når julen

ringes inn. Vi vil så gjerne gjøre vårt for at den skal bli lys og

glad for familie og venner og for oss selv. Vi har mange vi

gjerne vil glede når julen nærmer seg. Den har en magisk

evne til å åpne våre hjerter. La oss prøve å holde hjertene

åpne  når vi snart går inn i 1963-året som skal vies kampen

mot sult.
Harriet Dyvik

V. Rapport ang. the Link (v/ miss Yrjola). Det er en stadig

økende abonnentliste (nå 923 abonnenter – i 1961 var det

632). Dertil kommer 375 som sendes fritt til de Europeiske

klubber og Unioner og 90 til de 2 andre Federasjoner. I alt da

1400 ekspl. av hvert nummer. 

En klubb – Menton i Frankrike – hadde 100 % abonnenter. En

del hollandske klubber sender The Link til sine søsterklubber

i andre Federasjoner – et eksempel til etterfølgelse. 

Angående abonnementer ville det være en fordel om hver

klubb sendte en felles liste i stedet for de mange enkelte brev

og kort vi får. Redaksjonen anbefalte å følge Italias og Norges

eksempel. Begge disse Unioner sendte subskripsjonslisten

samlet fra alle klubbene undertegnet av Unionssekretæren.

VI. I finansrapporten ved Ellen Hoff fikk vi en utredning om

Bulletinen. Denne koster Federasjonen Sv.frc. 8 650 for tryk-

king av begge hefter (A – navnelisten, B – referat fra Guver-

nørmøtet). B-heftet av Bulletinen koster alene i trykking

nesten Sv.frc. 600 + forsendelse 768. 

Hun forslo at trykking av denne del stoppes og at forkortet

utdrag fra de vesentligste deler av Bulletinen kommer i The

Link. Dette blad har, tross sterk økning av abonnementer li-

kevel et underskudd på vel 4000 Sv.frc. for trykking. 

Norge ba om å få beholde Bulletinens del B og spurte om det

ikke gikk an å trykke den bare på et språk for å spare penger.

Dette ble avslått da vi ikke kan gå utenom det ene av de 2 of-

fisielle språk.

IX. Valgene: 
Kasserer ble Anna Marie Pedrazzi Verni, Italia. 

1. visepresident ble Sigrid Oechelhauser, Tyskland. 

2. visepresident ble Ingeborg Brochmann, Norge.

XIII. Verdenskongressen i 1964 er tidligere nevnt (i Federa-

sjonspresidentens rapport). For å hjelpe den Sveisiske Union

rent økonomisk ved kongressen, ble det spurt om det var

mulig at hvert medlem av den Europeiske Federasjon kunne

betale et lite bidrag til kongressen. Det ble foreslått fra 3 til

10 Sv,frcs. i løpet av kommende år. Der oppsto en diskusjon

vedrørende dette, og de fleste guvernører fremholdt at det

ville bli meget vanskelig å forslå dette for Unionsstyrene. Det

ble spurt om ikke kongressavgiften kunne dekke utgiftene.

Det ble imidlertid fremholdt at det Europeiske Federasjon i

sin helhet står som vertskap og derfor burde yte noe ekstra til

en eller annen tilstelning hvor de andre Federasjons delta-

gere skulle være gjester. Meget motvillig samtykke guvernø-

rene i at de skulle fremlegge saken for sin Union, så fikk hvert

enkelt medlem avgjøre om de ville gi noe til dette. Men gu-

vernørene ville ikke binde seg til noen sum. Det hele måtte

skje på helt frivillig basis fremholdt Federasjonspresidenten.

Guvernørmøtet ble ledet på en klok og saklig måte av Fede-

rasjonspresidenten, og vi takker henne og styret for glim-

rende innsats gjennom 2 år.

Hamar i september 1962
Oddrun Kårstad (sign.), guvernør

Kongsberg i september 1962
Solveig Steen (sign.), guvernør

Guvernørmøtet i Finland – forts.

HISTORIKK                             
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HISTORIKK                             

Når dette nummer  når Soroptimas lesere nærmer vi oss atter

et nytt solverv –et nytt år fylt av spørsmål  og kanskje  en noe

resignert  forventning.

Det året som snart går i hav  har vel  for de fleste av oss hatt

sine gleder og sine sorger, større for noen , mindre for andre.

Men de store verdensproblemer  har tårnet seg opp – lange

tider i angstfull  venten på hva der kunne skje i denne terror-

ballansens tid. Til denne dag har det heldigvis gått godt, men

vi vet alle at vi er med  på en livsfarlig seilas hvor hver dag kan

bety et nytt håp eller et brak av katastrofe.

Soroptimistenes ånd er godvilje, fred og forståelse mellom

mennesker og nasjoner over  den hele jord. Over hele verden

er der gjennom årrekker spunnet tråder av vennskap og sam-

arbeid fra en rekke verdensomspennende  organisasjoner –

der liksom oss har freden på sitt program. – Dessverre er vi

på langt fra herre over de store omskiftelser som pågår i de

tilbakeliggende  land som dels har fått sin frihet, dels står

overfor å få den. Vi er heller ikke herre over  utviklingen som

skal  jevne ut avstanden mellom de rike og fattige nasjoner

og skape  mulighet for større utvikling, bedre helse og større

livsfylde for dem som hittil har levet på livets skyggeside.

Men på mange vis kan vi være med, med direkte hjelp og for-

ståelse ut fra de bedre forutsetninger vi er født inn i. Vi kan

være med i å hindre katastrofale sammenstøt mellom makt-

syke nasjoner  gjennom det instrument vi har i De forenede

nasjoner. Vi kan alle være med i å hindre den kalde teknikk i

å ta bolig i menneskene i den grad at de glemmer hjertet og

menneskelighetens stemme.

Er det ikke for oss alle et påtrengende spørsmål : hvorfor er

menneskene kommet så langt i tekniske vidundere at de kan

tenke å kontakte nye kloder i det store rom, når vi rent men-

neskelig ikke er kommet så langt at vi kan leve i fred og for-

dragelighet side om side. At vi kan utrydde sykdom, nød og

fattigdom, skape gode boligforhold for lykkelige hjem, skaffe

alle flyktninger på jord et fredet sted.

Ut – og innmeldinger
Landssekretæren Ingrid E . Nordgaard, Bodø, ber oss gjøre opp-

merksom på at alle ut –og innmeldinger, adresseforandringer

vedk. klubbene skal innsendes direkte til henne på mottatte

kort. De behøver ikke lenger å sendes til Soroptima – da hun

vil komme med en årlig oversikt over tilgang og  avgang av

medlemmer.

Også klubbene bør holde på skriftlig  inn –og utmeldinger.   

Redaksjonen

Medlemmer i Bodø Soroptimistklubb
1962, President Harriet Dyvik sitter i
midten på første rekke.
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Verdenssituasjonen viser oss vårt ansvar for våre nasjoner. Mens
de store nasjoner er i krig, vil vi mobilisere alle positive krefter med
det ene formål å være fredsskapende.
I våre hjem, i vårt yrke og omkring oss, hvor vi ferdes, vil vi arbeide
for å skape den fredens atmosfære vi ønsker i verden. Krig er en
følge av alles mistillit, frykt og selviskhet. Våre hjem må være en
verden hvor tillit, trygghet og uselviskhet råder. Ved selv å handle
uselvisk, kan vi kvinner være med å hjelpe alle i våre hjem, på ar-
beidsplassen og i hele nasjonen til uselvisk handling.

(Utdrag)

MERK!
Like etter at vedlagte henvendelse ble besluttet utsendt, kom med-
delelsen om den finsk-russiske fred. Situasjonen er derved blitt så
forandret, at vi finner det heldig å utsette det omtalte møtet inntil
videre.

Arbeidsutvalget, Oslo den 18. mars 1940

En tankevekkende tekst, sett på bakgrunn av at Norge ble 
angrepet 9. april samme år.

«Vet du hva soroptimisme er»? Den som spurte var pianist-
innen Mary Barrat Due på konsertturné og gjest i mine svi-
gerforeldres midlertidige gjenreisningshjem etter krigen. 
Datoen var 16. mai 1951. Jeg måtte svare som sant var, at det var
meg fullstendig ukjent. Så fikk jeg da en leksjon i hennes oppfat-
ning av ordet. Hun kunne snakke likeså overbevisende som hun
spilte. Hun lokket med noen frynsegoder som å kunne reise over-
alt i USA med nålen på og bli mottatt med åpne armer og å få møte
selveste madam dr. Susanne Noël. Og jeg som bare hadde tre brø-
dre, tenkte det kunne være fint med en søster eller flere. Så smi-
gret hun meg med at jeg var den fødte formann, hvor hun nå
hadde det fra! Det var også ukjent for meg. Hadde hun rett? Man
skal da oppmuntre hverandre. Så jeg fikk Hanna Lund i hånden og
sa ja til å finne 15 yrkeskvinner i Hammerfest for å lage klubb. Mary
holdt sin konsert og dro videre til Harstad og Bodø.  

22. september samme år hadde vi charterfest med fødera-
sjonspresident Clara Hammerich fra Danmark, Ulrikke Greve
Dal og fadder Mary Barrat Due til stede.
Så satt jeg der da, 29 år gammel og formann i soroptimistklubb nr. 8
i Norge og nr. 2 nord for Sinsenkrysset. 

Vi var 15 medlemmer, mer eller mindre kjente. Vi hadde vår Hanna
Lund, vi hadde appellen og vi hadde mottoet; Looking further, wor-
king for the world we want. Yrkesforedragene skapte forståelse for
at andres yrker var like viktige som vårt eget. Våre 5-minutt ble fri-
modigere og bedre etter hvert som vi tødde opp og ble sikrere på
hverandre. (Dis-formen ble brukt helt til 1968.)

Landsmøte åtte år seinere.

I 1955 ble vi forespurt om vi kunne ta unionen. Så ferske som vi var,
og med datidens post- og kommunikasjonsmidler, måtte vi bare
takke for tilliten, men det ble et kompromiss. Vi arrangerte lands-
møte i 1959, mens Stavanger hadde unionen. Da fikk vi noe å
henge fingrene i. 

Byen var fremdeles under gjenreisning etter krigen. Det fantes bare
et hotell, ellers bodde man privat. Det kom 150 stykker, det største
antall på et landsmøte til da. Arrangementet varte i fem dager, med
rundtur til Karasjok bl.a. Det var full rulle hele tiden – og tidsnød!
Vi hadde bl.a. lagt opp til debatt om Soroptimismen.  Det var så
mye vi ville ha svar på, men akk nei! Jeg husker med gru en uen-
delig lang diskusjon om å øke kontingenten for Soroptima med
en-1- krone pr. år! Men festen på Grand var stilig. Vår gjest fra Tysk-
land, unionspresident Anne Lise Glaser, holdt en flott tale. Det var
første gang etter krigen at den tyske union var invitert til et møte
utenlands. 

Været var fint og de tilreisende ga seg god tid, reiste med Hurti-
gruten og fikk oppleve Finnmark. Vi i Hammerfest fikk takkekort
og æren for alt sammen! For oss ble det et opplevelsesrikt strev
som sveiset oss sterkere sammen.  n

Hammerfestklubben blir til
Landsmøte med 150 påmelde, over fem dager, åtte år seinere!   AV KARI HAGEN, CHARTERPRESIDENT I HAMMERFESTKLUBBEN

HISTORIKK 

Nordiske kvinner!
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Klubbmøtene som ”utstillingsvindu”
Det som Soroptimister går for er selvfølgelig ”hele pakka” med mø-

tene og prosjekter, internasjonale forbindelser, FN-status osv.

Undersøkelsen som Arbeidsgruppen for rekruttering av yngre

gjorde i 2012 viste likevel at klubbmøtene blir ansett som det vik-

tigste av 75 % av medlemmene under 45 år. 87 % mente at inn-

holdet på klubbmøtene er viktig for at SI fortsatt blir opplevd som

attraktivt. Møtene er et slags ”utstillingsvindu”, særlig for interes-

serte gjester og reflektanter. Det er storsett det de nye opplever i

begynnelsen.

Det er viktig å ha et klubblokale hvor alle trives – samtidig må det

ikke sprekke de enkeltes budsjett som kan være en utfordring. Mø-

tene må være profesjonelt ledet – dvs. de bør ha en klar struktur. På

møtene bør det videreformidles hva som skjer i SI Norge og på

internasjonalt nivå - det var også et resultat av undersøkelsen blant

de yngre. Det er hele tiden viktig å synliggjøre at hver enkelt klubb

er del både av en nasjonal og en verdensomspennende organisa-

sjon. Dette er spennende og tiltrekkende for medlemmer i alle al-

dere. Også erfarne medlemmer kan oppleve slike koblinger som

givende. På siste distriktsmøte i distrikt Øst 3 i Kongsberg fortalte

et medlem at hun ble mindre og mindre interessert i SI etter hvert

og var nesten på vei ut av organisasjonen, men opplevde så et

kjempegodt distriktsmøte i en annen klubb. Plutselig følte hun at

organisasjonen står i en større sammenheng. Hun er et kjempeak-

tivt medlem nå.

Er alle bevisst over hva slags muligheter den internasjonale kom-

ponenten innebærer for hvert enkelt medlem? For eksempel kan

en møte Soroptimister når en reiser yrkesmessig. Eller hva er med

å besøke en Soroptimist med samme yrke i et annet land, oppleve

hennes yrkeshverdag? For private reiser er det mulig å delta i pro-

grammet ”Open heart – open door” hvor en kan avtale feriebesøk

med Soroptimister fra hele verden.

På klubbmøtene bør det også være rom for det sosiale – noen klub-

ber har det før det egentlige møtet begynner eller i etterkant slik

at medlemmer med tidsklemma kan delta når det passer. 

Hva er SI?
Den danske SI-Europa-presidenten Ulla Madsen skrev i sitt første

brev at SI mangler generelt en tydelig profil. Kanskje derfor syns

selv erfarne medlemmer at det er ikke enkelt å forklare hva SI er. På

den annen side oppleves akkurat mangfoldigheten i organisasjo-

nen som attraktivt – en kan jobbe for å forbedre kvinners og jen-

ters levevilkår på forkjellige måter og nivåer. I denne sammenheng

vil jeg gjerne peker på Ellen Gåde, SI-medlem siden 1955 som fylte

90 år i fjor. I Soroptima 6/2013 fortalte hun at da hun ble Soropti-

mist fikk hun blant annet rådet til å gi seg selv fem år for å bli kjent

med organisasjonen.

For å rekruttere nye medlemmer er det i alle fall viktig at medlem-

mene er bevisst over hva SI er – alle bør kunne forklare det på en

enkel måte. Kanskje en mulighet er å ha et rollespill i klubben før

det inviteres gjester? Et slikt rollespill ble foreslått av Haugesund

Soroptimistklubb på siste distriktsmøte. 

Klubbmøtene må 
• ha et godt faglig innhold, 

• avholdes i representative lokaler,

• være profesjonelt ledet ,

• benyttes til videreformidling av hva som skjer på unionsnivå og

på internasjonalt nivå (presidenten kan ikke holde oversikt over

alt, men kanskje det er en oppgave et medlem - gjerne et nytt

medlem - kan ta på seg, se gjennom informasjon om interna-

sjonale saker)

Andre tiltak på klubbnivå:
• Benytt hjemmesiden jevnlig (opplæring er i gang): Det er ikke

noe hemmelighet at folk informerer seg der. Ser på andre klub-

benes hjemmesider og får inspirasjon der. Bruk andre klubber

som ressurs!

• Bruk sosiale medier 

• Søk aktivt omtale i lokalpressen 

• 1 møte i året til invitasjon av (yngre) yrkesaktive kvinner 

• Ikke nekte medlemskap for eldre kvinner – men rekruttere aktiv

yrkesaktive kvinner/den aldersgruppen som mangles) 

Rekruttering: 
Klubbmøtene som «utstillingsvindu»
Ekstensjonskomiteen 2013-2015 satser på å øke SI Norges medlemsmasse, dvs. å beholde de 
medlemmene vi har samt å finne nye medlemmer, fortrinnsvis de organisasjonen har for få av: 
yngre, yrkesaktive.    AV JANINE SCHALLER-BØYUM, LEDER EKSTENSJONSKOMITE

NASJONALT 
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Da jeg valgte å melde meg som kandidat til å bli mentor i den før-

ste pilotrunden i 2012 var det flere grunner til det. Først og fremst

syntes jeg at prosjektideen var god, og at fokuset på at kvinner

med høy utdanning og fremmedspråklig bakgrunn skal oppnå mer

relevante jobber i norsk arbeidsliv var viktig. Norsk arbeidsliv går

glipp av mye fagkompetanse som av ulike grunner forblir ubenyt-

tet fordi søkerne ikke når frem til toppen av søknadbunken. Det at

vi kan gjøre en innsats lokalt i Norge hvor vi også, forhåpentligvis,

kan se resultater relativt raskt betyr også noe. Jeg ønsket også å bli

mentor i soroptimistenes prosjekt fordi jeg så at jeg kunne bruke

erfaringene mine samtidig som jeg kunne lære noe nytt – både om

meg selv og om de kvinner og kulturer som jeg møter i mentor-

samtalene.  

For meg som ikke har vært mentor tidligere har det vært nyttig å

bli bevisttgjort på hva mentoring er, hva det består av og hvordan

man kan arbeide I mentorsamlingene. Jeg har særlig hatt glede av

innledningene vi hadde i runde to om mentorrollen. I tillegg har

informasjon om NOKUT og NAV vært nyttig å få med seg fordi det

har økt kunnskapen min om regelverk på dette området. Mulig-

heten til å møtes og diskutere generelle erfaringer med andre

mentorer og erfarne ressurspersoner er også nyttig.  

Det viktigste er imidlertid mentorsamlingene og samtalene med

adeptene. Jeg har vært/er mentor for to flotte og energiske kvinner

fra helt ulik del av verden. Det har blant annet gitt meg erfaring

med hvordan språk og fremstillingsform virker i møte med kvinner

med annen språkbakgrunn. I tillegg er jeg blitt bevisst på egne og

andres kulturelle særpreg – både forventede men også noen mer

overraskende. Mange av disse er nyttig å snakke om fordi de kan

være viktige å ha med seg for adepten i møte med potensielle nor-

ske arbeidsgivere. Mentorsamtalene er arena for samtale rundt

hvilke mål  adepten har og hvordan det skal nås. Vi har blant annet

brukt samtalene til ulike relevante tema knyttet til norsk arbeidsliv,

om utdanning og erfaring er konsistent med ønsker, forventninger

om og mål for jobb, samt diskusjon, analyse og identifisering av

potensielle typer arbeidsgivere i forhold til adeptens mål på kort og

lang sikt. 

Vi har også arbeidet en del konkret med innhold i og form på søk-

nader og CV. Jeg tenker meg at adepten får en samtalepartner som

er der for dem i deres arbeid med å nå de ambisjonene de har, og

som kan fungere som en “kritisk venn” i veien mot målet. 

Jeg tor også det kan være godt for mange adepter å ha en samta-

lepartner utenfor egen familie eller vennekrets som er dedikert et

for dem viktige tema i livet.  Derfor tror jeg soroptimistene bør fort-

sette med  å tilby våre livs- og arbeidserfaringer fremover.   n

Mentorordningen – noen erfaringer
AV LIV RAMSKJæR, OLSO II 

NASJONALT 

Den 18. januar 2014 hadde vi i distrikt syd II kurs angående å

lage ny hjemmeside.

Web-ansvarlig Britt Nordgreen fra unionen og president for

Bergensklubben, Tone Lønning ble hentet på Torp fredag

kveld i full snøstorm. Vi hadde kurset vårt på Quality Hotel Ose-

berg lørdag fra 10-16. Det var et flott opplegg, alle var ivrige og

Britt og Tone var gode kursledere!

Nå venter vi spent på nye, oppdaterte og spennende nettsi-

der!

Takk til Unionen som sender oss god hjelp! n

Distrikt syd II holdt kurs
AV JORUNN MOE, DISTRIKTSKONTAKT
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Torsdag 14. november ankom vi, 3 soroptimister fra Kong-
svinger og 1 fra Arendal –Grimstad, til Prishtina i Kosovo. Vi
ble møtt av medlemmer fra SI Prishtina og SI Gjakova. Dette
er de to eneste klubbene i Kosovo. SI Prishtina er den første
klubben som ble chartret, og den er Kongsvingers venn-
skapsklubb. Vi har fulgt klubben siden den ble chartret for
10 år siden. I tre år nå har disse tre klubbene samarbeidet
om et prosjekt, ”Joint project”. Prosjektet har som mål å
hjelpe krigsenker, lære dem et håndverk som etter hvert kan
gjøre dem i stand til å tjene penger. Prosjektet vil også fun-
gere som et møtested for nettverksbygging, støtte og opp-
muntring.

Målet for turen til Kosovo var å besøke dette prosjektet/sen-
teret og naturligvis høydepunktet, delta i SI Prishtinas 10 års
jubileum. Etter ankomst til flyplassen i Prishtina, ble vi alle
fraktet i minibuss direkte til Gjakova (ca 8 mil). Der ble vi tatt
imot av soroptimister fra Gjakova - klubben. Denne byen ble
svært ødelagt under krigen i 1999. Krigen førte til at mange
ble drept, og mange enker sitter igjen med ansvar for hjem

og familie. De har vært vitne til de grusomste opplevelser
og det tar lang tid å bearbeide traumene. Arbeidsledigheten
er stor som i resten av Kosovo.
Første del av programmet var besøk ved en helt ny skole
hvor elever fra en dramagruppe ønsket å vise sin forestilling
for oss. Hovedbudskapet var ”Hvordan skape fred og hvor-
dan beholde den?” De avsluttet med å synge ”We are the
world, we are the children”, og ikke et øye var tørt.

«Joint project»
Neste post på programmet var besøk i senteret hvor vårt
prosjekt, ”Joint project” drives. Senteret ligger i Gjakova by,
og lokalene består av to små rom med dør og vindu ut mot
gaten. Lokalene lånes ut gratis av en av soroptimistene. Her
drives ulik kursvirksomhet med både innleide instruktører
og egne soroptimistkrefter. Aktivitetene så langt har vært
produksjon av papirblomster, strikking, søm av klær, brode-
ring, smykkeproduksjon i stor stil og opplæring i frisørfaget.
De har også hatt kurs for unge jenter med fokus på utdan-

Etter krig og konflikt – Sorop   
Jubileumstur til Prishtina, 14. -17. november 2013 

INTERNASJONALT

Fra venstre: Kosovare Krasniqi, ICK, Brita Hanssen, Kongsvinger, Gunlaug K Kollsrud, Kongsvinger, Berit Werner Erichsen, Kongsvinger, Sabahat
Lleshi, Prishtina, Kathrina Ramberg, Den norske Ambassaden og Karin Guttormsen, Arendal – Grimstad.



SOROPTIMA 2/14 11

ning og ledelse. Kvinnene bedriver sine aktiviteter i disse lo-
kalene, og hvem som helst kan stikke innom og kjøpe pro-
duktene. De har også klart å aktivisere kvinner med fysisk
handicap, slik at de kan sitte hjemme med sin produksjon.
Senteret er åpent 3 dager pr uke, stengt 3 mnd om vinteren.
10. desember skulle de ha mannequinoppvisning med
egenproduserte klær og smykker og håpet på godt salg.

Markedsføring og salg er en utfordring. Noen av smykkene
sendes til en av klubbens medlemmer i Canada. Vi i Kong-
svinger fikk også, etter eget ønske, tilsendt smykker som vi
har solgt på klubbmøter og i lokalsamfunnet hos oss. De har
behov for å bli mer profesjonelle i å drive business. Denne
støtten kan de kanskje få gjennom ICK.

Innovation Centre Kosovo - ICK 
ICK ble offisielt åpnet i 2012 og er det eneste innovasjons-
senteret i Kosovo foreløpig. Det finansieres av Det norske
utenriksdepartement som et prosjekt. Formålet er å bidra til
å skape nye og varige bedrifter og arbeidsplasser, men også
å styrke eksisterende arbeidsplasser i Kosovo. Kvinner og
ungdom skal ha spesiell oppmerksomhet. 

Under vårt besøk i den norske ambassaden i Prishtina, frem-
hevet ambassadør Braathu at kvinner og ungdom i Kosovo
er høyt utdannet, men på grunn av svak økonomisk utvik-
ling i landet er arbeidsledigheten meget høy. Han poeng-
terte at kvinnene i Kosovo utgjør et stort potensiale for
økonomisk utvikling, men at de trenger motivasjon og
styrke til å omsette sine ideer til økonomisk virksomhet.

Kathrina Ramberg fra ambassaden som har kvinner og like-
stilling som del av sitt arbeidsfelt, var med oss til ICK. Sam-
men med Sabahat Lleshi fra Prishtinaklubben lyttet vi med
stor oppmerksomhet til Kosovare Krasniqi, daglig leder av
ICK. Hun fremhevet at kvinner trenger støtte - ikke hjelp.
Gjennom ICK’s kurs og workshops om ofte holdes i helgene,
settes kvinner i stand til å starte opp, drive og utvikle sin
egen business. De kommer inn i nettverk med andre forret-
ningseiere og -drivere, lokalt, nasjonalt og internasjonalt og
mentorprogram. Det gir grunnlag for samarbeid, bedrift til
bedrift. Gjennom Kvinnovasjon - «Wominnovation»
www.wominnovation.org gis inspirasjon til flere kvinner å
utvikle forretningsvirksomhet.

ICK’s tilbud for veiledning og profesjonalisering bl.a. med
hensyn til markedsføring, ga viktige assosiasjoner til vårt

samarbeidsprosjekt, «Joint project». Når Sabahat Lleshi der-
for kort tid etterpå melder tilbake til oss at ICK og soropti-
mistene i Kosovo er i kontakt med hverandre, føler vi at
grunnlaget kan være lagt for utvikling av «Joint Project» til
en bedrift av større økonomisk betydning. 

Vi ble mottatt med varme og en overveldende gjestfrihet,
og dagene sammen med soroptimistene fra Balkan ble en
helt spesiell opplevelse for oss. n

Berit Werner Erichsen, Kongsvinger, Brita Hanssen, Kong-
svinger, Gunlaug K Kollsrud, Kongsvinger og Karin Guttormsen,
Arendal – Grimstad.  

     timisme i Kosovo

INTERNASJONALT

Utstilling av smykker laget av deltakere i prosjektet.

Fra åpningsseremonien av jubileet. President Suzana Cerkini i SI Prish-
tina, Berit W Erichsen.
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Som avtroppende DK i Syd1 er det hyggelig å gi noen betrakt-

ninger fra min tid som bindeledd mellom unionen og distriktet. 

Fra å være så heldig å gå inn i et verv, som der og da ble moderni-

sert og gitt en ny arbeidsform var utgangspunktet. Det å være med

å påvirke arbeidsform og fremdrift for syd1 på min måte, passet

fint.  Høsten 2011 kom vi sammen alle landets 12 distriktskontak-

ter på Ringerike. Vi ble forelagt en strategi og vi utarbeidet en

handlingsplan for arbeidet.  

Våre årlige samlinger med DK på landsbasis har vært motiverende

og inspirerende.

Gjennom snart 10 år som medlem har jeg deltatt på mange R&L

samlinger. Den menneskelige kontakten, og de bånd vi knytter på

tvers av klubbene, kan aldri erstattes av mail og telefon. Vi lærer

hverandre å kjenne fra nord til sør. Setter så pris på alle dere hyg-

gelige, engasjerte og aktive soroptimistsøstre jeg har fått lov til å

knytte vennskapsbånd med.

Klubbene på Sørlandet er preget av engasjement. Klubbene er

ganske store og det er en jevn aktivitet. Rekruttering av ”yngre” er

godt innarbeidet. 

I mine to perioder har vi lagt vekt på følgende:

• Kjøkkensamling hjemme hos meg to ganger pr år.  1 – 2 styre-

medlemmer fra de 7 klubbene har deltatt  godt forberedt hver

gang.

• Agenda har vært satt utfra fokus rekruttering, organisasjonsen-

dringer, aktuelle temaer før og etter R&L. Lokalt klubbarbeid og

å dele erfaringer med hverandre.

• Å bruke tid på hver klubbs utvikling og arbeidsfokus har vært

meget engasje-

rende.

• Et forum hvor spørs-

mål kan drøftes og

forslag til løsning

diskuteres.

• Klubbesøk og delta-

gelse på jubileer og

distriktsmøter står

høyt på priorite-

ringslisten. Klub-

bene er utrolig flinke

til å innhente spen-

nende foredragshol-

der og aktuelle

temaer.

• Alle samlingene er dokumentert 

• Kommunikasjon på mail og telefon

Landets DKr møtte i høst den nye Ekstensjonskomiteen. De har

gjort en stor innsats og er supermotiverte. De har lagt fram nye for-

slag til arbeidsform og utvikling. YES  sier jeg – Vi er med på å

videreutvikle Soroptimistorganisasjonen. En helt riktig og viktig

vei å gå, for å lykkes i fremtiden. Modernisering – utvikling hånd i

hånd med kunnskap og lang erfaring. Vi er en organisasjon med

en utrolig mengde kvinner med mer en 10 års fartstid, soroptimis-

ter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Fra Syd1 er det sendt  inn forslag om ny DK kandidat. Valg

gjennomføres neste R&L samling i Arendal. Jeg ønsker ny DK lykke

til, samtidig som jeg sier tusen takk for meg.  n

Også tid til litt ettertanke
Hilsen fra distrikt Syd1.   AV MARIANNE KALLEBERG, ARENDAL SOROPTIMISTKLUBB

KLUBBNYTT

Klare for R&L bankett - Lisbeth Stormo, Anne Syrdalen, Marianne Kal-
leberg.

Sørlandsrepresentanter etter R&L samling i Harstad.

Arendal.
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Life Straw Family-prosjektet er nå avsluttet, men tiltak som hjelper

lokalsamfunn i Moldova med brønnrensing vil fortsette i uformin-

sket styrke.

Det gode samarbeidet som Lill har klart å opprette med klubbene

i Moldova, har jeg nå blitt bedt om å overta. Dette gleder jeg meg

veldig til! Etter selv å ha vært med en delegasjon soroptimister til

Moldova i 2012, ser jeg nå frem til å jobbe aktivt med dette viktige

prosjekt for de flotte klubbene i dette landet.

Europaføderasjonens forrige leder Kaathy Kaaf hadde rent vann

som det viktigste temaet i sin periode. President Ulla Madsen, som

overtok vervet, mener også at dette er viktig, men har utvidet mot-

toet til også å inneholde miljø (Soroptimists Go Green). Derfor er

tittelen vannambassadør endret til prosjektleder for miljø (og

vann).

For å bedre få en oversikt på prosjektlederens oppgaver er det satt

opp en arbeidsbeskrivelse. Her understrekes blant annet samar-

beidet med Unionsstyret. Prosjektlederen skal også være en moti-

vator, informere om prosjekter i Soroptima og vurdere andre

internasjonale organisasjoner som det er naturlig å samarbeide

med. I mandatet kan hun også besøke de klubber som ønsker det.

Det har vært viktig for meg å gjennomgå de papirer som Lill etter-

lot seg for å få en oversikt av behovet vedrørende det å vaske, re-

novere og eventuelt bygge brønner, hva det koster og hvem som

er prosjektansvarlig. Unionspresident Gerd Halmø og jeg har vært

i dialog når det gjelder utforming av prosjektplan for klubbene i

Moldova. Prosjektplanen skal være enkel å utfylle samtidig som vi

får aktuelle data. Prosjektplanen er sendt til tre klubber i Moldova;

Chisinau, Edinet og Causeni. Vi har fått tilbake prosjektplanen fra

Chisinau og venter på planene fra Edinet og Causeni. Vedtak om

tildeling av midler blir besluttet i Unionsstyret.

Jeg vet ikke så mye om brønner annet en at det er svært viktig med

rent vann. Men som Lill sier: ”En brønn er ikke bare en brønn” (So-

rOrd nr. 25). I et land som Moldova, hvor over 90 % av landsbybe-

folkningen er avhengig av brønnvann fremstår brønnen også som

et sosialt møtested. Brønner som renses gjennom soroptimist-

midler får i tillegg en religiøs velsignelse av de lokale prestene –

noe som vel bare understreker betydningen av rene drikkevann-

skilder for beboerne der.

Det er viktig med oppfølging av klubbene i Moldova både via e-

mail men også med besøk (oktober 2014). Prosjektleder ønsker i

tillegg å ha korrespondanse med soroptimistklubber som arbeider

med vann og miljøprosjekter i andre deler av verden. Det er også

viktig å finne ut hvilke andre organisasjoner som det kan være ak-

tuelt å samarbeide med.

Når jeg nå tar over stafettpinnen som prosjektleder for miljø og

vann, synes jeg det er viktig å knytte til meg ressurspersoner i en

prosjektgruppe. I Haugesund og omegn soroptimistklubb, hvor jeg

for tiden er president, har vi to ingeniører som skal være med i vår

”vanngruppe.”  Bjørg Tone Vikshåland arbeider med vann, avløp og

renovasjon i Tysvær kommune og Janina Ceciene er kjemiingeniør

med kjennskap til russisk. I tillegg skal vår tidligere president, Ingrid

Løland, være med i teamet. Sammen skal vi prøve så godt vi kan å

fortsette det gode arbeidet Lill og Larvik-klubben har lagt ned, og

la oss inspirere av deres VANNdringer og andre VAN(N)edannende

prosjekter. Vi ser frem til et VANNvittig spennende prosjektarbeid

i soroptimistenes ånd!  n

Informasjon fra prosjektlederen 
for miljø og vann 
Etter mange års iherdig og imponerende innsats som vannambassadør, har Lill Bjørvik satt VANN på
dagsorden for oss norske soroptimister. Sammen med Larvik soroptimistklubb har hun spesielt jobbet
for tilgang til rent drikkevann i Moldova – et land hvor opptil 80 % av brønnvannet er forurenset.    
AV MARGARETA MILJETEIG, PRESIDENT, HAUGESUND OG OMEGN SOROPTIMISTKLUBB

INTERNASJONALT

Fra venstre: Ingrid Løland, Margareta Miljeteig (president), Bjørg Tone
Vikshåland, Janina Ceciene. Foto: Dagmar Halvorsen
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Reisemuligheter
• Fly til Kjevik flyplass - 65 km til Arendal (flybuss eller maxitaxi

som kan bestilles ved flight med flere SO-deltagere) 

• Buss med Nettbuss, Konkurrenten eller Lavprisekspressen til

Harebakken. Fra Harebakken kan man ta lokalbuss eller taxi ned

til sentrum.

• Tog til Arendal. Ca 10 minutters gange til hotellet.

Påmelding
All påmelding skal skje elektronisk. På www.sorptimistnorway.no

klikker du på logoen for møtet, og du kommer til påmeldings-

informasjonen og elektronisk skjema. Synes du det er vanskelig, så

ta kontakt med oss og vi vil hjelpe deg. For å få rimeligst mulig

reisekostnader minner vi om at du bestiller eventuelle flybilletter så

tidlig som mulig.

Påmeldingsfrist er 20. mars

Dette er tidlig, men prøv å holde fristen. Det letter jobben for oss.

Dagsorden og saksdokumenter til representantskapsmøtet, samt

program for landsmøtet blir lagt ut på hjemmesidene. Hoved-

mengden av saksdokumentene blir trykket i aprilnummeret av So-

roptima.

Hvem skal delta?
I henhold til våre lover og vedtekter skal hver klubb delta med to

representanter med tale- og stemmerett. Vi minner om at de to

skal være valgt på klubbens årsmøte i 2013.

Hvem kan delta?
Møtet er åpent for alle soroptimister og vi håper mange vil møtes

i Arendal for å treffe gamle venner og gjøre nye bekjentskaper.

Møtet er åpent for alle soroptimister. For alle observatører er dette

en unik mulighet til å følge programmet og få nærmere innblikk i

arbeidet vårt.

Praktiske opplysninger
Representantskaps- og landsmøte gjennomføres på Clarion Hotel

Tyholmen. Deltagerne vil innkvarteres her, eller på Thon Hotel

Arendal i dobbelt- eller enkeltrom etter eget ønske.

Viktige tidspunkt
Fredag kl 19:00 vil det bli en liten spasertur (ca 10-15 minutter) fra

hotellet langs vannet via den vakre trehusbebyggelsen på Tyhol-

men bort til Gard Assuranseforening. Her er alle velkommen til en

uformell sammenkomst med tapas i et hyggelig dekket partytelt.

( Vi setter opp ferjettransport for de som ønsker det)

Fredag kveld arrangeres det yngretreff for medlemmer under 45

år i lokalene til Assuranceforeningen Gard kl. 18:00

Lørdag starter representantskapsmøtet kl 09:00. Banketten på Cla-

rion Hotel Tyholmen starter kl 19:00 med en aperitiff.

Søndag starter landsmøtet kl 09:00 og avsluttes med lunsj kl 13:30.

Priser
Deltakeravgift (betales av alle) kr 500,-

Overnatting pr person pr døgn:

Arendal arrangerer Representantskaps-     

NASJONALT 

Arendal Soroptimistklubb har gleden av å ønske soroptimister fra fjern og nær til årets representant-
skapsmøte. Vi håper mange har lyst og anledning til å besøke den vakre sørlandsbyen Arendal. Det blir
plass til alle som vil ta turen til Norges riviera. Alle møter og bankett avholdes på Clarion Hotel Tyhol-
men; midt i sentrum og med vakker utsikt mot byfjorden.
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Clarion Hotel Tyholmen eller Thon Hotel, Arendal. Hotellene ligger

med 50 meters avstand. 

Enkeltrom, pr. pers kr 1050,-

Dobbeltrom, pr. pers. kr 650,-

Program fredag 23. mai
Kveldsarrangement - Partytelt ved Assuranceforeningen Gard 

kr 450,-

Yngretreff fra kl 18.00 – gratis. Husk også å melde deg på kvelds-

arrangementet sammen med resten av landsmøtet. Arrangemen-

tene er lokalisert ved siden av hverandre.  

Program lørdag 24. mai
Representantskapsmøte Clarion Hotel Tyholmen

Dagpakke med lunsj, frukt og kaffe kr 415,-

Bankett lørdag 24. mai Clarion Hotel Tyholmen kr 850,-

Program søndag 25. mai

Landsmøte Clarion Hotel Tyholmen

Dagpakke med lunsj, frukt og kaffe kr 385,-

Vi gleder oss til å se dere i Arendal og til å arrangere Representan-

skaps- og Landsmøte. Velkommen skal dere være.  n

  og landsmøte 23.–25. mai 2014

NASJONALT 

Fakta om Arendal
Arendal ligger i Aust-Agder fylke, og er fylkets administra-

sjonssenter. Byen er bygget på syv holmer og skjær, og blir

på folkemunne omtalt som «Nordens Venezia». Arendal

nevnes første gang som en viktig havn i et tollregnskap fra

1528, og mye tyder på at Arendal kan pekes ut som den eld-

ste byen på Sørlandet. 

Et rikelig omfang av naturlige ressurser som tømmer og

malm var årsaken til byens opphav, og byen fikk som en

følge av dette en av landets største seilskuteflåter. Opptil

flere ganger på 1700 og 1800-tallet hadde innbyggerne i

Arendal størst formue i hele Nord-Europa.

Arendal har et severdig bysentrum med den indre havn Pol-

len, som et naturlig midtpunkt. Folkelivet omkring Pollen

en vår eller sommerdag er en attraksjon. Den gamle tre-

husbebyggelsen på Tyholmen med Arendal gamle rådhus

er vel verdt et besøk, i tillegg til Havets katedral – Trefoldig-

hetskirken. Av andre kulturtilbud kan vi nevne et av landets

mest velkjente kunstgallerier, Bomuldsfabrikken. I tillegg

har vi en sjokoladefabrikk midt i sentrum og landets nyeste

Vitensenter, samt mange hyggelige butikker og kafeer.
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HISTORIKK

Skien – Porsgrunn
Septembermøtet ble et minnemøte over sommeren som gikk
forbi. Flere av medlemmene hadde truffet soroptimister fra
andre steder og hadde hilsener med. Det var kommet brev og
pakke fra vår søsterklubb, Drente i Holland. Et par av Drente-
klubbens medlemmer hadde vært i Telemark i sommer, men
de hadde ikke kontaktet noen av oss. Pakken inneholdt sjo-
kolade som vi fikk smake til kaffen.

Pet Bugge fortalte oss fra en reise i Italia. – Hun og hennes
mann, arkitekten, hadde vært med et dansk selskap. Og når
kunstneren og arkitekten går sammen om å ta bilder, så skjøn-
ner alle at vi fikk en opplevelse.

Selvfølgelig ble også en del klubbsaker behandlet.
Oktobermøtet begynte med klubbsaker. Det var kommet

spørsmål fra lovkomiteen, og vi valgte komite som skulle se på
sakene og gi svar snarest mulig. Så hadde vår musikkpeda-
gog ordet, og hun tok oss med til noe så vanskelig som Fartein
Valens musikk. Hennes begeistring og beundring fikk sikkert
flere enn meg til i det stille å love heretter virkelig til å lytte
når hans musikk blir spilt.

Etter kaffen fikk vi noe vi alle forsto.  Solveig Zinke viste oss
et utvalg av høstens og vinterens hatter.

Og 23. oktober hadde vi unionspresidenten på besøk. Vi
laget til et litt festligere ekstramøte, og heldigvis hadde nokså
mange tid til å komme.  Harriet Dyvik tok oss med til møtet i
Helsinki i sommer, og hun ga oss nærbilder av så mange av
soroptimismens forgrunnsfigurer at vi synes at vi kjenner dem
litt vi også. Så svarte hun beredvillig påen hel del av våre
spørsmål, og aftenen gikk bare altfor fort.Heide Willums spilte
for oss, det hun ville skulle være bakgrunnsmusikk til våre
spørsmål og presidentens svar.

Karen Jacobsen avsluttet aftenen med å minne oss om FN-
dagen. Så var det bare igjen å takke Harriet Dyvik for at hun
hadde besøkt oss, og ønske henne god tur videre.

Stavanger
Møte hos Mildred Johnson Haaland 6. oktober 1962.

Som et ledd i ekstensjonsarbeidet var 5 interesserte Man-
dals-damer invitert til dette møtet. De ble ønsket velkommen
av formannen.

Etter lysseremonien ble et nytt medlem, fru Aase Pettersen
opptatt. Kristine Haave fortalte i sine 5 minutt om arbeidet for
døve unge piker.

Hovedprogrammet hentet sitt emne fra «Lookingfurther»
om den unge piken i og utenfor familiekretsen. De vektige og
gripende innleggene var ved Gerda Hauge og Herborg Tro-
haug.  Konklusjonen var at det var for få hjem og behand-
lingssentra for de unge piker som av en eller annen grunn er
kommet utenfor.

Margit Tranberg fortalte om arbeidet for de gamle her i Sta-
vanger. Resten av kvelden gikk samtalen livlig med våre gjes-
ter. Disse ble innkvartert privat og søndag var det en meget
vellykket lunsj for gjester og vertskap.  Det har vært en glede
og en stimulans for klubben å arbeide for ekstensjon med et
slikt besøk.

Tromsø
Den 18/9 -62 begynte høstsemestret med møte i Hybelhusets
klubbsal. Lærerinne Helga Hind ga et interessant referat om

den ni-årige skole og dens problemer fra et foredrag holdt av
skolestyrer Anna Margretha Hanssen, Bergen. Der utspant seg
en meget livlig og intens diskusjon om dette høyst aktuelle
emne, særlig om barneskolen og en mulig førskoleklasse –
som kunne beskjeftige aktive barn på fornuftig vis før den or-
dinære skole.  Som vanlig var det kaffebord og hyggelig sam-
vær. Den 10/10 hadde klubben et givende møte i formannens
vakre hjem.  To nye medlemmer ble opptatt i klubben: Friser-
mester Anny Wiig og husmor Agnes Kjelstrup – to kategorier
som p.t. ikke er representert. Overlege dr. med. Skouge holdt
et spennende og interessant foredrag om kosmiske strålerfra
det store rom og en mulig korrelasjon til sykdom og døds-
hyppighet på vår jord. Et tema som beskjeftiger mangeviten-
skapsmenn i vår tid. Etterpå et hyggelig kaffebord, hvor
praten gikk livlig mellom medlemmene. Det var meget godt
oppmøte.

Mandag 5. november møte hos Anne Marie Langfeldt i
hennes nye særpregede vakre hjem, hvor malerier strålte fra
alle vegger. Formannen refererte diverse skriv.  Vi erklærte oss
villige til å ta imot utenlandske studenter hvis de kommer før
sommerferien.

Karoline Mathisen innledet serien «Mitt livssyn», som det
er meningen skal gå gjennom dette året i klubbens program.

Til slutt ga ingeniør Langfeldt et dypt personlig innlegg om
kunst og spesielt malerkunsten, som han selv dyrker aktivt, il-
lustrert gjennom den rikholdige malerisamling han har skaf-
fet sitt hjem. Det var en hyggelig kveld, men med mørke og
glattis ute.

I stedet for å kjøpe julekort og hilse klubbene foretok vi en
lyn-innsamling til «Redd barna». Den innbrakte kr. 245,-, her-
til la klubben kr. 105,-, så vi kunne sende «Redd barna» hele kr.
350,-. Dette med enhjertelig julehilsen til alle soroptimister
med alle gode ønsker.

Kongsberg
Septembermøtet ble holdt hos Verne Vanberg.

To av medlemmene kunne fortelle om vellykket ung-
domsutveksling med England via Soroptimistklubber. Sigrid
Friis (status: husmor) holdt sitt yrkes- eller ego-foredrag. Opp-
vokst på Østlandet kom hun som nygift til Skjervøy nord for
Tromsø. Det var mange rare og interessante ting å fortelle fra
den økende families liv på dette vakre, men enkle og isolerte
sted. Deres tilværelse ble til dels ganske dramatisk, ikke minst
gjennom krig og evakuering, og senere tilbakekomst til et
ødelagt lite samfunn. Fordi hun kunne støtte sitt foredrag til
dagbok, som hun har ført fra hun var ung, ble det fullt av til-
dragelser og stemninger som ellers sikkert var blitt «borte».
Det var et sjarmerende yrkesforedrag.

1. oktober var de møte hos Elly Neumann.
Elise Sverdrup fortalte som 5 min. om besøk som hun,

Verne Vanberg og Kari Hagtvet hadde gjort i Mosse-klubben
hvor de naturligvis hadde hatt det storartet.

Deretter fortalte Solveig Steen fra Guvernørmøtet og kon-
gressen i Finland.  Først om møtene og siden om interessante
ting hun hadde fått delta i ved siden av.Særlig hyggelig hadde
privat sammenkomst med kollegaer fra mange land vært. Sist,
men ikke minst fikk vi høre om enestående sosiale foreta-
gender finnene har i gang, som hun fikk sette seg inn i sam-
men med Harriet Dyvik.

Klubbreferat fra møter i 1962
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Kvinner og politikk
Gro Harlem Brundtland. Talen kan i sin helhet leses på theelders.org/
gro-brundtland. Hun ga sine synspunkter på hvorfor det er så vik-
tig å hele tiden  holde fokus på å fremme og å beskytte likestilling.
Hun tok utgangspunkt fra sin egen oppvekts i 1950 årene med se-
parate jente- og gutteskoler og hvor jentene hadde færre mate-
matikktimer enn guttene pr uke, for i stedet å lære og lage mat.
Videre listet hun opp hvordan det står til med jenter rundt om i ver-
den i dag når det gjelder ernæring, utdanning, trygghet m.m. Det
er ikke hyggelig lesning.( Jeg anfefaler virkelig å lese hele talen.)
Derfor er ikke jobben ferdig. Det er bare å stå på. Vi må hele tiden
jobbe for å bedre kvinners og jenters stilling fordi:, sitat fra Gro «Det
handler om menneskerettigheter, det handler om demokrati, det
handler om sunn fornuft.»

Resolusjon 1325
Louise Arbour. Tidligere høykommisær for Menneskerettigheter, tok
utgangspunkt i FN Resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet.
Resolusjonen har som mål å øke kvinners deltakelse og innflytelse
i arbeidet med å forebygge, håndtere og løse konflikter. Resolu-
sjonen skal også bidra til å ivareta kvinners rettigheter under flukt,
i krig og konflikt og integrere kjønnsperspektivet i fredsforeby-
gende arbeid. Hun mener resolusjonen er et viktig verktøy, men
den mangler dessverre oppfølgingstiltak for å være virksom.

Kvotering
Drude Dahlerup, proffesor i statsvitenskap ved Stockholm univer-
sitet. Kvotering handler om tall og stadig flere land tar i bruk kvor-
tering for å høyne andelen kvinner i parlamentene. Men det går
altfor tregt. Kvotering er kontroversielt. Kvotering er populært fordi
det virker og kvotering er upopulært fordi det virker. Globalt sett er
det 20,4 prosent kvinnelige parlamentarikere, gjennomsnittlig 42
prosent i de nordiske landene, mens Rwanda ligger på topp med
56,3 prosent.

Konsekvensene av den globale finanskrisen for kvinner
Helen Clark. Administrator for United Nations Development Pro-
gramme.(UNDP)
Konsekvensene av den globale finanskrisen er ulik for kvinner og
menn. Det gjelder både i rike og fattige land. Men det har selvføl-
gelig enda større konsekvenser for kvinner i fattige land. En større
andel av jenter dropper ut av skolen. De må ta større byrder
hjemme. Skoleflinke jenter tas ut av skolen for å utdanne sine yngre
brødre. Iverksatte tiltak har løftet mennene opp og latt kvinnene

igjen. Menneskerettighetene må ligge til grunn for økonomiske
beslutninger og reguleringer. Vi må se på mulighetene i en mer in-
tegrert verden. Vi trenger flere feministøkonomer. Vi må støtte
kvinner som studerer matematikk, vi må få flere til å søke økono-
miutdannelse.

Shirin Ebadi. Nobel fredprisvinner 2003 fra Iran. Hun måtte flykte
fra landet i 2009. Da hadde regimet gjort det umulig for henne å bo
og å arbeide  der.  Iranske kvinner er intelligente og har stor kunn-
skap, men blir diskriminert i lovverket og blir truet til taushet. Lover
blir laget av menn uten å ha et kvinneperspektiv. Lovene holder
kvinnene nede. Lovene gir ingen beskyttelse for kvinner. En jente
satt ni år i fengsel fordi hun krevde å få de samme rettighetene som
sine brødre. En kvinne ble anklaget for å true rikets sikkerhet fordi
hun ikke ønsket at hennes mann skulle ha en kone nr. 2. Shirin
Ebadi sitt råd og forslag til Vesten. « Send kvinnelige ambassadø-
rer til de islamske statene i Midt-Østen. På den måten blir lederne
tvunget til å se, tåle og lære av kvinner. Videre ba  hun innstendig
om, sitat: « Ikke støtt diktatorer. Dere ønsker å slukke flammene,
men det er mye bedre å ikke tillate flammene å oppstå. Ikke støtt
et diktatur. Ikke samarbeid med et diktatur. Sjekk hvor pengene
dere gir blir av. Altfor ofte  går de til diktatoren selv, som i mange
tilfeller kjøper seg store leiligheter og bygger flotte hus i Europa.

To unge kvinners tanker om framtiden
Hala Al Dosari, advokat og blogger fra Saudi Arabia. Landet har ab-
solutt monarki dvs. kongen bestemmer alt, inkl. utnevnelser av
dekaner til universitetene. Det er ørsma tegn på en positiv utvikling
for kvinner, men de må være forsiktige. Hun jobber for å få til sam-
linger, som trener kvinner i ledelse, forut for neste valg. Men det
offentlige rom er dominert av menn, så de må benytte sosiale me-
dier.
Khalida Popal, kvinneaktivist og tidligere kaptein på det afganske
landslaget i fotball for kvinner. Hun begynte med fotball for å jobbe
med kvinners rettigheter i Afganistan. Hun ble etterhvert forfulgt,
truet til taushet og måtte flykte. Hun bor i dag i Danmark. Hun ber
oss om å ikke glemme de afganske kvinnene. Når NATO forlater
landet har de ingen beskyttelse. Hennes oppfordring: Beskytt
kvinnene i Afganistan.  

Mine forventninger til konferansen ble så absolutt innfridd. Jeg fikk
stor kunnskap, ble engasjert og inspirert. At ordføreren i Oslo,
Fabian Stang, inviterte til tapas og omvisning i Rådhuset på  
kvelden gjorde jo heller ingen ting.  n

Women, Power and Politics: 
The Road to Substainable Democracy
Det var med store forventninger jeg entret Raddison Blue Hotel i Oslo i forbindelse med den internasjonale kon-
feransen med overnevnte tittel. Konferansen varte i to dager, 14.-15.november, og ble arrangert av FOKUS og
PRIO. Programmet besto av 7 sesjoner med ulike temaer og tilhørende foredrag og kommmentarer. Jeg regner
med at FOKUS refererer fra konferansen  i sitt informative og spennende  medlemsblad Kvinner Sammen. Her
kommer en liten smakebit fra  noen av talene til de over 20 modige,dyktige og unike foregangskvinnene fra hele
verden. AV REIDUN ANDERSSEN, HALDEN SOROPTIMISTKLUBB

INTERNASJONALT
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Nettverk søker driftige damer

KLUBBNYTT

Sidsel Tveiten, Kirsten Berg Stephansen, Turid
Kjølseth, Kari Drangsholt og Laila Tomten
Finholdt håper flere damer vil engasjere seg.
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Hvert år den første søndagen i advent arrangerer Stjørdal museum

Værnes «Jul på museet». Da blir lag og foreninger invitert til å stille

med en salgsbod, mot at vi betaler en tidel av inntekta til museet.

De to siste årene har Stjørdal Soroptimistklubb deltatt med bod.

«Jul på museet» har mange forskjellige boder og mange ulike ak-

tiviteter, og det er et arrangement som trekker mye folk.

På forhånd  delte vi oss inn i tre grupper. Ei gruppe baka, ei gruppe

laga kranser og ei gruppe laga

chutneyer og marmelade.  Arbei-

det ble delvis gjort i fellesskap på

kveldstid og delvis hver for oss alt

etter tid og anledning.  De felles

forberedelsene ble i tillegg til

arbeidet vi la ned, hyggelig sam-

vær der vi ble bedre kjent med

hverandre og kunne lære litt av

hverandre.

Når vi begynner arbeidet med å

fylle opp varer i boden på mu-

seumsdagen er det spennende å

se om vi har truffet bra med

vareutvalget, eller om det er

mange andre lag som selger det samme som oss. Vi syntes selv vi

hadde et godt utvalg, og salget gikk bra.  Alle medlemmene som

hadde anledning ville delta, så det var mange som møtte opp og

tok sin tørn.  Vi fikk solgt det meste av de varene vi hadde, og  fikk

inn i underkant av 9000 kr.

Dette gjentar vi gjerne til neste år!  n

DIVERSE

Julebod på Stjørdal museum
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BOKOMTALER

Eg hugsar aller best dei gule tennene
hans. Kleda hans som store gardiner på
kroppen. Lenge sidan sist, Henrik,
blunka han, og rekte fram handa si. Det
var som å halde rundt ein svamp

Vi kommer rett inn i handlingen i
denne boka som er skrevet av Brynjulf
Jung Tjønn. Henriks onkel Simon flyt-

ter inn til Henrik og mora. Onkel Simon
er på dødsleiet og Henriks mor blir borte i sorgen og be-
kymringen over broren. Henrik selv føler også på dette tapet
som må komme, men han har ikke så mange å dele det med.
At han og onkelen har hatt et nært og tett forhold, er ikke
vanskelig å skjønne.

Du var broren min.
Du var onkelen min.
Du var faren min.
Du kunne ha drukna og eg ha hoppa ut etter deg.

Sterke ord fra en ung gutt som i sin brytningstid ikke bare
opplever å miste en kjær onkel, han opplever også sin første,
store kjærlighet! Det er hun som er så vakker – og like forel-
ska!

Det er rart, sa eg. Kva då? spurte Kjersti Kor glad og ulykke-
leg ein kan vere på same tid, svara eg.

Så vakker du er, er ei flott og sterk bok om en ung gutts før-
ste, store kjærlighet samtidig som den er den samme gut-
tens sterke farvel med en kjær onkel. Nydelig språk og god
beskrivelse av Henrik i alt han opplever. Den er skrevet for
ungdom, men voksne vil ha like stor glede av å lese den.

Boka vant Brageprisen 2013 for beste barne- og ungdoms-
bok. En verdig vinner.

Bokhjørnet AV SISSEL HAUGEN

Så vakker du er av Brynjulf Jung Tjønn

“Kanskje skal jeg leve sannferdig under
sannferdige omstendigheter”

Møt Vero, en rotløs og opprørsk ung-
dom i 1970-tallets Amsterdam. Selv om
hun har fått en solid, katolsk oppdra-
gelse, gjør hun opprør mot familien og
flytter hjemmefra som 16-åring. Sjok-
ket er stort når den første husleia for-

faller! Men hun klarer seg! Hun jobber som modell og etter
hvert kommer hun inn på teaterskolen. Lenge har hun et
heller destruktivt forhold til den eksentriske registudenten
og rikmannssønnen Brak. Så treffer hun Alon, som er fra Je-
rusalem, og faller pladask for ham. Vero satser alt på ett kort,
og flytter til Israel. Faktisk begynner boka der forholdet til
Alon tar slutt og Vero skal reise hjem. Parallelt med at vi føl-
ger henne hjem, får vi høre Veros historie fra start.

Rampelys er en tankevekkende og underholdende bok om
det å finne seg selv. Samtidig beskriver den hvor viktig det
er å føle at man hører til. Miljøet, stemningene, tidsånden –
ja alt, er veldig godt og sannferdig beskrevet. Personene er
svært troverdige. Så også hovedpersonen Vero, som jeg ab-
solutt ikke likte til å begynne med, men som jeg endte opp 
med å bli glad i.

Om Vero noen gang kommer hjem? Vel, jeg tror det er opp
til den en enkelte leser.

God bok!

Rampelys av Marieke van der Pol
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”Om den forsømte følesessansen” – ved fødsel den

sterkeste av all sanser. 

Mens  en i all opplæring legger vekt på oppøving av

syn og hørsel, blir følelsessansen nærmest lagt til et

tabuområde og får ikke utvikle seg i takt med de øv-

rige sanser. Dette går bl.a. ut over vår skaperevne og

vår evne til trivsel. I dag står vi der at for å greie å leve

i vårt  tekniske samfunn, må våre menneskelige fø-

lelser dødlegges – og så skjer det at vi fremmedgjø-

res. Vi ser og hører f.eks.  TV uten å engasjeres.

Vår evne til å kjenne smerte, glede, tretthet o.s.v. dem-

pes med medisiner og trøstespising. Men egentlig vil

vi dette som A. Øverland sier et sted: ” Og hjertet  vil

ha uro og vånde for en venn, - sparer du ditt hjerte så

visner det hen”.

Kloke ord
5-minutter på møte i Bodø Soroptimistklubb 3. desember 1973 AV LæRER OG FORFATTER GERD DALBERG

DIVERSE

I april feiret Mandal Soroptimistklubb sitt 50 års jubileum. I ok-
tober døde vårt eldste medlem Asbjørg Valhaug, 86 år gammel
og med 49 års medlemskap bak seg. 

Det vil si at det var en ung og entusiastisk klubb som i 1964 fikk
et ungt og entusiastisk medlem. Asbjørg var allerede da en en-
gasjert og samfunnsbevisst kvinne. I vår organisasjon fant hun
en arena og et miljø for diskusjoner og reflekterte meningsut-
vekslinger. For Asbjørg var reflektert og hun var uredd. Utradi-
sjonelle vinklinger, tabubelagte temaer og en usvikelig
trofasthet mot det hun trodde på, kunne gjøre klubbmøtene
grensesprengende. Hun utvidet vår horisont.

Gjennom mange år hadde hun arbeidet for retten til selv å be-
stemme når hun ville avslutte livet. Et vanskelig tema som ble
livlig diskutert i klubben.
Jeg traff henne på gaten i september, smilende, kvikk og som

alltid engasjert. Nå har jeg en oppgave igjen i livet, sa hun, og
det er å dø når jeg føler tiden er inne. Høsten 2013 visste hun at
for henne var tiden inne.

8. oktober sluttet hun å ta til seg føde og den 18. oktober døde
Asbjørg.

Det var med sorg klubben tok avskjed med henne. Samtidig var
det med dyp respekt over trofasthet mot idealer, over mot og for
utrettelig innsats for det hun mente var et av individets grunn-
leggende rettigheter.

Vi lyser fred over Asbjørg Valhaugs minne.

Agnete Kjellin
Mandal Soroptimistklubb

Minneord om Asbjørg Valhaug



Annonsepriser

Helside   - kr. 2.800,- 1/4 side  - kr.    700,-
1/2 side  - kr. 1.400,- 1/8 side  - kr.    350,-

Nye medlemmer
Gro Kristin Haugland Drammen
Torild Mauseth Bergen Syd
Ellen Hverven Kristiansund
Olaug Jeksrud Odal
Ellinor Brodtkorb Lister
Asrat Haileleval Tibebu Drammen
Barbara Træland Os
Annette Nielsen Sandnessjøen
Eli Larsen Sandnessjøen
Torill Snare Kongsvinger
Anne-Karin  Gade-Lundlie Kirkenes
Vigdis Våvang Kirkenes

Ny klubb: Holmestrand
Inger Karin Sevilhaug Ringsaker   

Viktige datoer

Frist for stoff til neste Soroptima
Den 5. måneden før utgivelse

8. mars Internasjonal kvinnedag  

23.–25. mai Landsmøte – Arendal     

Norske
soroptimisters 
utdanningsfond
bankgiro

2050.29.08511

Oppslagstavla
” Tvil aldri på at små grupper av

tenksomme engasjerte mennesker

kan forandre verden.

Faktisk er de de eneste som

noensinne har forandret noe! ”

Margaret Mead

Aktuelle webadresser  

Stoff til Soroptima sendes til

redaktor@soroptima.no

Soroptimist International 

www.soroptimistinternational.org

Rapportering av prosjekter

http://reports.soroptimistinternational.org/reports

Europaføderasjonen

www.soroptimisteurope.org

Soroptimist Project Matching

www.soroptimistprojects.org

FOKUS:

www.fokuskvinner.no

FNs kvinneorganisasjon: 

www.unwomen.org

FN-sambandet:

www.fn.no

B-blad
Norsk Soroptima
v/Karen Edvardsen,
Jernbaneveien 100, 8006 BODØ

Sekretærinformasjon  

Klubbene er nå selv ansvarlige for å
holde informasjonen om sine medlem-
mer oppdatert i vårt medlemsregister. 

Dette gjelder alle inn- og utmeldinger
og endringer i medlemsopplysninger.
Unionsstyret viser til veiledningen som
ble sendt alle klubbene i oktober i fjor.

MEN - klubbene skal fortsatt sende inn
melding til landssekretæren etter års-
møtene om hvem som er valgt til de
ulike styreverv for påfølgende soropti-
mistår. 

Disse opplysningene skal klubben IKKE
legge inn. Frist for innsending er 1. mai. 

Elektronisk skjema ligger på
www.soroptimistnorway.no/skjema 


