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Den avtroppende redaksjonen i Bodø



Så er sommeren her, med overraskende varme dager

og sol, for så å markere at vi er der ikke riktig ennå, -

i alle fall ikke overalt i landet vårt. Men med et heldig

sammentreff fikk vi oppleve Arendal som badet i sol

og med sommerlige temperaturer. En ekstra bonus

til vårt R&L arrangement. Arendalsklubben hadde

virkelig lagt alt til rette for at unionsstyret kunne

gjennomføre våre møter på en god måte, og klubb-

en bød på spennende sosiale aktiviteter. Nok en

gang tusen takk!

Det er alltid nyttig å treffe representanter fra klubb-

ene, lytte til innspill og ha en fruktbar dialog både i

og utenfor møtene. Slik bidrar de med viktig støtte

og korrektiv for oss. 

Enkelte klubber sliter fortsatt med rekrutteringen,

men det var også mange gode meldinger om stor

aktivitet, og statistikken viser en fin økning av yngre

nye medlemmer. Det er gledelige tegn. Vi håper

mange fant inspirasjon på R&L til fortsatt innsats. 

For styret er det spennende å få tilslutning til å

videreføre mentorprogrammet, men overføre det til

klubbene. Vi vil fortsatt støtte og veilede, men nå er

det klubbenes egen innsats som er den viktigste suk-

sessfaktoren. Vi håper at det kommer i gang aktivitet

på 2-3 steder eller regioner i løpet av det neste året.

Innspill fra inviterte adepter både fra Sverige og fra

vårt eget pilotprosjekt understreket at her har vi en

type prosjekt som kan bli til stor nytte og glede for

mange.

Når vi i tillegg fikk presentert spennende klubbpro-

sjekt som Arendal sitt «Every little drop counts» er

det bare å la seg begeistre. Jeg føler meg trygg på at

vi, både som union og enkeltklubber, har en masse å

tilby våre medlemmer og som kan bidra til å tiltrekke

nye. 

Jubileumsmarkeringen på landsmøtet med billed-

kavalkade, foredrag, jubileumsskrift og video ble slik

vi hadde håpet. Selvgjort er ofte velgjort, og særlig

når vi har så sterke ressurspersoner i egne rekker. En

kjempeinnsats fra dem også! Nå håper vi de fleste av

dere har mottatt jubileumsskriftet, og at dere finner

glede i å lese det. En felles forhistorie vi kan være

stolte av, og en inspirasjon til å fortsette å stå på.

Nå møtes klubbene til sommermøter i gode sosiale

rammer. Det er også en veldig viktig del av klubb-

livet. Men sammen med guvernørene har vi fortsatt

en god arbeidsøkt foran oss mot Guvernørmøtet i

København i juli. Her skal det blant annet behandles

lovendringer, noe som bare skjer hvert 6. år. Vi er

spente på agendaen og på behandlingen av Norges-

unionens forslag som har ligget på vent i flere år. Ett

er sikkert, det er allerede kommet utrolig mye lese-

stoff!

Men sakte men sikkert glir vi over i sommeren, fokus

skifter, og vi er klare for både rolige dager og nye

opplevelser. Samtidig begynner hyggelige invitasjo-

ner til jubileer og distriktsmøter over sommeren å

komme. Vi vil prøve å delta så langt vi kan og gleder

oss allerede til en spennende høst.

Ha en riktig god sommer alle sammen!

Med glad soroptimisthilsen fra unionsstyret,
Gerd
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INNHOLD

Det er juni – fyrste sommarmånaden for dei
fleste av oss.

Kva venter vi på? 

Sol.  

Temperaturar i tosifra tall. 

Badeliv.

Menneskje med ferieglede, forventningar,
opplevingar og nye feriestadar.

Måtte alle få ynskja oppfylde.

Junibladet kjem med referat få møtet i Aren-
dal. Det er framleis viktig for mange å få pa-
pirutgava i handa.

Honør til Arendalsklubben for flott tilrette-
legging.

Vi  i redaksjonen i Bodø  har lagt vekt på at
distriktskontaktane skal representrare seg.
Hittil har desse distrikta presentrert seg: Nord
3, Nord 1, Syd 2,  Vest 5, Sørvest 7 og Øst 3.

Om den nye redaksjonen ynsker å halde fram
med dette, er det 6 distrikt att som kanskje
har fått nye distriktskontaktar.

Så takkar redaksjonen i Bodø for seg med for-
sidebilde, og vonar at leserane har hatt glede
av bladet.

Vi ynskjer ny redaksjon i Ålesund lykke til
med arbeidet.

Karen Edvardsen
Redaktør

Månadens  tanke: 
Det er menneskelig å feile, men gudomme-
lig å tilgi.

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.

Redaktøren har ordet...

04-09 Referat R /L-møte  2014

10 Steinkjer 8. mars 

11 Sandnessjøen 8. mars

12 Sortland – grunnlovsfeiring    

13 Soroptimist historie 

14-15 Konferanse -Malysia  

16-19 Vold mot kvinner     

20 Distrikskontakt takker for seg

20 Sandnes har mannekeng-

oppvisning

21 Ekstensjonsarbeid

22 Nye medlemmer
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1    Åpning av representantskapsmøtet
Velkommen ved president Katrine S. Egeberg, SI Aren-
dal.
Hilsen ved Utdanningsdirektøren i Aust-Agder Karen
Junker.
Kunstnerisk innslag ved Hågen Hoppe på saksofon. 
Unionspresident Gerd Halmø ønsket velkommen og
ledet lysseremonien. 
Lys ble også tent for 12 søstre som døde i løpet av
siste år, og det ble holdt 1 minutts stillhet for disse:
Reidun Brein SI Hamar
Mary Bøckmann SI Bodø
Rigmor Falch SI Tønsberg
Eva Haasted SI Halden
Kari Hagen SI Hammerfest
Anne-Mari Hille SI Oslo
Bjørg Lorentzen SI Halden
Karin Lykke-Seest SI Halden
Kari Aardal Mjelde SI Bergen
Aslaug Rosted SI Hammerfest
Asbjørg Valhaug SI Mandal
Synnøve Bulien SI Arendal-Grimstad 

2    Navneopprop
Navneopprop ved Aud Brønn, landssekretær.
Forfall fra følgende representanter: 
Representant nr. 5, Liv Bue, SI Asker. 
Representant nr. 95, Inger Lise Haakstad, SI Sandnes-
sjøen.
Tre klubber stilte med bare en representant; 
SI Bærum, SI Oslo II og SI Romerike Lillestrøm. 
To klubber stilte uten representanter; SI Asker og SI
Hammerfest.

Totalt til stede på R-møtet: 124 representanter.

3    Valg 
Følgende ble valgt ved akklamasjon: 
a. Møteleder: Aase-Britt Borsheim, SI Stavanger.
b. Stemmetellere: Laila Fredesen, Kari Dugstad, 

Annelie Gjennestad og Ymbjørg S. Johnsen, alle SI
Arendal. 

c. Representanter til å underskrive protokollen: Anne-
lise Riis, SI Harstad og Arnfrid Stakkestad, SI Jæren.

d. Redaksjonskomité: Britt Nordgreen, SI Bergen, 
Cecilie Carlstedt, SI Bærum og Margaret Støle 
Karlsen, SI Larvik.

4    Godkjenning av innkalling og dagsorden
Unionsstyret foreslo å bytte rekkefølge på sak 16 og
17. Innkalling og dagsorden ble godkjent uten kom-
mentarer.

5    Resolusjonsforslag
Britt Nordgreen presenterte resolusjonsforslaget.
Årets resolusjon hadde tema barns situasjon og barns
rettigheter. Merknader/ kommentarer skriftlig innen
kl. 14.

6    SI Norgesunionens og klubbenes årsrapporter
Det var følgende rettinger til SI Norgesunionens og
klubbenes årsrapporter 01.10.12 – 30.09.13:
Distriktskontakt Nord 3: Ingen 
Distriktskontakt Midt-Norge: Sheila Lian,  

SI Namsos
Distriktskontakt Øst 2: Hilde Torkehagen 

Skumsrud, SI Gjøvik
Distriktskontak Øst 1: Elisabeth Svenson 

Gjerstad, SI Moss 
Nettansvarlig: Ågot Alnes Orvik,  

SI Molde

Vedtak Sak 6/14: SI Norgesunionens og klubbenes
årsrapporter 01.10.2012-31.09.2013 ble godkjent.

7 Ekstensjonskomiteens årsrapport 
01.10.12 – 30.09.13

Vedtak Sak 7/14: Ekstensjonskomiteens årsrapport
01.10.12 – 30.09.13 ble godkjent uten kommentarer.

8    Nettansvarliges årsrapport 01.10.12 – 30.09.13

Vedtak Sak 8/14: Nettansvarlige sin årsrapport
01.10.12 – 30.09.13 ble godkjent uten kommentarer.
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9    Unionsstyrets rapport om mentorprogrammet
Unionsstyrets rapport om mentorprogrammet ble 
presentert av Kirsti Guttormsen, 1. visepresident i 
unionsstyret sammen med Turid Kjølseth, SI Romerike-
Lillestrøm fra Mentorprogrammet. Resultatene fra
evalueringsrapporten fra SI Molde ble lagt frem.

Det var ingen kommentarer til presentasjonen. 
Distriktskontakt i Syd 2 Jorunn Moe orienterte om
Bygge broer prosjektet i Tønsberg.

Sak 9/14: Unionsstyrets rapport om mentorprogram-
met ble tatt til orientering.

10    Orienteringssaker
a. Status Norgesunionens handlingsplan
Unionspresident Gerd Halmø orienterte om status på
Norgesunionens handlingsplan, og poengterte at klub-
benes handlingsplaner bør speile denne. Handlings-
planen inneholder fire satsningsområder:
1. Synlighet
2. Rekruttering 
3. Kommunikasjon
4. Prosjektarbeid

Det var ingen kommentarer til presentasjonen.

Sak 10a/14: Status Norgesunionens handlingsplan
ble tatt til orientering 

b. Evaluering av ordningen med studiestipend (fra
2013) 
Gerd Halmø orienterte om den nåværende ordningen
med studiestipend. Denne beholdes, og det utlyses
stipend høsten 2014 via SIE. Distriktskontaktene har
meldt at de er positive til å ta en aktiv rolle.
Representant 49 Doris Poll-Bergendorff, SI Kristian-
sand spurte om andre land har lignende ordninger.
Dette ble bekreftet av Føderasjonspresident Ulla Mad-
sen; flere land, men noe ulike opplegg.
Representant 66 Christina Duwe, SI Molde kommen-
terte at det er mye brukt i andre unioner og anbefalte
at en innhenter erfaringer fra andre.

Sak 10b/14: Videreføring av Norgesunionens ordning
med studiestipend ble tatt til orientering. 

11    Enkeltsaker til behandling
a. Mottatt forslag om å bruke tittelen «leder» i ste-

det for president på klubbnivå v/SI Steinkjer (fra
2013) 

Gerd Halmø orienterte om unionsstyrets vurdering og
begrunnelse for at saken foreslås utsatt til etter Guver-
nørmøtet i København juli 2014. 
Unionens informasjonsmedarbeider Torill Døhl kom-
menterte en feil opplysning i premissene; det het for-
mann før vedtaket om å bruke president.

Vedtak Sak 11a/14: Saken utsettes til representant-
skapsmøtet 2015. Enstemmig godkjent.

b. Forslag om utredning vedrørende fremtiden for
Soroptima v/SI Mandal

Gerd Halmø orienterte om unionsstyrets begrunnelse.
For neste to-årsperiode er det på plass en klubb som
vil ta redaktøransvaret for Soroptima. Det foreslås
nedsatt en utredningsgruppe med mandat å utarbeide
et forslag til Norgesunionens samlede strategi for
kommunikasjon.

Representant 63 Agnete Kjellin, SI Mandal orienterte
om hvorfor Mandal hadde fremmet forslaget og støt-
tet unionsstyrets forslag med tilleggskommentar.
Representant 12 Lisbeth Karlsen, SI Bodø ga støtte til
Mandals begrunnelse og anbefalte forslaget. Videre
mente hun vi også må se på når bladene skal komme
ut.

Vedtak Sak 11b/14: Det nedsettes en utrednings-
gruppe for å utarbeide en informasjons- og kommu-
nikasjonsstrategi som samordnes med utarbeidelse
av strategiplan 2015-2019. Utredningen skal bl.a.
omfatte en analyse av fremtidig organisering av So-
roptima. 
Saken ble enstemmig godkjent.

c. Endring av opplegget rundt det årlige represen-
tantskapsmøtet v/SI Horten

Gro Johnsen, kasserer i unionsstyret orienterte om
unionsstyrets forslag. Det er gjort en omfattende sjekk
av transportmuligheter og kostnader til/ fra Garder-
moen for lørdager og søndager. En-dags møter er
praktisk vanskelig å gjennomføre for et flertall av klub-
bene.

Representant 38 Hanne Holm-Johnsen, SI Horten ori-
enterte om Horten-klubbens bakgrunn for forslaget,
og oppfordret i hvert fall til å se på mulighetene til å
gjøre ting billigere.
Representant 79 Sigri Undseth, SI Oslo-Nordstrand
spurte om det ikke er andre måter å få det til annet
hvert år. 



6 SOROPTIMA 4/14

NORGESUNIONEN R/L-MØTE 2014  

Representant 101 Torunn Natvik Hoen, SI Skien Pors-
grunn mente at opplegget er dyrt og ba styret se på
kostnadene til overnatting, middag og generelle utgif-
ter.

Gro Johnsen presiserte at klubbene allerede har mu-
lighet til å velge om de vil delta på hele R&L. Det er
bare representantskapsmøtet som er pålagt.

Vedtak Sak 11c/14: Dagens system med R&L hvert år
opprettholdes, ble vedtatt mot fire stemmer.

d. Forslag til endring av vedtekter for Norske soropti-
misters utdanningsfond for kvinner i Sør v/SI
Arendal-Grimstad

Gerd Halmø orienterte. Unionsstyret har mottatt ve-
sentlig informasjon etter at sakspapirene ble sendt ut.
Dette endrer unionsstyrets forslag til vedtak. I samar-
beid med SI Arendal- Grimstad trekkes derfor saken. 

Cecilie Carlstedt, leder i Lovkomiteen orienterte om
bakgrunnen for at saken trekkes. Utdanningsfondet er
en stiftelse som er regulert av Lov om lotteri og stif-
telser. R&L har vedtatt vedtektsendringer over flere år
uten at disse er blitt formelt oversendt til godkjenning
i Lotteri- og stiftelsestilsynet. Derfor må det en grun-
dig gjennomgang til, for så å legge frem et nytt samlet
forslag til vedtektsendringer.  
Representant 4 Wenche Norgaard, SI Arendal-Grim-
stad redegjorde for klubbens syn, beklaget situasjonen
og bekreftet at de trekker saken.
Representant 31 Astrid Thorshaug, SI Hamar og Dis-
triktskontakt i Øst 2 Hilde Torkehagen Skumsrud fulgte
opp med saksinnlegg.
Med referanse til forretningsorden ble det korrekt på-
pekt av representant 71 Eva Opshaug, SI Narvik at det
ikke skulle vært tillatt slike innlegg etter at saken var
trukket.

Sak 11d/14 Saken er trukket med følgende protokoll-
tilførsel: Forslagsstiller, har med unionsstyrets tilslut-
ning, trukket forslaget. Det vil bli fremmet nytt
forslag om endringer i Utdanningsfondets vedtekter
på R/L 2015. Styret i Utdanningsfondet og Arendal-
Grimstad klubben samarbeider med målsetting om å
fremme et felles forslag.

e. Økning av medlemskontingent til unionen v/uni-
onsstyret 

Gro Johnsen orienterte om bakgrunnen for styrets for-
slag.
Føderasjonsgebyret skal avspeile føderasjonskonting-
enten som er avhengig av eurokursen. 

Representant 87 Inger Lise Handeland, SI Rygge fremla
kommentarer mot forhøyelsen.

Vedtak Sak 11e/14: Den årlige medlemskontingenten
til Norgesunionen økes med kr. 100,- til kr 750,- ble
godkjent med 102 stemmer. 21 stemte mot og en
blank.

f. Videreføring av Mentorprogrammet v/unions-
styret

Gjennomgang ved Kjersti Guttormsen. Det refereres
også til sak 9.
Punktene 1-4 i vedtaksforslaget ble først behandlet:
1. Norgesunionen viderefører et arbeidslivsrettet

mentorprogram for utenlandske kvinner med høy-
ere utdanning, i tråd med profilen for pilotprosjek-
tet 2012-2014.

2. Mentorprogrammet videreføres i klubbene etter at
pilotprosjektet avsluttes i juni 2014. 

3. Interesserte klubber (en eller flere klubber sam-
men) må ha en egen prosjektgruppe som har an-
svaret for planlegging og gjennomføring av
programmet i sitt nærområde. 

4. Norgesunionen nedsetter en rådgivningsgruppe
som vil bistå interesserte klubber med planlegging
og gjennomføring av programmet.

Representant 63 Agnete Kjellin, SI Mandal tok ordet
og uttrykte at hun ikke var enig i begrensning på alder
for mentorer. Hun la frem et forslag til vedtak angå-
ende dette. Forslaget ble avvist etter konferering med
unionens lovkomite som vurderte at dette lå utenfor
saken som var fremmet. Det var ikke lagt opp til en til
diskusjon og votering om enkeltaspekter ved program-
mets profil.
Representant 28 Kari Hartmann, SI Halden anbefalte
at prosjektet fortsetter lokalt, og bør finansieres
gjennom lokale klubber. Anbefalte videre at de peng-
ene vi har foreslått å bruke bør overføres til Utdan-
ningsfondet.
Representant 8 Inger Grønningsæter, SI Bergen stilte
spørsmål ved kravet til høyere utdanning.

Vedtak Sak 11f/14 punkt 1-4: Norgesunionen videre-
fører et arbeidslivsrettet mentorprogram for uten-
landske kvinner med høyere utdanning, i tråd med
profilen for pilotprosjektet 2012-2014.
Punktene 1 til 4 ble vedtatt med 103 stemmer for, 6
stemmer mot mens 15 avsto fra å stemme.

5. Norgesunionen avsetter kr 60.000 til programmet
for soroptimiståret 2014/ 2015. Norgesunionen vil
også søke eksterne midler til programmet.
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Representant 63 Agnete Kjellin, SI Mandal stilte spørs-
mål ved økonomien, og hvorfor det er mindre avsatt
nå når det skal gjelde for hele landet. Ingen alternative
forslag ble fremmet.

Vedtak Sak 11f/14 punkt 5: Norgesunionen avsetter
kr 60.000 til programmet for 2014/ 2015, og det
søkes om eksterne midler til programmet ble vedtatt
med 108 stemmer for, 2 mot og 14 avsto fra å
stemme. 

Sak 11g/14 Avslutning av system med regionale FN-
kontakter v/Unionsstyret
Gerd Halmø presenterte saken. 

Representant 43 Wenche Randal, SI Kirkenes ønsker å
opprettholde alle kontakter på regionnivå, samt ho-
vedkontakten.

Vedtak Sak 11g/14: De foreslåtte endringene i ret-
ningslinjen for FN-kontakter ble vedtatt med 120
stemmer for, 2 stemmer mot og 2 stemte blank.

h. Sak 11h/14 Forslag til endringer i retningslinjer for
valgkomiteen v/unionsstyret

Gerd Halmø orienterte.
Det var ingen kommentarer til saken.

Vedtak Sak 11h/14: Forslag til endring i retningslinjer
for valgkomiteen ble enstemmig godkjent.

i. Sak 11i/14 Innmelding i studieforbund v/unions-
styret (fra 2013)

Jorunn Thortveit, 3. visepresident i unionsstyret orien-
terte om bakgrunnen for forslaget.

Representant 4 Wenche Norgaard, SI Arendal-Grim-
stad hadde spørsmål om hvem som godkjenner studi-
eplaner, og om den enkelte klubb kan melde seg inn.
Representant 125 Torunn L. Ringheim, SI Voss fortalte
litt om egen erfaring; mye arbeid for små beløp.
Representant 67 Marita Oline Raanes, SI Molde mente
det var klokt i forhold til mentorprogrammet.
Unionsstyret presiserte at det er unionen som må
søke medlemskap.

Vedtak Sak 11i/14: Unionsstyret gis fullmakt til å
melde SI Norgesunionen inn i Folkeuniversitetet der-
som forutgående undersøkelser med klubbene av-
dekker tilstrekkelig interesse. Vedtatt mot 3
stemmer.

12    SI Norgesunionens regnskap 01.10.12 – 30.09.13
Gro Johnsen presenterte regnskapet for 01.10.12 –
30.09.13.

Representant 4 Wenche Norgaard, SI Arendal-Grim-
stad etterspurte rentesats på våre innskudd; har vi
gode nok vilkår.
Unionsstyret kommenterte kort dagens system som
vurderes å være tilfredsstillende for de typer transak-
sjoner vi har.

Vedtak Sak 12/14: SI Norgesunionens regnskap
01.10.12 – 30.09.13 ble enstemmig godkjent.

13    SI Norgesunionens budsjett 01.10.14 – 30.09.15
Gro Johnsen presenterte budsjettet for perioden
01.10.14 – 30.09.15

Representant 30 Eva Jemblie Monssen, SI Hamar lurte
på hvorfor studiestipendet er tatt inn.
Unionsstyret kommenterte at dette er unionens for-
pliktelser knyttet til besøket iht. våre retningslinjer.

Vedtak Sak 13/14: SI Norgesunionens budsjett for pe-
rioden 01.10.14 – 30.09.15 ble enstemmig godkjent. 

14    Norsk Soroptima
a.  Årsrapport 01.10.12 – 30.09.13
b.  Regnskap 01.10.12– 30.09.13
c.  Budsjett 01.10.14 – 30.09.15

Det var ingen kommentarer til saken.

Vedtak Sak 14/14: Norsk Soroptimas årsrapport,
regnskap for 01.10.12–30.09.13 og budsjett for
01.10.14 – 30.09.15, ble enstemmig godkjent.

15    Norske soroptimisters utdanningsfond for 
kvinner i Sør

a. Årsrapport 2013
b. Regnskap 2013, Noter til regnskapet for 2013

Det var ingen kommentarer til saken.

Vedtak Sak 15/14: Norske soroptimisters utdannings-
fond årsrapport for kvinner i Sør og regnskap m/
noter for 2013, ble enstemmig godkjent.
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17    Guvernørene rapporterer fra 
Europaføderasjonen

Guvernør Siren Hammer Østvold og guvernør Marit
Øgar Aasbrenn informerte. Fire forslag vil bli fremmet
av Norgesunionen på Europaføderasjonens guvernør-
møte i København, juli 2014. 
De oppfordret dessuten alle medlemmer til å delta på
Nordisk Forum i Malmø, juni 2014.

Vedtak Sak 17/14: Guvernørene gis mandat til å opp-
tre og stemme på vegne av Norgesunionen på guver-
nørmøtet i København 12.-13. juli 2014 ble
enstemmig vedtatt.

18    Resolusjonsforslag
Britt Nordgreen presenterte det endelige resolusjons-
forslaget og takket for gode innspill og kommentarer.
Resolusjonen sendes til Statsministeren og til stats-
rådene i Utenriksdepartementet, Barne- og likestil-
lingsdepartementet og Justis- og beredskapsdeparte-
mentet. 

Vedtak Sak 5/14: Resolusjonsforslaget ble enstemmig
vedtatt.

19    Avslutning av representantskapsmøtet
Gerd Halmø takket ordstyrer for klar og god ledelse og
alle representantene for mange gode innspill og kom-
mentarer. Møtet ble avsluttet kl. 16:00.

16    Valg

Vedtak Sak 16/14: Følgende ble valgt i samsvar med valgkomitéens forslag for perioden 2014-2016:

Navn/ Klubb Verv
Aud Baadstrand Skare, SI Bærum Guvernør
Ingrid Løland, SI Haugesund og omegn Guvernørsuppleant
Aud Brønn, SI Mandal Landssekretær (gjenvalg)
Gerd Røsvik Hansen, SI Mandal Landssekretær suppleant - gjenvalg
Anne Lise Foss Fjeldbu, SI Kongsvinger Finanskomiteens 3. medlem - gjenvalg
Sheila Lian, SI Levanger Distriktskontakt Midt-Norge - gjenvalg
Christina Duwe, SI Molde Distriktskontakt Nord-Vest
Inger E. Sinding Hølvold, SI Bergen Distriktskontakt Vest - gjenvalg
Doris Poll-Bergendoff, SI Kristiansand Distriktskontakt Syd l
Torunn Natvik Hoen, SI Skien-Porsgrunn Distriktskontakt Syd 2
Elisabet Svenson Gjerstad, SI Moss Distriktskontakt Øst 1 (2014-2015)
Ragni Grude Amb, SI Ringsaker Distriktskontakt Øst 2
Marit Aabel Kulseng, SI Kongsberg Distriktskontakt Øst 3
Sissel Haugen, SI Ålesund Redaktør Soroptima
Sylvi Larsgård Eliassen, SI Ålesund Redaksjonssekretær Soroptima
Synnøve Fagerhaug, SI Ålesund Økonomiansvarlig Soroptima
Hilde Grytting, SI Ålesund Redaksjonsmedlem Soroptima
Hilde Skjong Sylte, SI Ålesund Redaksjonsmedlem Soroptima
Randi Mordal Hessen, SI Ålesund Redaksjonsmedlem Soroptima
Veslemøy Klingsheim, SI Kristiansand Nettansvarlig

Arendal, 25. mai 2014
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NORGESUNIONEN R/L-MØTE 2014  

Fra fredagens yngretreff - soroptimister under 45! Foto: Britt Nordgreen

Prosjektprisen 2013 - Vinnerne fra Oslo Soroptimistklubb flankert av assiste-
rende programansvarlig Kari Mitter og unionspresident Gerd Halmø. Foto: Britt
Nordgreen

Takk til festskriftredaksjonen! fra venstre Nina Tjomsland, Stavanger, Margaret
Støle Karlsen, Larvik, Turid Lindheim Nilsen, Sandnes og Torill Døhl, Mo i Rana
Foto: Britt Nordgreen

Distriktskontaktene var samlet for å diskutere blant annet rekruttering med
ekstensjonskomiteen. Foto: Britt Nordgreen

Føderasjonspresident Ulla Madsen deltok. Her sammen med Arendalsklubbens
president Katrine Egeberg (t.v.) Foto: Britt Nordgreen
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Dagen ble åpnet med blomsternedsettelse på bysten av Fredrikke

Marie Qvam ved Steinkjer kirke. Her ble det avholdt appell av fjor-

årets vinner av likestillings- og mangfoldsprisen i Steinkjer, og sang

av Steinkjer Damekor. Videre ble det i Steinkjer samfunnshus holdt

åpning og gjort klart for festmøte. Forfatter, skribent og fordrags-

holder Amal Aden var invitert og holdt et fengende fordrag for ca

200 fremmøtte tilhørere.

Hun fortalte fra sitt hjemland Somalia med krig, undertrykkelse,

vold og fattigdom hvor hun trådte sine første leveår før hun kom

til Norge. Amal fortalte også om at det ikke bare var lett å komme

til Norge, og at norske myndigheter fortsatt ikke er gode nok på

innvandring og inkludering av ulike mennesker fra ulik kultur, reli-

gion og land. Samtidig mente Amal at det må stilles krav til de

menneskene som skal inkluderes i det norske samfunnet. Hun så

fortsatt at kvinner fra hennes opprinnelig hjemland og andre blir

diskriminert av sin egen familie, ektefelle når de kommer til Norge.

Mange kvinner får ikke anledning til å lære seg det norske språk,

lære seg norsk kultur, komme seg ut i arbeidslivet, og blir veldig

isolert i mange miljøer.

Amal fortalte også at hun pga at hun hadde stått frem som åpen

homofil og er en kvinne med sterke meninger, så har hun og får

fortsatt trusler fra ytterliggående religiøse miljøer, og er blitt an-

tastet av folk på åpen gate. Hun må mange ganger tenke på hvor

hun ferdes og hvordan hun skal opptre, men har her god hjelp fra

myndighetene og politi i Norge. Amal sitt foredrag var en vekker

for tilhørerne og fikk nok mange til å reflektere over innvandrings-

politikk mv. Amal Aden er en modig kvinne og er nok en dame som

vil bli lyttet til og lagt merke også i fremtiden.

Likestillingsprisen 2014 ble delt ut og Bente Asp, lærer, couch,

mangeårig leder innenfor skiidrett, mangeårig leder i Nord-Trøn-

delag skikrets og medlem av langrennskomiteen i NSF, og en dame

som ”framsnakker” andre kvinner i mange sammenhenger, ble

valgt. Dette var en velfortjent pris til henne.

Det ble også sang og musikk under arrangementet, sang av Stein-

kjer damekor og artist Frida Natland. Servering ble ivaretatt av

Steinkjer Røde Kors og internasjonal kvinnegruppe. Norli bokhan-

del solgte bøker av Amal Aden utgitt av Aschehoug, som hun sig-

nerte.

8. mars arrangementet i Steinkjer ble også dette året vellykket og

de som sitter i arrangementskomiteen jobber nå med et Fredrik-

keseminar, fortrinnsvis hvert andre år som er basert på verdiene li-

keverd, mangfold, deltagelse og demokrati, samt at vi neste år

arrangerer 8. mars igjen.  n

8. mars arrangement i Steinkjer 2014
Likestillings- og mangfoldsutvalget i Steinkjer kommune sammen med Steinkjer Soroptimistklubb, Beit-
stad og Mære sanitetsforeninger, Bygdekvinnelagene i Steinkjer, LO i Steinkjer, HINT, KUN, Norli bok-
handel og Aschougs forlag arrangerte 8. mars, ”kvinnedagen” på Steinkjer samfunnshus.
AV BENTE MARKHUS, VISEPRESIDENT I STEINKJER SOROPTIMIST OG REFERENT

KLUBBNYTT    

Fra venstre president Marit Danilesen, Steinkjer soroptimistklubb, i midten Amal Aden og til venstre visepresident Bente Markhus, Steinkjer soroptimistklubb.



Hun har arbeidet som gynekolog på sykehuset i Sandnessjøen i en

årrekke, men også engasjert seg i mødreomsorg og opplæring i

førstehjelp i Kambodsja og Vietnam gjennom Tromsø mineskade-

senter. Da soroptimistene inviterte til Kvinnedags-markering, tok

Steinholt opp den dramatiske situasjonen for fødende kvinner i

nettopp Kambodsja.

Taus katastrofe
Det store flertallet av landets 14 millioner innbyggere bor på lands-

bygda, og de fleste fødsler skjer hjemme. Mødredødeligheten lå

for få år siden på 1,5 prosent, og nyfødtdødeligheten på fire til fem

prosent. Det tilsvarer 600 døde mødre og 3000 døde nyfødte i

Norge om prosenten hadde vært den samme her. Det dreier seg

om en taus katastrofe som sjelden får plass i nyhetene.

Steinholt viste til at fattigdom fører til underernæring og sykdom.

Det gjør at en helt vanlig fødsel kan få katastrofalt utfall for en fra

før utarmet mor. Fattigdom fører også til dødfødsler fordi mange

ikke har råd til å betale for transport til fødestua eller til jordmora.

En normal fødsel koster minst ei dagslønn. For et keisersnitt må fa-

milien ut med ei månedslønn.

«Bedre å dø gratis»
«Gjeld til helsevesenet er en av de viktigste årsakene til at små-

bønder rundt om i verden må gå fra gård og grunn», slo Margit

Steinholt fast overfor 43 frammøtte, fra engasjerte medlemmer av

Rød Ungdom til bestemødre og oldemødre på over 80. De fleste

deltakerne var kvinner, men noen menn tok også turen innom.

«Kvinner dør fordi leger nekter å behandle dem hvis de ikke kan

betale», tilføyde Steinholt, og fortalte om en enorm kulturell og

økonomisk avstand mellom fattige fra landsbyene og utdannet

helsepersonell. Jordmødre og leger ser på fattigfolk som dumme,

late og lite verd. Leger fraskriver seg også ansvar ved å sende pa-

sientene fra sykehus til sykehus for å hindre at pasientene dør hos

dem. Kvinnene stoler på sin side ikke på utdannet personell, fordi

de føler seg sett ned på.

Mange risikerer heller livet enn å sette familiens økonomi på spill

ved en fødsel. Da er det bedre å dø gratis hjemme.

– Kronisk fattigdom betyr en total mangel på menneskerettigheter,

slo foredragsholderen fast.

Oppfordrer til handling
Selv om det er langt fram, fortalte Margit Steinholt om tiltak som

har ført til en bedring. Det handler blant annet et opplæringspro-

gram som Tromsø Mineskadesenter gjennomfører blant jordmø-

dre, akuttpersonell, leger og hjelpekoner. Ny kunnskap har bidratt

til lavere dødelighet både hos mødre og nyfødte.

– Ta parti for de undertrykte. Å arbeide med internasjonal mødre-

helse er å gi de stemmeløse en stemme, tilføyde Steinholt. Hun an-

befalte gratis helsetjeneste i forbindelse med svangerskap, abort

og fødsler, og gode sosiale ordninger som løsningen.

– Fasiten ligger i den skandinaviske modellen. Hvorfor gjør vi det

ikke bare, spurte hun.

Satte ord på undertrykkelse
Det var første gang Sandnessjøen soroptimistklubb inviterte til 8.

marskafé, og det var ikke fritt for at arrangørene var spent på opp-

slutningen. Like før åpningen var det tomt i lokalet. Minutter etter

var det bortimot fullt av besøkende som hadde våget seg av gårde

i det forrykende været. I ettertid er styret ikke alene om å glede seg

over initiativet. Medlemmene forteller også om anerkjennelse fra

andre som satte pris på å få muligheten til å feire Kvinnedagen i

Sandnessjøen. I tillegg til Steinholts foredrag om mødredødelig-

het og fødselsomsorg i Kambodsja, bød soroptimist Lill Bjørnbeth

på et møte med forfatteren og kvinnesakskvinnen Camilla Collett.

– Hun satte ord på et samfunnssystem som undertrykte halve be-

folkningen, sa Bjørnbeth, som avsluttet med et blikk på en av da-

gens kampsaker.

– Vi jubler med i feiringen av stemmerett og grunnlov, og sier oss

fornøyd med det. For herre over egen kropp har kvinner sjelden

vært, og da er det vel ikke noe å hisse seg opp over at de skal snak-

kes tilrette av en «reservasjons-lege» om de ønsker abort, spurte

Lill Bjørnbeth.

– Kvinnfolk får være glad vi har maten, trygda og jobben. Resten

kan vi bare glemme – vi bor jo i verdens beste land, tilføyde hun.  n
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Kvinner og barn – alltid sist
Kvinner og barn – alltid sist, lød spørsmålet fra lege Margit Steinholt. Hun var innleder da Sandnessjøen
soroptimistklubb arrangerte 8. marskafé.  AV KARI-ANN DRAGLAND STANGEN, SANDNESSJØEN SOROPTIMISTKLUBB

     

KLUBBNYTT    

Lege og politiker Margit Steinholt ga
et rystende innblikk i situasjonen for
mange fødende kvinner i Kambodsja.

Lill Bjørnbeth presenterte forfatteren
og kvinnesakskvinnen Camilla Col-
lett for tilhørerne.
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Sortland har fått nytt kulturhus: Kulturfabrikken. Blåboksen er ett

av rommene som leies ut. Vi satte frem stoler til ca 100 og var vel-

dig redd for at folk ikke ville gå ut i maikulda en mandag kveld. Der

tok vi feil. Det strømmet på med folk, vi måtte hente frem flere sto-

ler.

Vår president Louise Wallstad ønsket velkommen og ga ordet til

Siri Randers-Pehrson som på en klar fin måte fortalte om Soropti-

mistbevegelsen, Åsa Elstad, leder for Sortlands avdeling av Mu-

seum Nord fortalte om bunadtradisjonen. Den dama kan formidle!

Konferansier Kirsten Aafløy Opdan entret catwalken, ønsket vel-

kommen til det flunkende nye kulturhuset og håpet at alle som var

tilstede vil bruke huset ofte. Vi har ventet lenge på det.

De bunadkledte satt på rekke og ventet på å bli ropt opp. Det er

kvinner i klubber og venner som er blitt invitert til å presentere sine

bunader og folkedrakter. Vi begynte i nord med samedrakten fra

Karasjok, så fulgte Finnmarksbunaden, Målselvbunaden og vi be-

veget oss ned til Trøndelag, over til Vestlandet. Vakre bunader be-

veget seg elegant nedover catwalken. 

Østlandet har også fine bunader. Det er mange bunader igjen vi

kunne ha tatt med. Vi er rett og slett nødt til å ha et lignende

arrangement neste år med nye bunader. Det morsomme med

denne visningen var at vi hadde invitert våre nye landsmenn til å

være med på dette. De var så vakre, både menn og kvinner og også

et lite barn. Kurdistan, Afghanistan, Guinea og Eritrea. 

Vi solgte kaffer og kaker og det ble en pen inntekt på arrange-

mentet, som vi gjerne vil invitere til også neste år. Vi merket god

stemning i Blåboksen. Dette var et arrangement som virkelig slo

an, og vi i klubben vår er stolte av at vi klarte å få de til.  n

Sortland soroptimistklubb
Mandag 12. mai inviterte Sortland soroptimistklubb til visning av bunader og folkedrakter. Dette var et
ledd i markeringen av Grunnlovsjubileet.   AV KIRSTEN AAFLØy OPDAN, SORTLAND SOROPTIMISTKLUBB

KLUBBNYTT    
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Hva er egentlig soroptimismen?
17. november 1961 fylte klubben vår 28 år. For meg som
har vært med fra begynnelsen ligger det nær å ta et lite
tilbakeblikk på klubbens første tid. Jeg vil nærmest ka-
rakterisere oss som søkende, søkende etter å få tak i det
svævende begrep som soroptimismen var for oss. Et spørs-
mål som gikk igjen var: «Hva er egentlig soroptimismen?» 

Vi var meget opptatt av spørsmålet. På møtene var soropti-
mismen, dens mål og mening, et stadig tilbakevendende
diskusjons- og samtaleemne. Det var en slags forventning
over møtene. Alle var ivrige og interesserte og vi hadde det
ualminnelig hyggelig. Vi var jo ikke så mange den gang og
ble bedre kjent med hverandre. Møtene ble mer intime. Men
vi var alle enige om at klubben måtte bli noe mere enn en
hyggeklubb og vakre talemåter. Men hvordan vi skulle få
dette til, derom var meningene delte. Den gang som nå var
det vanskelig å bli enige om konkrete tiltak.

Det skulle være en soroptimistkongress i Brüssel og klubben
sendte to representanter. Vår forventning var stor – nå skulle
vi få svar på alle våre spørsmål og få vite hva andre klubber
foretok sig. Men der ble vi skuffet! Da de kom tilbake, kunde
de bare fortelle om strålende fester, hyggelige mennesker,
flotte toiletter og god mat, -og vi var like langt.

Det var jo ikke lett å bygge opp en klubb uten noe forbil-
lede og med så svake retningslinjer. Men litt etter litt tok
klubben form.

På spørsmål om hva slags klubb det var og hva vi gjorde, var
det vanskelig å gi et tilfredsstillende svar og er det til dels i
dag også.

Klubben av 1961 er et resultat av mange års utvikling og
vekst. Den er kommet inn i det riktige spor og ligger i dag på

et høyt nivå. Jeg synes
vi har lov til å være litt
stolte av den. Møtene
blir mere og mere inter-
essante, givende og in-
spirerende. Klubbens
sammensetning av så
mange forskjellige
yrker gir den et sær-
preg. Jeg er svært glad i
klubben og har aldrig
angret på at jeg ble so-
roptimist. Det er jo et privilegium å være medlem av en slik
stor, internasjonal sammenslutning som arbeider for fred og
forståelse – selv om resultatet for tiden er meget nedslå-
ende.

Hva har så soroptimismen gitt mig? Først alle de gode ven-
ner som jeg føler at jeg har et fellesskap med.  Så det hyg-
gelige samvær på møtene der er preget av en godviljens
ånd som gir tryghet, trivsel og gode impulser. Høydepunk-
tet er jo yrkesforedragene som gir oss innblikk i så meget vi
tidligere ikke visste noe om. Møtene med internasjonalt pro-
gram er også meget givende.

Det forplikter å være soroptimist. Man skal ikke bare ta imot
men også gi noe, som det klart framgår av soroptimistap-
pellen. Å leve sitt liv i overensstemmelse med soroptimis-
mens idealer er ingen lett oppgave. For min egen del må jeg
tilstå at jeg stadig kommer til kort. 

Som gammel soroptimist vil jeg si: Å være medlem av en so-
roptimistklubb gir mig mange gleder og hjelper mig å være
medmenneske.  n 

Elise Røer 

Et glimt inn i historien
I forbindelse med at Norgesunionen fyller 75 år vil jeg gi dere et lite glimt inn i historien i hvert nummer av
Soroptima fra nr. 1 t.o.m nr. 6 2014.  Nedenstående tekst er en tale holdt av Elise Røer i Oslo Soroptimistklubb
i 1961. Vi ser at også en klubb som denne hadde sine startvansker. Legg også merke til behovet for å vite hva
andre klubber gjør og savnet av retningslinjer som kommer til uttrykk og tenk over hvilken rivende utvikling
Norgesunionen har gjennomgått siden da: I dag har vi strategiplaner og nye hjemmesider både på unions-
og klubbnivå, Soroptima, Guvernørinfo, informasjonspakker og hurtig informasjon og kommunikasjon via
internet. I sannhet noe å være stolte av i jubileumsåret! AV TORILL DØHL (INFORMASJONSMEDARBEIDER)

HISTORIE       
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4 fra Narvik Soroptimistklubb var på Congressen i Berlin i fjor.

Der reklamerte damene fra Malaysia om deres konferanse i 2014.

Vi fikk umiddelbart lyst til å delta på denne konferansen.

Imidlertid ble det bare jeg som reiste, og faktisk den eneste delta-

keren fra Norge. Fra Skandinavia var det også 2 damer fra Sverige.

Her kommer et springende referat.

Fra Narvik tok det 29 timer med 4 flystrekninger og venting.

Men alle inntrykkene og opplevelsene i Malaysia var absolutt verdt

turen.

I Malaysia er det 29.2 millioner mennesker.

Hovedstaden i Malaysia er Kuala Lumpur. Derfra var det 1.5 times

flytur til Kuching med 1.8 millioner mennesker. Der er det en fin

blanding av kinesere, malayere, indere og andre. Det snakkes eng-

elsk, mandarin, kantonesisk, hokkien, tamil, iban etc.

Det var 36 fuktige varmegrader, med et par skikkelig bøtte-regn-

byer på de 6 dagene jeg var der. Men inne var det airkondisjen.

Klubben i Kuching er bare 2.5 år. Imponerende å holde en så god

konferanse for 360 damer.

I føderasjonen SWP er det 13 land: Australia, Kambodsja, Fiji, Hong

Kong, Indonesia, Malaysia, Mongolia, New Zealand, Papua New

Guinea, Samoa, Singapore, Solomon Islands, Thailand.

Representanter fra andre land: Scotland, Amerika, Norge, Sverige,

England. (Fikk ikke deltagerliste).

At VIPene fik særbehandling hele tiden virket litt kunstig på oss

nordboere. De hadde f eks egen meny og eget bord ved alle mål-

tid.

SI President Ann Garvie:
Det har vært klubber både i Japan og China før revolusjonene. Her

må vi klare å starte nye klubber.

Istanbul 9.-12.7.2015. Vi må delta så vi kan forstå viktigheten av en

global organisasjon (Det kan jeg skrive under på).

4 jenter 16-22 år får være med på en Public speaking konkurranse

(Har Norge mottatt invitasjon?)

Fra foredrag: 
Det er nesten like mange kvinner som menn i verden.

68% av kvinnene er i fruktbar alder.

68% av studentene er kvinner.

Flere og flere kvinner er ledere.

”Du må gjøre det du tror du ikke kan”. 

”Glem aldri at mot er å gjøre det du er redd for å gjøre”.

”Utdanner du en mann, utdanner du bare ham. Utdanner du en
kvinne, utdanner du en hel generasjon”. 

”Hjelper du en mann, hjelper du bare ham. Hjelper du en kvinne,
hjelper du hele familien”.

I Great Britain holder de kurs om utdannelse, selvstendighet og

muliggjøring.

840 mill mennesker sulter.

107 mill barn er undervektig.

104 mill barn er overvektig.

Birthing in The Pacific
Det er samlet inn 1 mill dollar til Birthing i SWP.

350.000 dør hvert år i forbindelse med graviditet.

I Papua New Guinea dør 733 pr. 100.000 babyer ved fødsel. 

Prosjekt hvor de gikk i 70 dager og holdt 19 kurs i 11 distrikter om

fødsels-førstehjelp. Fikk med seg 3 fra departementet for at de

skulle se problemene. Håper på støtte når de kommer hjem.

85% bor i vanskelig tilgjengelige strøk.

Ved alle prosjekter er spørsmålet: 

If not now –when? 
If not you- who?

Om diskriminering av Islamkvinner. 
Kurs for kvinner.Våkn opp. 
Koranen setter ikke menn foran kvinner. Mennene leser koranen

og bestemmer hvordan den skal tolkes. Hvilket århundre tror de vi

lever i?

Våkn opp kvinner, og les og tolk koranen selv! ”Arrester” disse men-

nene som kommer med sine påstander.  Behandle oss som like-

verdige. Gutter i skolen må læres om respekt for kvinner, og jenter

må lære å vente respekt. 

”Jeg kan tenke selv, det er min rett. Behandle meg som en li-
keverdig”.

19th Biennal Conference of Clubs     
I Kuching, Sarawak, Malaysia på Borneo.   AV KARI HOLM, NARVIK SOROPTIMISTKLUBB.

INTERNASJONALT  



SOROPTIMA 4/14 15

    2.–4. mai 2014. SI SWP

INTERNASJONALT  

”En mann har rett til å ha 4 kvinner”. Koranen sier ”Gift deg med

bare en”. Vold mot kvinner skjer i hele verden. Ofte knytte til reli-

gion og fundamentale meninger.

På Fiji har de holdt kurs for militære ledere og andre menn. Dette

hjalp på deres holdning overfor kvinner. ”Noens liv er alles an-
svar”.

Business session
(2. og 3. dag starter med representantskapsmøte).

Representantene måtte signere hver morgen.

Snakket om hvordan få nye medlemmer. Kan ikke bli medlem pr

facebook. Må se/kjenne vedkommende. Hver føderasjon må be-

stemme hvilke regler de vil ha. Det var også diskusjon om regelen

med limit på 15 medlemmer.

70 års regelen hadde de sluttet med for lenge siden.
Er det lurt å lage en brosjyre om vår klubb?/flygeblad?

Margaret Lobo, forrige SI president, fikk livsvarig medlemskap i

SWP. Hun startet bl a fistulasykehus.

Den nyvalgte president i SWP, Carolyn Hudson:
Hadde det vært lurt å starte en datterklubb med bare unge? I Bang-

kok har de planer om å starte en klubb med universitetsstudenter.

Føderasjonen SWP vil skifte navn, men det tar sin tid.

Produsent av TV programmet 3R (Respect, Relax and Respond).

Startet i 2000. Kvinner får HIV fra deres menn. Vold i hjemmet. Poly-

gami. 36% av kvinnene i Malaysia blir utsatt for vold fra deres menn

eller kjærester. Slår der det ikke synes.

Hvem er jeg? Kvinner må bli sterkere og bestemme selv. Sosiale

forandringer. Mobiliserer unge kvinner. Som student er du hjem-

mefra for første gang. Lærer dem å bestemme selv. Ta del i foran-

dringer.

Utdeling av mange priser: (kr 1000 til hvert prosjekt)

Edufun. Et gratis læresenter i Ipoh. 20 barn så langt. Samfunn med

mange religioner og kulturer. Mange fattige uten skole. Piker på 9

år er husholdersker. Hva har vi gjort for å hjelpe dem?

De leide en leilighet, vasket den og satte i gang 1.11.2012. Åpnet

for barn fra 14-16. De fikk transport og bøker. Lærer engelsk, ma-

nerer og etikk. Til og med muslimer sender deres barn hit. 

Mongolia
Lærer kvinner og barn om viktigheten av grønnsaker og å spise

sunn mat. Hatt kurs i dyrking. 150 kvinner deltok. Flere distrikt har

laget sine veksthus og selger på markedet.

Fiji

The heart home. 35 enker med familier. Ikke særlig utdannet, lite

penger fra kommunen. Startet bakeri hvor kvinnene fikk under-

visning i baking og businiss-making. Senere kantine. Gitt dem

undervisning, verdighet og inntekter. Skal også lære dem håndar-

beid.

Torsdag kveld før 1. dags konferanse:
Kulturell middag. 45 min med buss. Gikk på lange treganger

mellom små og store trær, sparsomt opplyst med små lykter. 

Ble satt på stoler ved elvebredden hvor vi så en eventyrfortelling

med dans og teater i over en time.

Etterpå til runde bord med mat, flott forestilling med forskjellige

dansere og mannekengoppvisning. Hjemme kl 23.30.

Fredag kveld:
Friendship night. Poolside Grand Margerita hotel i utdelt sarong.

Mange fantasifulle påkledninger. Pris for beste løsning.

Stappfullt rundt runde bord. Danseforestilling og litt leker/spørs-

mål.

Spiste ris kokt i bambus, kylling og lam etc. Frukt til dessert. 

Søndag kveld. Gallamiddag 

Satt mellom Eva fra Scotland (egentlig fra Bergen som jeg) og past

SI president Meryll Caldwell Smith fra Australia, 88 år. Antagelig

den eldste på konferansen. Veldig oppegående.

Mannekengoppvisning. Vi danset løssluppent mellom bordene og

på scenen etter levende musikk. Ikke imponert over maten. 

Kokosmelksuppe med noen fruktbiter til dessert. Ingen kaffe.

På mine 3 ekstra dager hadde jeg tre utflukter.

Orangutanger, elvebåt en aften med flere apekatter og ildfluer, og

Sarawak Artisans hvor vi var på et par håndarbeidsmuseer, så mens

veverne arbeidet, handlet håndlagede ting. På slutten av denne

siste dagen var det lagt inn en times nakke/skulder og fotbehand-

ling. Helt nyydelig. En veldig god ide!

Fremtidige reiser/invitasjoner

23. – 26.07.14 SI America – 43rd Biennial Convention

06. - 08.11.14 Konferanse i Harrogate International Center. 

SIGBI 80 år.

09. –12.07.15 SI 20th International Convention Istanbul. 

Venter 2000 deltakere.

29.4. – 01.05.16 Konferanse i Sydney.

En opplevelse fra ende til annen. ”Hiv dere med” så snart det er an-

ledning. Masse nye bekjentskaper og mye inspirasjon.  n
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Kurs i engelsk
For å kunne kommunisere og utvikle klubben, har de norske klubb-

ene bidratt til engelskundervisning for medlemmene i den mol-

dovske klubben. I samarbeid med en kvinnelig student fra

hovedstaden Chisniau, foregikk undervisningen i Nisporeni ut

2013. Fra 2014 har klubben benyttet seg av en lokal engelsklærer,

og i dag går 7 medlemmer på engelskkurset. Flere av medlem-

mene i Nisporeni har kontakt med prosjektgruppens medlemmer

på e-post og via Facebook.

Engasjement i barnehage
Vi har støttet Galinas barnehage i landsbyen Ciutesti i Nisporeni

distrikt med kr. 10.000, etter at vi mottok søknad med budsjett fra

Nisporeni SI hvor det fremgikk at det var behov for midler i forbin-

delse med etablering av barnehagen. Midlene skulle fortrinnsvis

brukes til uteareale, og noe av pengene er brukt til innkjøp av kom-

fyr og vaskemaskin. 30-40 barn går i barnehagen som ble åpnet 1.

november 2013. Vi har mottatt en offisiell takk fra borgermester

Iurie Stamati i Ciutesti for støtten som er gitt.

Marked med klær
Journalist Arne Kristian L. Stellander som deltok på chartringsrei-

sen i april 2013, har støttet prosjektet ved å donere 18 store plast-

sekker med usolgte klær fra sin butikk. Rygge SI arrangerte marked

på Arena i Moss, og fikk solgt klær for kr. 5.782,-. Usolgte klær ble

sendt våre søstre i Nisporeni 19. november 2013.  Vi har fått be-

kreftelse med bilder på at klærne er kommet frem, og noe av

klærne er allerede delt ut til trengende på et gamlehjem.

Prosjekter under arbeid
Vi fikk i februar forespørsel med budsjett om to tiltak i Nisporeni

distrikt; ”We go for Food and Water in Bacsheni and Isaicani Villa-

ges” stipulert til 1650 euro. Dette gjelder bygging av nye brønner

i de nevnte landsbyer. Prosjektet er til nå til behandling i Norgesu-

nionens vannprosjektkomite, som ledes av Margereta Miljeteig,

Haugesund  soroptimistklubb. ”Better Future and healthy Life for

Nisporeni Districct Citizens” stipulert til 1250 euro gjelder rehabili-

tering av det lokale sykehuset.  Liv Handeland og Britt Fusdahl be-

søkte sykehuset i april, og forholdene var spesielt elendige på

gynekolgisk avdeling. Vi arbeider nå for å gi den nødvendige støtte

til denne rehabiliteringen.

Rygge soroptimistklubbs nye medlem Elena S. Thømt er fra Mol-

dova. Hun bistår oss med oversettelse av skriv, og gir gode råd slik

at kontakten øker. 

Norgesunionens Moldovakomite med Liv Handeland i spissen ar-

rangerer ny reise til Moldova i oktober 2014. Interesserte vil da få

muligheten til å bli med til dette spennende landet, og ikke minst

se med egne øyne se hvordan samarbeidet mellom norske og mol-

dovske soroptimister kan bedre hverdagen for våre medsøstre i

Moldova.

Vi kan love en opplevelse for livet! n

Status for Nisporeni-prosjektet våren 2014
Den 13. april 2013 ble Nisporeni soroptimistklubb chartret av Rygge og Follo soroptimistklubb. 

INTERNASJONALT  
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Ca. 80 tilhørere fra Sørlandet møttes  på Utsikten hotell i Kvinesdal

for å høre Safia Abdi Haase snakke om kjønnslemlestelse - hun selv

ble utsatt for i ung alder i Somalia. Safia kom til Norge i 1992 som

voksen kvinne med 3 barn, fullførte voksenopplæring og videre-

gående skole, sykepleierutdanning og tok en Mastergrad i Inter-

national Welfare and Health Policy. Hun er ansatt i Stiftelsen

Amathea og jobber med kvinnehelse med dybdefokus på somal-

ske kvinner og kjønnslemlestelse.

I 3 timer ble vi tatt med på en svært emosjonell reise, der Safia for-

midlet kunnskap om hva kjønnslemlestelse innebærer, hvor og

hvorfor den blir utført og hvilke konsekvenser dette medfører for

de rammede jentene/kvinnene. Fortellingen av hennes historie er

svært personlig og hun fremstår som en modig og ressurssterk

kvinne i kampen mot vold mot kvinnekroppen. Hun oppfordrer

spesielt helsepersonellet å ta ansvar i kampen mot kjønnslemles-

telse og i møte med utsatte kvinner.

Med sang og dikt minnet hun oss om at hun er mer enn et volds-

offer, hun bærer på et rikt kulturelt arv.

Historiene om hennes møte med det norske samfunnet bidro til

god stemning i salen og ga samtidig anledning til ettertanke.

Verden trenger flere personer som Safia som fremmer aksept og

forståelse mellom kulturene!  n

Referat marsmøte Utsikten hotell
12. mars 2014 inviterte Flekkefjord Soroptimistklubb i anledning kvinnendagen til et åpent møte med
tema "vold mot kvinner".  REF. KATRIN WEIGEL

INTERNASJONALT  
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Som vanlig stilte forretningene i Langgata opp med

flotte klær for enhver smak og alder.

Arrangementet bringer gode midler til gode formål. I år

- som tidligere år - ble byprestens arbeid blant rusav-

hengige kvinner tilgodesett med et stort beløp som skal

brukes til å bringe litt glede inn i en ellers grå hverdag.

Byprest Ingeborg Erikstein Krager fikk overrakt gaven av

vår  kasserer Åse Tesdal under stor applaus  fra de mange

frammøtte. Hun holdt en engasjert takketale der hun

understreket verdien av gaven. Den betyr mye for

mange. Ikke alle har så mye å glede seg over i tilværelsen.

Alle billettene ble solgt ut i god tid før den store dagen,

og i tillegg til å betale for inngangsbilletten kjøpte alle

mange lodd i lotteriet vårt.

Våre flotte medlemmer stiller opp som mannekenger,

dørvakter, loddselgere, står for servering av mat. Og alle

betaler for å komme inn og være med på dette.

En vellykket kveld som fikk god omtale  med flotte bilder

i avisene, både før og etter arrangementet.  n

Sandnes Soroptimistklubb har avholdt
sin tradisjonelle mannekengoppvisning

KLUBBNYTT    

Redaktøren av Soroptima in-
viterer til innlegg og da jeg
nå etter åtte år, med en
pause på fire år, som distrikt-
kontakt i distrikt Syd II sier
takk for meg, så gjør jeg det
på denne måten.
Som Marianne Kalleberg skri-
ver i Soroptima nr. 2 så har
jeg også vært med på en flott
utvikling når det gjelder ar-

beidet som distriktskontakt. Det at vi får møtes to ganger i året
og utveksle meninger og få inspirasjon er utrolig viktig.
Vi ser også at når klubbene fokuserer på prosjektarbeid og en-
gasjerer flere i klubben så resulterer det i nye medlemmer. Aktive
klubber-rekruttering!
Vi er så heldige i vårt distrikt og ha kort avstand, nå har også
klubbene hver sin møtedag og jeg oppfordrer stadig til at vi kan
besøke hverandre!

Vi har i Tønsberg-klubben nå i snart et år arbeidet på hvert møte
for å sette ord på det som vi vil kalle vår visjon. Det har kommet
frem mange flotte tanker og ideer, at vi kan praktisere det gjen-
står å se!
Selv om vi nå er litt mere "slepphendt" med rekrutteringen av
nye medlemmer så mener jeg at fadderordningen bør stå sterkt!
Og så: det å bli med i et styre betyr at du lærer mere om organi-
sasjonen og får utfordringer!
Vi vokser på å være soroptimister, måtte følge med i organisa-
sjonens arbeid og ta ordet i forsamlinger,vi får dessuten nye ven-
ner i en alder hvor det ellers ikke er så vanlig.
Jeg har i disse årene som distriktskontakt møtt utrolig mange
morsomme og flotte kvinner, jeg håper å kunne holde kontak-
ten. Det har vært givende å følge de forskjellige klubbene og jeg
takker for godt samarbeide!

Med vennlig hilsen, Jorunn Moe
(enn så lenge - distriktskontakt)

Takk for meg!

Kasserer Åse Tesdal som overleverte en sjekk til byprest Ingeborg Erikstein Krager.
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Onsdag 7. mai avsluttet vi et vellykket 6-timers datakurs under le-

delse av vår leder, Annelise Riis. Takket være henne er vi nå “ek-

sperter” på bl.a. favoritter, mapper, youTube og Facebook. Vi kan

langt mer om prinsipper, søkemotorer, programvare. Det var godt

å få ryddet plass i hjernen for alt dette nye. En stor takk til Annelise.

Turid Riis, deltaker 

Datakurs i Harstad

Vi i ekstensjonskomiteen ønsker å gi alle dere i klubbene

fra nord til sør, fra vest til øst inspirasjon og støtte i eks-

tensjonsarbeidet. Vi vet at det ikke finnes en ”sukses-

soppskrift” på hvordan man finner og rekrutterer nye

medlemmer til vår organisasjon, men vi vet  at dere

allerede har mye kunnskap.  Denne kunnskapen finne

hittil ikke samlet på et sted. Det vil vi endre med deres

hjelp!

Planen vår er å danne en nettbasert plattform som skal

være tilgjengelig på SI Norges webside på den lukkede

delen, (medlemsområdet) under fanen veiledninger.

Plattformen skal inneholde alt fra konkrete erfaringer

og tips til mulige ekstensjonsstrategier. For dette pro-

sjektet trenger vi derfor deres erfaringer, ideer og gjerne

materiale. Rekruttering og synliggjøring hører sammen,

derfor skal plattformen inkludere begge områder. Send

oss deres beste erfaringer angående dette – beskriv

gjerne hva dere gjør og hvordan det funket, om dere

har justert tiltakene osv.

Vi vil også få tilgang til eksempler på brev/e-poster, pla-

kater og lignende dere bruker i deres ekstensjonsarbeid.

Slik materialet kan være til stor hjelp for andre klubber.

Ideer og eksemplarer bes sendt inn til: ekstensjon@so-

roptimistnorway.no  Vi i komiteen sorterer innkommet

informasjon og legger det fortløpende ut på medlems-

sidene.   n

Nettbasert plattform om 
ekstensjonsarbeid
Kjære klubbpresidenter og ekstensjonsansvarlige, kjære alle soroptimister. 

KLUBBNYTT    

15 soroptimister fra Midt-Norge var 5. april samlet på Fosslia skole

i Stjørdal. Britt Nordgreen, som er en av Norgesunionens to net-

tansvarlige, har gitt opplæring/innføring i bruk av Umbraco, som er

Norgesunionens nye publiseringsverktøy. Det har vært en lærerik

og trivelig dag.  Takk til Stjørdalsklubben og Britt Nordgreen!!! 

Kirsti Grøneng Levangerklubben

Kurs i Stjørdal!
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DIVERSE    

Nye medlemmer
Gøran Bertoia Gjøvik Des. 2013

Ein Limoseth Gjøvik Des. 2013

Helene Hartvedt Grytli Asker Des. 2013

Vibeke Hartvedt Grytli Asker Des. 2013

Gry helene Talle Asker Des. 2013

Kristine Kopstad Asker Des. 2013

Unni Rådalen Askim Des. 2013

Solveig Schjerpen Hansen Gjøvik Jan. 2014

Susanne Blichfeldt Gjøvik Jan. 2014

Autumn Hansen Stavanger Des. 2013

Hjørdis Fjæran Røros Jan. 2014

Susanne Birch Hansen Stavanger Nov. 2013

Bente Brannsether Ellingsen Stavanger Nov. 2013

Meral Kula Bærum Des. 2013

Britt Ohrem Brastein Larvik Nov. 2013

Mona Christine Wiger Oslo Jan. 2014

Marit STeffensen Os Jan. 2014

Aud Olene Bjørås Sandnes Jan. 2014

Grete Bredesen Mo i Rana Jan. 2014

Marthe Rigmor Haugerud Kongsberg Jan. 2014

Kjersti Søberg Ringerike Des. 2013

Karin Kallsmyr Ringerike Des. 2013

Anne-Cathrine Schistad Harstad Jan. 2014

Anna Marit Ingvaldsen Gjøvik Feb. 2014

Heidrun Nageli-Dahl Gjøvik Feb. 2014

Mo i Rana Soroptimistklubbs æresmedlem, 
Liv Solveig Opsal, fylte 90 år 14.04.14.

Liv har bak seg et mangeårig engasjement i Mo
i Rana Soroptimistklubb. Hun har hatt ulike
verv og har blant annet vært klubbpresident
og president i Norgesunionen.

Dagen ble feiret sammen med familie og 
venner.

Mo i Rana Soroptimistklubb gratulerer Liv så
mye med fødselsdagen i april!

Merete Døhl Rimer,
President

Jubilant
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DIVERSE

Klubben vår har mistet et kjært og aktivt medlem.  Rei-
dun Brein døde 24. mars 2014 etter kort tids sykdom.

Reidun ble født på Helgøya i Ringsaker kommune i 1932.
Hun var utdannet førskolelærer med tilleggsutdannelse i
spesialpedagogikk. Etter noen år med ansettelse i barne-
hage arbeidet hun senere i Pedagogisk-psykologisk sen-
ter, først på Gjøvik og fra 1981 i Hamar.

Reidun var chartermedlem i Gjøvik soroptimistklubb fra
1975, og ble medlem av vår klubb fra 1981. Hun var en
trofast og interessert soroptimist, alltid villig til å stille opp
for klubben både ved å påta se tillitsverv og praktiske
oppgaver. I mange år var Reidun klubbens representant i

styret ved Velferdssentralen for eldre der hun også var fri-
villig hjelper.  Som medlem av komiteen for vårt julemøte
i or, vartet hun opp med hjemmebakst av beste kvalitet.

Reidun levde opp til ordrene i vår appell om å være villig
til å hjelpe og tjene. Hun hadde et stille og lunt vesen,
men var ikke redd for å si fra når det trengtes.

Reidun er dypt savnet av oss alle.

Vi lyser fred over Reidun Breins minne.

For Hamar soroptimistklubb
Lise Engen - president

Vi minnes Reidun Brein

Det å være med på et landsmøte/representantskapsmøte med alt

det innebærer av bevisstgjøring om organisasjon, lokale opple-

velser, sosialt program og hyggelig samvær, - er alltid en veritabel

vitamininnsprøyting. 

Takk ellers til dere som fulgte oppfordringen om å gå gjennom

”kortene” i medlemsregisteret og sørge for at utdaterte opplys-

ninger ble rettet opp. Er det ikke gjort ennå, så benytt anledningen

første regnværsdag.

Det er snart juni, - og i soroptimistverdenen er det nå en viktig dato

å merke seg, nemlig 30. juni.

Da telles nemlig medlemsantallet i alle klubbene, og det er dette

som utgjør basis for kontingentkravet som sendes ut senere.

Klubbsekretærene må derfor gå gjennom klubbens medlemsre-

gister og sjekke at alt stemmer, bl.a. sørge for at både innmeldinger

og utmeldinger blir ordentlig registrert. Ta gjerne kontakt dersom

det er problemer i forhold til dette med å komme inn på med-

lemsarkivet for å rette. Det er ellers mitt inntrykk at denne jobben

går lettere nå med det nye innloggingssystemet etter at dette ble

lagt om fjor.

En ganske stor sommerjobb for landssekretæren er å sende inn

opplysninger om alle klubbenes president, sekretær og program-

ansvarlige til europaføderasjonen. Disse brukes selvsagt i fødera-

sjonens arkiv, men minst like viktig er at disse opplysningene gir

oss mulighet for å finne opplysninger om klubber og kontaktper-

soner på steder vi besøker, slik at vi virkelig kan utnytte nettverket

vårt, - med kusiner i hver krok, så å si.

Mens fristen i fjor var 15. juli, er denne nå fremskyndet til 30. mai,

og i skrivende stund venter jeg fortsatt på noen skjemaer over sty-

resammensetning / tillitskvinner.

Det er også viktig at dere som sitter i disse posisjonene gir beskjed

dersom dere regner med endringer, f.eks. i adresse, e-post eller

telefonnummer i forhold til det som er registrert i arkivet, slik at

disse opplysningene blir så oppdatert som mulig.

Deretter tar landssekretæren og suppleanten litt sommerfri, men

blir selvsagt stort sett tilgjengelige på e-post, før vi begge bretter

opp ermene i dagene rundt 15. september, Da skal alle tillitskvin-

nene for neste soroptimistår legges inn i systemet. Fint om klub-

bene selv sjekker disse endringene  på medlemsområdet under

”ALLE KLUBBDATA”, og gir beskjed dersom det skulle være noe som

ikke stemmer.

I mellomtiden – GOD SOMMER TIL DERE ALLE!

Aller først, – takk for sist til dere som jeg fikk 
møte i Arendal 
Fint å se at det også var en god gjeng med førstereis-deltakere, - klubbene kan ellers ikke oppfordres
sterkt nok til å gi nye medlemmer anledning til å reise som representanter.   AV AUD BRØNN



Annonsepriser

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

Viktige datoer

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

5. september:
2014 Nordiske dager i København

19. oktober:
2014 TV-aksjonen

OppslagstavlaSOLA

Eg satt på øya mi og såg i været

Regntungt og vått

Fjellan i sør var pakka inn i ullgrått.

Eit merkeleg fenomen oppstod.

Over ellan låg ei solljos sky.

Dette stemte ikkje for sola 

stod i nordvest,

men makta å spre ljoset sitt i sørvest.

Sola er vakker og sterk.

5. juni 2011 -
Karen

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 

Norske
soroptimisters 
utdanningsfond
bankgiro

2050.29.08511


