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Så er vi i gang med et nytt soroptimistår. Klubbmøt-
ene er startet, og distriktsmøter har samlet oss til
spennende samvær med naboklubbene. En god
start på høsten etter en flott sommer.

Årets første nummer av Soroptima har en mengde
glade bilder og minner fra sommerens jubileer og
klubbsammenkomster, og ikke minst fyldige refera-
ter fra sommerens internasjonale møter. Guvernør-
møtet er meget viktig i organisasjonens liv, og nå ser
vi spesielt fram til oppfølgingen av beslutningen om
å forenkle lovverket.  Der vil vi satse på å være med
og påvirke.  Men referatene fra Guvernørmøtet, Nor-
disk Forum og Nordiske Soroptimistdager forteller
også om inspirerende påfyll om viktige tema, og om
givende møter med nettverket av soroptimister. Det
kan ikke gjentas for ofte, – bruk mulighetene til å dra
på soroptimistmøter og konferanser. 

I helgen holdt vi årets første utvidete unionsstyre-
møte i Stavanger. Unionens sentrale tillitskvinner
samles tre ganger i året for å oppdatere om aktivite-
ter, diskutere utfordringer, legge planer og sam-
ordne utspill. I det daglige går alt med elektronisk
kommunikasjon, men det er svært nyttig innimellom
å kunne samles i direkte dialog. En og en halv dag
med hektisk aktivitet, privat overnatting og smør-
din- egen lunsj opplegg. Nøkternt og utrolig hygge-
lig. En flott gjeng tillitskvinner. 

Fra forrige soroptimistår har vi lagt ut referat fra disse
møtene på hjemmesiden. Slik kan dere også bli opp-
daterte på saker vi håndterer. En av sakene denne
gangen var unionens handlingsplan 2013–2014. Vi
er fornøyd med det vi har gjennomført. Dere finner
oppsummeringen på hjemmesiden sammen med
planen for 2014-15. Kanskje er det tips å hente for
klubbene som nå skal gjennomgå egne handlings-
planer og lage nye.  Det er en klar forventning at alle
klubbene skal definere et fåtall målsatte aktiviteter
som de vil jobbe med, helst innen alle områdene;

synlighet, rekruttering, kommunikasjon og prosjekt-
arbeid. Vi ser at når medlemmene blir aktivt invol-
vert i utarbeiding og oppfølging av handlingsplanen
har man et godt grunnlag for klubbens drift og ak-
tive liv.

Arbeidet med å fornye unionens strategiplan er godt
i gang. Rundt halvparten av klubbene har benyttet
anledningen til å komme med innspill. Det er bra, og
kommentarene blir nå tatt med i det videre arbeidet.
Utkast til den nye planen vil bli sendt til klubbene i
november/desember til kommentering. Nå skal vi
sammen stake opp kursen for de neste fire årene.

Medlemsundersøkelsen som SIE gjennomførte i vin-
ter ga mange spennende resultater. Ikke mange
overraskelser for vår union, men det er nyttig å få
kvantitativ dokumentasjon. Aldring, byråkrati og
bedre synlighet er våre hovedutfordringer for å være
attraktive som organisasjon. Samtidig viser resultat-
ene en samstemt oppslutning om våre verdier og
viktigheten av vennskap og faglige nettverk.  Det er
også gledelig at det rapporteres om lite konflikter i
klubbene i vår union. Godt samhold og trivsel er et
meget godt grunnlag for klubbenes videre utvikling
og drift.

Listen over nye medlemmer bak i dette Soroptima
er lang, men dessverre mister vi også en del med-
lemmer. Rekruttering er derfor fortsatt oppgave
nummer en. Vi må satse på aktiv markedsføring og vi
vil fornye profileringsmaterialet vårt. Det er en klar
målsetting å forbedre aldersprofilen, men fremfor alt
ønsker vi medlemmer som villige til aktiv innsats.
Unionens valgkomite oppfordrer dere nå til å ta uni-
onsverv, og klubbene trenger stadig at alle er med
og tar sin tørn. Så ta utfordringen, og opplev at verv
gir litt ekstra arbeid, men mye glede. 

Med glad soroptimisthilsen fra styret.
Gerd
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INNHOLD

Vi er seks kvinner som har tatt på oss
oppgaven. Ennå er alt veldig nytt og
usikkert, men vi skal klare det!

Det å kunne treffe mennesker med en
annen yrkesbakgrunn enn min egen,
var noe av det som tiltrakk meg da jeg
ble spurt om å bli med. Som relativt ny
i byen, var det også muligheten for å
skaffe seg et nettverk, som tiltrakk.
Nettverk har jeg fått, og jammen har
jeg fått noen utfordringer på veien
også. Den siste utfordringen er denne,
å være redaktør for det bladet du nå
sitter med i hånda. Ennå vet jeg ikke
helt hva jeg har sagt ja til, men jeg er
ikke alene! Jeg har med meg fem
flotte, sterke kvinner som bidrar med
klokskap, erfaring, innsikt, grundighet
og ikke minst, de er til stor støtte.

Vi trenger din hjelp også. Vi vil fortsatt
høre om hva som foregår i klubbene
rundtomkring, men vi vil ha andre bi-
drag også. Side 23 i bladet har vi kalt
Nest siste side. Her vil vi ha løst og fast,
bokanmeldelser, dikt osv. Ikke minst
tenkte vi å ha matoppskrifter for å
følge opp tråden fra kokeboka vår. De
oppskriftene kommer ikke i bladet,
men vi vil gjerne ha dine! Først ut er
oppskriften på den gulrotsuppa som
ble servert på det første redaksjons-
møtet. 

Vi håper at både den og bladet vil falle
i smak.

Sissel

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.

Så er vi endelig i gang,
den nye redaksjonen fra
Ålesund!
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Medlemssidene
Logg inn på medlemssidene:
http://www.soroptimistnorway.no/

Unionskasserers info: Utbetaling og fakturering
Alle utgifter som SI Norgesunionen skal dekke må være for-
hånds-godkjent av Unionsstyret og anvist av Unionspresi-
dent eller Unionskasserer (e-post). 

Oppgi aldri Unionens kontonummer/fakturaadresse til ikke-
soroptimister uten å ha mottatt en rekvisisjon fra unions-
president eller unionskasserer. Reiser dekkes for rimeligste
reisemåte. Bilkjøring over lengre distanser må avklares på
forhånd. Bestill billigste tog/ fly-billetter i god tid. 

Ved innsending av reiseregning eller utgiftsrefusjon, benytt
skjema: «Reiseregning/ Refusjon av andre utgifter» som fin-
nes på medlemssidene under SKJEMA. Signert reiseregning/
utleggsrefusjon med originale kvitteringer/ billetter sendes
Unionskasserer Gro Johnsen, Kjelsbergveien 18, 4050 Sola,
innen 2 uker.  unionskasserer@soroptimistnorway.no 

Unionens kontonummer
Ved all innbetaling til Norgesunionen, se nøye på faktura
eller følgebrev. Kontonummer står alltid oppført.
Unionens ulike konti Kontonummer
Brukskonto 2801.13.38757
10. desember appellen 2801.13.38773
Go for water (Vannprosjekt i Moldova) 2801.21.62369
Lilla sløyfer 2801 18 11835
Reisefordelingen 2801 13 38765

NB: Unionskasserer har ikke disposisjonsrett over følgende
konti:
• Utdanningsfondet, ta kontakt med Tønsberg 
Soroptimistklubb

• Soroptima, ta kontakt med Soroptima
• Moldova prosjektene, ta kontakt med de prosjekt-
ansvarlige

• Representantskapsmøte, ta kontakt med årets 
arrangørklubb

• Klubbprosjekt og klubbenes konti

Unionssuppleants info: Butikken
Norgesunionen leverer ulike Soroptimistprodukter, som
• Presidentnål 
• Medlemsnål
• Velkomstpakke ved opptak av nye medlemmer
For informasjon om produkter, priser og bestilling, se med-
lemssidene under BUTIKK.

Bestill varer i god tid, det kan gå 14 dager før varene an-
kommer. Pakkepost tar 1 uke og damene i unionsstyret er
også aktive yrkeskvinner.  Varene bestilles hos Unionssupp-
leant Marit Egge unionssuppleant@soroptimistnorway.no
Det finnes mye informasjonsmateriell om vår organisasjon
på medlemssidene. Dette kan lastes ned og skrives ut. 

Mange klubber selger produkter som sjal, oblater mm, se
oversikt under BUTIKK.  n

Viktig informasjon fra 
Unionsstyret 

UNIONSNYTT

VI RETTER, OG BEKLAGER
Dessverre er det en feil i jubileumsskriftet vårt, «En
stemme for kvinner gjennom 75 år», og vi i redaksjon-
en beklager dette sterkt. På side 45, hvor vi lister opp
yrkesmessige pionerer, står det at Anna Uggerud i Hal-
den var første kvinnelige president i Norsk Apoteker-
forening. Anna Uggerud oppgir at dette er feil. Første
kvinne i dette tillitsvervet var  Aida Fjellestad, medlem
i Halden-klubben.
Dette er selvfølgelig rettet i historikken slik den nå lig-
ger ute på nettsidene våre.

Hjertelig hilsen fra historikk-redaksjonen 
ved Nina Tjomsland
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Å være tillitskvinne for Norgesunionen åpner øyn-
ene for det store nettverket vi er en del av både
nasjonalt og internasjonalt. Soroptimistlivet blir
mer lærerikt og spennende.

Et verv varer to år med mulighet for gjenvalg en
gang. Guvernør og guvernørsuppleant kan bare
unntaksvis gjenvelges. De klubbene som ønsker
gjenvalg av egne medlemmer til verv, må sende
inn ny nominasjon. Kvinnen som foreslås må være
forespurt. 

Til vervet som guvernør er det krav om tidligere
erfaring fra verv i Norgesunionen. Landssekretær
og landssekretærsuppleant skal velges fra samme
klubb. Vi oppfordrer dere til å lese om vervenes
oppgaver i Unionens lover, vedtekter og retnings-
linjer.

Fristen for å sende inn forslag om tillitskvinner er
20. januar 2015. Valgkomiteen ønsker likevel at
klubbene sender inn nominasjoner så snart som
mulig.

Vi trenger følgende opplysninger om kandidat-
ene; navn, fødselsår, adresse, epostadresse, tele-
fon, soroptimistklubb, yrke/stilling, verv på
klubb- og unionsnivå, språkkunnskaper, hvem
som foreslår og elektronisk bilde.

Forslag sendes til valgkomiteens leder Edle
Utaaker, edle.utaaker@arbeidstilsynet.no innen
20. januar 2015.

Tillitskvinner på valg for perioden 
2015–2017

Unionsstyret 2015–2017
Unionspresident Kirsti Guttormsen, Oslo II, valgt
på R-møtet i Harstad i 2013. Oslo II soroptimist-
klubb nominerer kandidater til:
• Unionssekretær
• Unionskasserer
• 3. visepresident
• Unionssuppleant

Unionsstyret 2017–2019 
• 1. visepresident

Øvrige verv
• 2. visepresident
• Guvernør
• Guvernørsuppleant
• Programansvarlig
• Assisterende programansvarlig
• Nettansvarlige – to tillitskvinner
• Ekstensjonskomiteen – tre tillitskvinner
• Lovkomiteen – tre tillitskvinner
• Valgkomiteens 3. medlem
• Utdanningsfondet
• Distriktskontakt Nord 1
• Distriktskontakt Nord 2
• Distriktskontakt Nord 3
• Distriktskontakt Sør-Vest
• Distriktskontakt Øst 1

Valg 2015
Ta utfordringen – still til valg på unionsnivå!

UNIONSNYTT
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INTERNASJONALT

Fra Norge var vi en delegasjon på fem. I tillegg til guvernø-
rene og unionspresident Gerd Halmø, var også 1. visepresi-
dent Kirsti Guttormsen og unionssuppleant Aud Baadstrand
Skare med.

SI Europa-president Ulla Madsen ledet møtet med lun og
humoristisk dansk gjestfrihet og tydelig kommunikasjon. Alt
foregikk på engelsk eller fransk. Lovendringene, en av de

største sakene denne gangen gikk rimelig raskt unna.
Guvernørene brukte elektronisk stemmegiving og den fun-
gerte stort sett som den skulle.

Vi startet fredag kveld med middag. Hvert bord fikk utdelt to
spørsmål hver angående ekstensjon/retensjon. Det ble liv-
lige diskusjoner rundt bordene og resultatene ble presen-
tert senere på kvelden i eget møte for guvernørene. Mange

Referat fra Guvernørmøte i 
København 11.–13. juli 2014
Årets guvernørmøte gikk av stabelen i København. Til sammen 180 soroptimister, deriblant femti
guvernører fra 26 land, unionspresidenter og mange tillitskvinner, var samlet til intensiv arbeidsinnsats
fra klokka to fredag til og med lunsj klokka to søndag.   AV GUVERNØRENE MARIT ØGAR AASBRENN OG SIREN HAMMER ØSTVOLD

Fra v.: Aud Baadstrand Skare, Kirsti Guttormsen, Gerd Halmø, Marit Øgar Aasbrenn og Siren Hammer Østvold.
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INTERNASJONALT

gode forslag kom opp. Disse ble samlet og presentert på
møte dagen etterpå. Vi vil få dem tilsendt etter hvert.

Lørdag morgen og møtestart:
Det var mange forslag til lov- og vedtektsendringer. Det vil
komme referat fra SIE senere, men vi vil ta med de viktigste
endringene her. En del av forslagene var tilpasninger og kor-
reksjoner i forhold til SI sine lover.

Føderasjonen ønsker å forenkle lover og vedtekter på alle
plan i organisasjon. Dette er gode nyheter. Planen videre vil
se slik ut: 
• GM 2015: Diskusjoner om utkast til nye føderasjonslover
• GM2016: Endelig beslutning om føderasjonslover, disku-

sjon om utkast til lover for unioner, Single Clubs og klub-
ber og vedtekter for Føderasjonen.

• GM2017: Vedtak på de ovennevnte lover og vedtekter.

Unionene vil bli involverte og Norge har meldt fra at vi er
interesserte i å delta i prosessen.
• Norge hadde inne flere forslag. Dessverre gikk ingen av

dem igjennom. Forslaget om at det skal være en egen
møteleder, nådde ikke opp. Forslaget fikk stemmene 14
for og 35 mot. Tiden er ennå ikke moden for at Fødera-
sjonspresidenten skal velge en egen møteleder til guver-
nørmøtene. I dagens lover ligger det allikevel inne at det
er mulig for henne å peke ut en møteleder, dersom hun
ønsker det.

• Norges forslag om at Unionspresidenten skal ha talerett,
nådde heller ikke opp, men fikk 23 stemmer for og 24
mot.

• Sverige hadde inne forslag om endring av tidspunkt for
når vi skal melde inn antall medlemmer til Føderasjonen.
Antall medlemmer per 30. juni danner grunnlaget for vår
betaling til Føderasjonen. Det nye forslaget gikk ut på at
datoen burde settes til 1. oktober. Begrunnelsen var at vi
skal i vår årsmelding rapportere antall medlemmer per
30. september og det ville da forenkle unioners og klub-
bers arbeid ved å endre tidspunktet slik at vi slipper å
også rapportere 30. juni. Forslaget gikk ikke igjennom.

• Hellas sitt forslag om 2/3 flertall for økning i kontingent,
ble ikke vedtatt.

• Forslag fra styret: Språket som brukes på styremøtene
skal være engelsk. Vedtatt

• Tyskland hadde et forslag om endring av antall delega-
ter til unionens årsmøte for unioner som har mer enn 100
klubber. I dag er det to delegater som sendes til årsmøt-

ene og forslaget gikk ut på at unionen på frivillig basis
kan velge å kun sende 1 delegat fra hver klubb. For et
land som Tyskland med 200 klubber, er det en stor utfor-
dring både økonomisk og praktisk å gjennomføre et slikt
møte. Forslaget ble vedtatt.

• Lovkomiteen hadde forslag til endringer i teksten om
«Medlemskap». Dessverre opprettholdes ordlyden «by in-
vitation only» og forslaget omhandlet kun språklige en-
dringer ved skifte av klubb. Vi hadde vel håpet at det etter
hvert skulle løses litt opp i ordlyden, slik at rekrutterings-
prosedyren ville bli lettere. 

• En viktig post var gjennomgang av Solidarity Fund sine
statutter. Målet med dette fondet er å hjelpe Unioner og
Single Clubs i en overgangsperiode der man har økono-
miske problemer. Styret ønsket å skjerpe regelverket. Det
er medlemmene i Europaføderasjonen som bidrar til fon-
det og styret er forpliktet til å bruke fondet på en ansvar-
lig måte. De ønsket derfor å lage eksplisitte regler og
forpliktelser for søkerne. Bakgrunnen for ønsket om en-
dring, har vært mangelfull rapportering fra Unioner og

Fra v.: Renata Trottmann Probst (Constitution Chairperson), Gerd
Halmø og guvernør Marit.

God stemning ved møtets start



8 SOROPTIMA 5/14

Single Clubs. Mange Single Clubs har ikke overholdt sine
forpliktelser i forhold til det å være med i vår organisa-
sjon. De har heller ikke forstått at støtte fra fondet er kun
for en midlertidig periode.
Per i dag kan Single Clubs etter søknad slippe å betale
kontingent 1. året, 2. året 1/3 og 3. året 2/3.
I forslaget fra styret var dette tatt bort. Det nye er at klub-
ber må ha vært aktive og selvforsynte de første tre årene.
Det er viktig at klubbene forstår dette, dersom de fortsatt
skal være en del av organisasjonen vår. De må kunne
klare seg på egenhånd. Klubber som har klart seg de før-
ste tre årene og som oppfyller kravene, kan søke om
støtte dersom noe uforutsett skjer og de får problemer
med å betale kontingenten.
For klubber som er dannet for mindre enn 3 år siden, vil
styret vurdere dem fra sak til sak. De nye endringene vil
gjelde fra 1. oktober 2014. Forslaget ble vedtatt. 

• En mengde rapporter ble gjennomgått og vedtatt.

Søndag:
Europaføderasjonens nye prosjekt «Fighting violence
against women and girls (VAWG) across Europe, the Middle
East and Africa», ble presentert av Anne Simon, SIE Execu-
tive Director. Prosjektet er et samarbeid mellom flere inter-
nasjonale organisasjoner, som WHO, CEDAW, Verdens-
banken, European Women´s Lobby og George Washington
universitetet.  Det er gitt 20 000 Euro til en spørreundersø-
kelse og gjennom en kvantitativ og kvalitativ kartleggings-
metode og gjennom intervju med sentrale tjenestemenn

og internasjonalt anerkjente eksperter, vil man se på utbre-
delsen av vold i 60 land.

Dommer Silvana Arbia (som mottok SIEs fredspris i 2013), vil
lede arbeidet. Vår egen Sigrid Ag er med i et rådgivende
organ/styringsgruppe i SIE. Studien vil lanseres i september
2014 og de viktigste resultatene vi bli presentert i mars 2015
på CSW59. Det er videre planlagt en stor konferanse i mid-
ten av 2015. 

Mange spørsmål stilles: Hva er bakgrunnene for vold mot
jenter og kvinner – som del av krigshandlinger og i nære re-
lasjoner? Og minst like viktig, hva kan gjøres for å forhindre
vold mot jenter og kvinner?

Politiske, juridiske, økonomiske, helsemessige og mennes-
kerettighetsrelaterte forhold og beslutninger har stor be-
tydning for et samfunns evne til å ta vare på den
uerstattelige ressursen som jenter og kvinner representerer.
Hvordan kan hver enkelt soroptimist bidra? Soroptimist Eu-
rope samler 35 000 kvinner, så vi er kanskje den viktigste
kvinneorganisasjonen både i Europa og i verden for øvrig
som har mulighet til å gjøre en vesentlig innsats for å hjelpe.  

Gjenstående saker ble gjennomgått, blant annet søknader
til de forskjellige fondene: Scholarship og Action Fund.

Rygge-klubben fikk 400 Euro fra Action Fund til sitt prosjekt
«Education for the Future». Engelskkurs for kvinner i Mol-
dova.

INTERNASJONALT

Fra v. Marit, Ioana og Siren
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Seminar i Geneve for Programme Directors der Unn Baad-
strand Skare deltok, var en stor suksess og vil bli gjentatt i
april 2015. Det er utviklet et nytt system for PFR; forenklet
og på flere språk.

Best Practice Award:
113 prosjekter var sendt inn og det skulle deles ut 11 priser.
2 fra hver kategori, samt «Overall winner of the year».
• Education: Vinnere Østerrrike og Sveits/Mali
• Economic Empowerment: Nederland og Italia
• Elimination of Violence Against Women: Frankrike og

Tyskland
• Health: Togo og Ukrania
• Sustainable Environment: Sverige og Madagaskar

Årets «Overall Winner» ble Italia med prosjektet «56 protec-
ted courtrooms for minors».
Gå inn på http://www.soroptimisteurope.org/programs/-
best-practices og se alle vinnerne.

Nytt av året var fotokonkurransen With Your Eyes Only. Det
var sendt inn 48 bidrag og det ble kåret vinnere i flere kate-
gorier.
• Kategori 1: Women & Girls for a Healthy Environment

Vinnere: Hellas og Tyrkia
• Kategori 2: Women & Girls stop wasting

Vinnere: Italia og Rwanda

Juryen var svært imponert over deltakelsen og bestemte
seg for å dele ut to «Candy Prizes» som gikk til Italia og Bel-
gia. Fotokonkurransen finner du på http://www.soropti-
misteurope.org/activities/news/sie-2014-photo-competitio
n-winners

Medlemsundersøkelse:
Det var en del fokus på spørreskjemaet som er gått ut til alle
unioner og Single Clubs i Europa-føderasjonen om rekrut-
tering av nye medlemmer og hvordan en skal ta vare på de
medlemmene en har. 53 % av klubbene har svart på skje-
maet - prosentandelen er den samme både for Europaføde-
rasjonen og Norgesunionen. Våre svar i Norge skiller seg fra
snittet for alle klubbene i Europa på noen punkter. 

Det første spørsmålet gjelder hva som har hjulpet vår klubb
til å få nye medlemmer. I Norge svarer vi "soroptimistverdier
og god kommunikasjon" (91%) som det viktigste, og "mu-
lighet for profesjonelt nettverksamarbeid" (85 %) som num-
mer to. I europeiske klubber generelt  er også soroptimist-
verdiene viktig (90%), men som det nest viktigste rangerer
klubbene "høy kvalitet på prosjektene" (85%).  

Spørsmål nummer to går på hvordan man skal beholde

medlemmene. Der svarer vi nokså likt. "Godt samarbeid og
aktiv deltagelse" får 94 % oppslutning i europeiske klubber
og 91 % i de norske. "Sterke vennskap" får henholdsvis 95
og 91 % oppslutning. 

Tredje spørsmål går på hvilke hindringer vi ser i rekrutte-
ringsarbeidet. "Alder på medlemmene" og "økonomi" er de
to viktigste utfordringene i de europeiske klubbene. "Alder"
og at "organisasjonen er lite kjent" er de viktigste hindring-
ene i Norge. 

Fjerde spørsmål handler om hovedgrunner for å forlate
klubben. "Økonomi" og "alder" er de to viktigste årsakene
til at medlemmer forlater klubbene i Europa. I Norge er det
også "alder" og dessuten "organisasjonens struktur" med
mye byråkrati. En annen litt interessant ting er at i Europa
svarer 47 % at konflikter innenfor egen klubb er medvir-
kende årsak til at medlemmer forlater klubben. I Norge svar-
er bare 9 % det samme.

Som alltid var det kjekt å være på et internasjonalt møte.
Mange hyggelig soroptimister, nye og gamle bekjentskaper
og ikke minst det å få oppleve hvilken flott organisasjon vi
har.

Hyggelig møte med Ioana Ciumac fra Edinet, Moldova og
en hyggelig overrekkelse av gave fra en takknemlig sorop-
timist som hadde fått støtte fra Utdanningsfondet, satte en
ekstra spiss på møte.  n

Gerd Halmø og Rose Angele Barry, Single Club delegate fra Burkina.
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Utdanning og kunnskap som nøkkel for et bedre liv stod i
sentrum av de nordiske soroptimistene sitt seminar "Make
your voice heard" på Nordiskt Forum i Malmö. Rundt 200 so-
roptimister fra alle nordiske land og andre interesserte fulgte
med da SI-verdenspresident Ann Garvie oppfordret å "take
action" i å utdanne og myndiggjøre kvinner og jenter, gut-
ter og menn: ”Menn og gutter må være part i det. Vi er ikke
i en konkurranse.” Hvor viktig det er ikke å glemme gutter
og menn fortalte ei ung kvinne fra publikum som jobbet
som artist i Afghanistan. ”Kvinner der vet om sine rettighe-
ter. Men menn ble ikke opplyst. De stoler ikke på hva kvinner
sier. Det er kamp i familier og i samfunnet.”

Et konkret eksempel hvordan soroptimister kan bli aktiv
kom fra Maria Loá Fridjonsdottir, programansvarlig i den is-
landske unionen. Prosjektet "Find your strength" fikk "The
best practice award" i 2013 og har hittil støttet 60 unge
kvinner i å finne og i å nå sine utdanningsmål. Maria la vekt
på hvor viktig det er å ha forbilder. I hennes familie fantes
det ingen tradisjon for høyere utdanning. Men det manglet

ikke bare tid og penger. ”Det manglet også visjoner.” Som
42-åring begynte hun å studere Business Administrasjon,
dro til Asia som utveklingsstudent, fullførte bachelor-studiet
da hun var 45 år og tok mastergraden ved siden av jobben.
Ferdig var hun da hun var 50 år gammel. ”Steg for steg en-
dret jeg min verden. Og dersom du gjør det vil folk følge
deg!” Hennes høyere utdanning har ”smittet” hennes barn,
hennes søster og barna til søsteren hennes. ”Å stole på seg
selv er kraft.” Denne kraften har islandske soroptimister gitt
unge kvinner gjennom prosjektet sitt. Maria Loá Fridjons-
dottir oppmuntret soroptimistene til å finne på prosjekter
rundt temaet utdanning. "Det finnes forskjellige veier til ut-
danning - coaching og mentoring er en av veiene." 

SI-Europa-president Ulla Madsen presenterte SI Europas
motto for 2013-2015 ”Let’s go green – working for a healthy
environment.” Hun oppfordret kvinner til å engasjere seg i
miljøspørsmål: "Going green er ikke et valg lenger, men en
oppfordring". Et hovedmål er å redusere matavfall. 

Gjør din stemme hørt!
De nordiske soroptimistene arrangerte et seminar hvor både SI-president Ann Garvie og SI Europa-pre-
sident Ulla Madsen holdt innlegg.    AV JANINE SCHALLER-BØYUM (BÆRUM SOROPTIMISTKLUBB)

NORDISK

SIE-president Ulla Madsen, Aud B. Skare, Janine Schaller-Bøyum og SI-president Ann Garvie.
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De nordiske soroptimistunionene var i tillegg representert
med en felles stand på Nordiskt Forum hvor også norske
kvinner viste interesse for organisasjonen. Mulige klubber
fikk navn og e-postadresser av de potensielle nye medlem-
mene. Godt synlig ble soroptimistene da de gikk i tog
gjennom Malmös sentrum med mange andre kvinner (og
menn!) som engasjerer seg for likestilling og menneskeret-
tigheter. De svenske soroptimistene hadde sørget for blå t-
skjorter med slagordet ”Vi make our voice heard and … we
take action”. 

Nordiske soroptimister i tog i Malmø, godt synlig i sine blå t-skjorter.

Aud Baadstrand Skare (t.v) og Janine Schaller-Bøyum.

Nordiskt Forum

• Nordens største likestillingspolitiske møte på 20 år
• Fant sted 12.–15. juni 2014 i Malmö
• Nesten 20 000 besøkere fra 50 land
• SI Norge deltok på forumet gjennom FOKUS, en av

de nordiske paraplyorganisasjonene som arran-
gerte Nordiskt Forum

• ”New Actions om Women’s Rights” sto i sentrum av
arrangementet som rettet bl.a. blikket mot det som
har skjedd i verden etter FNs internasjonale kvinne-
konferanse i 1995 (”Beijing Platform for Action”), det
som har skjedd med de internasjonale målene for li-
kestilling og hvilke nye spørsmål skal diskuteres

• Mye interessant informasjon, lenker til videosnutter
fra enkelte foredrag og mye mer finnes fortsatt på
Nordiskt Forums hjemmeside under
www.nf2014.org 
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Mens Aud reiste til Nordiskt Forum som ”offisiell re-
presentant” og sto på felles stand den meste tida, har
jeg som ”privat deltaker” besøkt flere foredrag og se-
minarer. Jeg kunne nok fylle en hel Soroptima-utgave
med alt det jeg har opplevd, skrive om de forskjellige
spennende og tankevekkende kvinner jeg har hørt,
for ikke å glemme møtene med soroptimister fra de
nordiske land. Men istedenfor har jeg valgt noen si-
tater fra foredrag og seminarer. Jeg ble veldig stolt av
at soroptimister gjennom prosjektarbeid tar tak i mye
av det som ble nevnt på konferansen ved å utdanne,
myndiggjøre og styrke jenter og kvinner.

”Det behøves nettverk, det behøves mentorer og det
behøves kontakter!” Annika Winsth, svensk, sjeføko-
nom for Nordea oppfordret kvinner til å støtte hver-
andre i sitt innlegg om ledelse, karriere og
rekruttering.

”Vi ser kompetanse der hvor vi forventer den!” - Anna
Serner, sjef for det Svenske filminstitutt. Hun fortalte
om at kvinner ikke ble utpekt som den dyktigste di-
rigenten av orkesteret. Ved et forsøk ble kandida-
tenes kjønn skjult ved at de sto bak et forheng mens
de dirigerte under utvalgsprosessen. De endret ing-
enting. Først da det harde gulvet ble tildekket med
et mykt teppe og de typiske kjønnstypiske skrittene
ikke kunne høres lenger var utvalgskvoten 50:50.

”Når menn og kvinner gjør det samme så heter det
ulike ting. […] Det adjektiv som beskriver kvinnead-
ferd har alltid en negativ assosiasjon.” - Berit Ås, norsk
professor i sosialpsykologi om ”Hersketeknikker med
fokus på løsninger” (Hennes innlegg finnes som film-
snutt, se lenke på www.nf2014.org under søndag 15.
juni ”Every day action”. Anbefales!)

”Fernanda Nissen oppsummerte livet slik: ,Det er bare
to ting i verden – kjærlighet og arbeid.’ […] Det er et
fabelaktig manifest for likestilling. […] Arbeid er det
viktigste grunnlag for menneskers velferd og økono-
misk trygghet. Egen inntekt og økonomisk selvsten-
dighet er helt grunnleggende for likestilling.” - Peggy
Hessen Følsvik, førstesekretær i LO Norge.

”Det virker som om det er en heltidsjobb å skrive om
kvinnehat.” - Maria Sveland, svensk forfatter og jour-
nalist om ”antifeministiske fotsoldater i kriget mot fe-
minister” på nettet.  n

Jeg reiste på Nordisk Forum som Norges Unionens repre-
sentant i den Nordiske arbeidsgruppa for soroptimister på
Nordisk Forum. Soroptimistene var en av de få organisasjo-
nene på Nordisk Forum som hadde med seg alle de Nor-
diske landene. 

Vi var mange som stod på standen og det var spennende å
møte mange unge, genuint interesserte kvinner. Det var vel
70 interesserte som skrev seg på liste. De fleste var enten
svenske eller danske, men det var også tre norske som skrev
seg på lista. Jeg håper de klubbene som fikk mail fra meg
rett før ferien, har fått tak i disse og forhåpentligvis er de blitt
reflektanter. 

Selv om jeg stod mye på standen og pratet med folk, fikk
jeg også gått på noen av de spennende arrangementene.
Programheftet var fullt av spennende foredrag og works-
hop. Det var lagt opp til program for alle og enhver. Utfor-
dringen var noen ganger å velge hvilket arrangement man
skulle på.

Jeg gikk på «Den Nordiske Modellen – kriminalisering av
kjøp av sex – hva skjer i Europa». Det var deltakere fra Kvin-
nefronten i Norge, Svanegruppene i Danmark, ROKS fra Sve-
rige og Stigamot fra Island. Norge, Island og Sverige har
kriminalisert kjøp av sex, mens i Danmark er det ingen lov
mot kjøp av sex. Erfaringer ble diskutert på et fullpakket
rom. Dette var et tema som engasjerer både de som er for
sexkjøp loven og de som er imot. Danske representanter sa
at de misunte de andre landene at vi hadde en slik lov. Det
er mange myter om prostitusjon, og kvinnefronten har over-
satt et hefte med tittelen «18 myter om prostitusjon». Det
er veldig godt og kvinnefronten kontakter man på
www.kvinnefronten.no.

Det å være med i en Nordisk arbeidsgruppe for soroptimis-
ter har vært både givende, arbeidskrevende og morsomt.
«We always have fun» ble vårt motto gjennom møtene og
Skype samtalene hver 14 dag.  Jeg har også blitt godt kjent
med nye søstre fra de nordiske landene. 

Aud Baadstrand Skare
Representant for Norgesunionen i den Nordiske arbeidsgruppa
med prosjektet, Nordisk Forum
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I år var de nordiske dagene lagt til Billund og SI Grindsted-
Billund var vertskap. Vi var 160 soroptimister fra alle de nor-
diske landene. Fra Norge var vi 16 soroptimister og Lister
klubben stilte med hele 7 soroptimister – flott innsats.

På fredag ettermiddag ble vi mottatt av Billund Guard som
korpsmusikk. De gikk også først i toget som gikk til Billund
Center. Her var det taler av Ib Kristenden, Billunds ordfører
og Hanne Enggaard, klubbpresident i SI Grindsted-Billund.
Billund har en visjon om å bli Barnas hovedstad. Denne
ideen deler de med Lego. Etter talene ble det spist tapas og
det var tid for mingling. 

Tema for årets dager var Utdannelse med undertema: Edu-
cation is the most powerful weapon we can use to change
the world, Nelson Mandelas berømte sitat. Konferansen var
bygget opp rundt flere relevante innlegg om utdannelse
med fokus på framtida, globalisering og digitalisering. Fore-
dragsholderne hadde hver sin vinkling om alle mulighetene,
men også de store kravene som møter de unge i dag.

Si Grindsted-Billund hadde også arrangert utflukter på søn-
dagen til Ribe, Jelling samt Tørskind Grusgraver og Binde-
balle kjøpmannsgård.

Det som er godt med Nordiske dager er at en treffer og
møter andre soroptimister og får oppleve den internasjo-
nale organisasjonen vi er en del av. 

Om 2 år er de Nordiske dagene i Finland og de skal ha tema
«Border» – både mellom mennesker og land. Konferansen
er lagt til Karelien.

Det er tid for å starte sparing til tur til Finland – hva om dere
gjør som Lister klubben og lager en felles tur av dette i klub-
ben? n

Nordiske dager i Billund, Danmark,   
5.–7. september 2014 
AV UNN BAADSTRAND SKARE, PROGRAMANSVARLIG SI NORGESUNIONEN   

Deltagere fra Island og Norge.

7 soroptimister fra Lister sammen med Gerd Halmø. Kommende presidenter.
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Vår president Lise Sjømoen ønsket velkommen, distrikts-
kontakt Elisabeth Gjerstad orienterte oss om ståa i distrik-
tet, og programansvarlig Sigri Undseth loset oss blidt
gjennom dagen. Tema var den nye Ekebergparken (rett over
veien), - tittelen «Fra ide til kulturpark», og foredragsholder
Ina Johannessen, merittert kunsthistoriker som er adm.dir. i
Christian Ringnes` skulpturpark; - eller som hun sa; «Skulp-
turparken er nå vår alles..»

Her har det vanket mennesker i rundt 10 000 år, og her fin-
nes både helleristninger, skålgroper, steinsetninger og grav-
hauger. Dette bynære rekreasjonsområdet på 255 mål ble
kjøpt opp av kommunen i 1911 og har siden vært brukt som
folkepark. Frem til 1963 var det også sauebeite. Den vakre
furuskogen med den fine utsikten over byen, har alltid vært
et yndet turområde, for flere enn oss som bor her.

Mye har skjedd siden Ringnes i 2006 tok initiativ til å finan-
siere tilretteleggelse og etablering av Ekebergskogen som
kulturpark, med den betydelige skjøtting og oppgradering
av området det ville innebære. Under restaureringen av Eke-
bergrestauranten, Funkisperlen oppi åsen som han tidligere
reddet fra forfall, ble han klar over at de vakre omgivelsene
hadde vært forsømt i en årrekke, med mye krattskog og for-
søpling.

Sterke krefter ville allikevel bevare det som det var, og i flere
år raste krigen om Ekebergskogen før avtalen med Ringnes
ble endelig vedtatt med tverrpolitisk enighet i Bystyret i
2011. Selve overtagelsen fant sted i 2012.

Resultatet man har landet på ligger ganske langt fra den
opprinnelige ide.  Arkeologiske utgravninger har funnet
sted overalt på området før arbeidet kunne settes i gang, og
i to restaurerte villaer i skråningen ned mot byen, er det fun-
net plass til formidling av fornminner, i tillegg til aktivitets-
hus for barn og unge, publikumscafe og informasjonssenter.
Hva mange ikke vet, er at skulpturparken i dag ikke omfat-
ter så mange av kvinneskulpturene fra Christian Ringnes`
opprinnelige samling.  Involveringen av Norsk Billedhug-
gerforening resulterte i et kunstfaglig utvalg på 6 som har
fungert som en jury og sagt jatakk og neitakk. Ved åpningen
var det plassert ut 23 skulpturer, og allerede nå har sam-
lingen økt til å omfatte 31, innkjøpt og bestilt spesielt for

Ekeberg i harmoni med stedet og naturen, og Kunstfaglig
utvalg jobber fortsatt med å kjøpe inn flere.

Den opprinnelige gaven fra Christian Ringnes besto av 300
mill kr. fordelt på tre felt: 100 millioner til opparbeidelse og
etablering, 100 millioner til kunst og 100 millioner til et fond
for drift og vedlikehold. Status er imidlertid at man snart har
brukt 350 millioner allerede. Det har vært en dynamisk ut-
vikling i prosjektet, og Ringnes har generøst forpliktet seg
til drift og vedlikehold i 50 år!

Oslo-Nordstrand Soroptimistklubb har selv arrangert om-
visninger i Ekebergparken, men det var veldig fint å bli opp-
datert på alt dette. Nå fulgte en spennende gjennomgang
av et utvalg kunstnere og skulpturer, som det blir for om-
fattende å gå inn på her. For spesielt interesserte kan vi
varmt anbefale boken «Ekebergparken» (Emil Mikkelsen,
Magne Malmanger og Margrethe Geelmuyden) fra Orfeus
forlag. Vi syntes for øvrig vi hadde vært svært heldige med
foredragsholder.

Vi hadde også taffelmusikk foran og bak av ingen ringere
enn statsviter og politiker Leo Koritzinsky som er en svært
allsidig person, og også sørget for et innslag av allsang med
oss.

Av vår egen kunstekspert (og påtroppende president) Sheila
McKenzie Jakobsen fikk vi deretter en lett orientering om
Per Kroghs berømte fresker, slik at vi kunne bevege oss fra
det rikt dekorerte auditoriet videre til kantinen med åpne
øyne for ytterligere dekorerte vegger og tak.

Per Krogh utsmykket daværende Sjømannsskolen mellom
1921 og -24 etter å ha vunnet konkurransen om oppdraget
året før. Motivene er alle hentet fra sjømannslivet på havet
og i fremmede havner, avskjeder og hjemkomster, og er
meget vakkert utført. Alt er, etter vår tids standard, rørende
nitid og omstendelig malt, og virkelig berikende å se og ha
sett. 

Vel inne i kantinen møtte oss en nydelig lunsj, med paier og
salater, kaffe og kaker, alt hjemmelaget og medbragt av klub-
bens medlemmer, siden det ikke er noe kjøkken på stedet.
n

Distriktsmøte Øst 1  
Distriktsmøte Øst 1 ble avholdt på «gamle Sjømannsskolen» (nå Kongshavn videregående) lørdag
20. september kl. 12.00, med Oslo-Nordstrand Soroptimistklubb som vertskap.   
AV HALIMA LEA DYRHAUG, OSLO-NORDSTRAND SOROPTIMISTKLUBB

DISTRIKTSNYTT
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Det er ingenting i forhold til det eldste medlemmet i klub-
ben vår, som i år feirer 90 år! Hun er nå det eneste av char-
termedlemmene som fortsatt er i klubben. 

Solveig Ødegaard er utdannet sivilingeniør i sterkstrøm (nå
heter linja elkraft) fra NTH, og var den første kvinnen som
tok denne utdanninga i Norge.

På klubbmøtet vårt i september feiret vi også 60-, 70- og 75-
åringer. Samtidig takket vi av vår president i to år og ønsket
vår nye president lykke til! 

Den nye presidenten er vårt yngste medlem og sier hun må
ha gode innspill og råd fra alle de erfarne i klubben, og de
blir det bare flere og flere av!  n

Marit Lindstad, Gaby Syversen, Solveig Ødegaard, Kine Knudsen og Åse Lie – hvem som feirer hva er en hemmelighet!

Trondheim Syd Soroptimistklubb
Trondheim Syd Soroptimistklubb ble stiftet i 1967 og er nå 47 år.    AV INE GRESSETVOLD

Solveig fyller 90 år!
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Jubileet ble feiret sammen med medlemmer fra fadder-
klubben Rygge Soroptimistklubb. Vi hadde også besøk av
Ingeborg Mcelwaine fra Irland. Festen startet med ett mi-
nutts stillhet og mintes Ragnhild Østbye som gikk bort i slut-
ten av mai  og ble gravlagt 6. juni i år.  Fire soroptimistsøstre
deltok i begravelsen i Ski gamle kirke. Vi savner Ragnhild.
Hun var en dyktig dame og et godt menneske. Ragnhild var
en nestor i Norge innen forsikringsmatematikk og var fort-
satt yrkesaktiv. 

Medlemmene i Follo hadde laget deilig mat og vi koste oss
sammen. Gudmor Solveig Haug Urdal holdt gratulasjonstale
og Ingjerd Juel Ingeborgrud holdt tale og takket blant annet
medlemmene for den flotte innsatsen de har gjort og fort-
satt gjør.  Vi synes det har vært fem interessante og lærerike
år.  Vi har hatt mange medlemsmøter med interessante fore-
drag.  Bente Gårdeng minnet oss om alle temaene vi hadde

vært innom gjennom foredragene. Vi snakket også om at vi
ønsker oss flere medlemmer og hvordan vi hele tiden må ha
fokus på rekruttering. Vi benyttet anledningen til å ta opp
Anne Kristin Baalsrud som nytt medlem.
Anne Kristin er administrasjonsleder ved Mayland Videre-
gående skole i Lørenskog.  n

Follo Soroptimistklubb 
Follo Soroptimistklubb ble stiftet 20. juni 2009 og feiret femårs jubileum i juni i år.   
AV INGJERD JUEL INGEBORGRUD, PRESIDENT

KLUBBNYTT

Anne Kristin Baalsrud tas opp som nytt medlem.
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Møtet startet med en forfriskning og en kort samling, der
president Merete Døhl  Rimer orienterte litt om represen-
tantskapsmøtet i Arendal, før den korte seremonien der Rei-
dun Breirem ble tatt opp som medlem.

Tradisjonelt har klubben et sommermøte hvor det legges
opp til et festlig lag i en litt annen ramme enn de vanlige
møtene. Denne gangen bestemte gruppa som hadde an-
svaret for møtet, at vi skulle benytte anledningen til å få med
oss en helt spesiell danseforestilling. 11 profesjonelle dan-
sere med bakgrunn i  Mo i Rana, kom sammen og laget en

spesialforestilling i hjembyen. Det ble en forestilling med
futt og fart og dans av høy klasse.

Etter forestillingen var det mat og drikke og hyggelig sam-
vær på et av byens serveringssteder.

Alt i alt ble det en fin avslutning på møtesesongen, og en
god mulighet for vårt nye medlem til å bli bedre kjent med
mange i klubben. Mo i Rana Soroptimistklubb har stor be-
vissthet om rekrutteringen av nye medlemmer, og starter
igjen i september med et møte spesielt viet ekstensjon.  n

Ønsket velkommen med dans 
på sommermøtet
Mo i Rana Soroptimistklubb kunne på sommermøtet i juni ønske Reidun Breirem velkommen som nytt
medlem.   

KLUBBNYTT

Nytt medlem Reidun Breirem i midten, sammen med fadderne Merete Døhl Rimer (t.v.) og Bente Nodland Hanssen.
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Jæren Soroptimistklubb feiret 
40-års jubileum 
Jæren Soroptimistklubb feiret 40-års ju-
bileum 11. juni 2014. Festen var i Køhler-
paviljongen, et hus som er restaurert slik
det blei bygd for 150 år siden Festkomi-
teen (Vigdis, Judith og Anne Grete) opp-
fordret medlemmene til å møte med hatt
og dette skapte ekstra stemning i histo-
risk festsal.  
AV ELSE JOHANNE

KLUBBNYTT

3 nye medlemmer ble tatt opp på 40 års jubileet. Fra venstre Marit Hetland (fadder), Tone Nøkleby (nytt medlem), Silje M. Eriksen Bølla (fadder),
Sissel Iren Fatland (nytt medlem), Kathe-Helene Boge Thu (fadder),  Else Johanne Bryne (fadder), Ellen Synnøve Bjerga Heskje (nytt medlem), Vig-
dis Skintveit (fadder).

President delte ut blomster til de som har vært medlem i 20 år eller mer. Fra venstre
Bergljot Øgaard (40 år), Sigrid Johanne Nedrebø (40 år), Maria Hauge (40 år), Inger
Grude (30 år), Marit Hetland (20 år), Kjersti Øgaard (20 år), Else Johanne Bryne (pre-
sident)
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Fra v. Inger Grude, Sikke Otteren, Silje M. Eriksen Bølla, Sissel Iren
Fatland, Judith Hauge, Anne-Sofie Nerland.

Fra v. Margreta Clementsen, Maria Hauge, Sigrid Johanne Nedrebø,
Kathe-Helene Boge Thu, Ann Margaret Oma, Ellen M. Bjerga Heskje.

Anne Grete M Tjemsland, Kjersti Øgaard, Arnfrid Stakkestad, Aud Rug-
land Thu.

Gerd Halmø (President  Norgesunionen), Aslaug Johannesen, Siv Hol-
gersen, Åsne Hetland, Bergljot Øgaard og Else Johanne Bryne.

Maria Hauge har vært en ressursperson for klubben siden den starte
for 40 år siden. Her deler hun klubbens historie med deltakerne på ju-
bileet.
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Vår gode venninde  Astrid døde
8. april efter en kort sykdomspe-
riode. Akkurat da ting hadde falt
på plass for henne, med ny liten
leilighet og hennes elskede kolo-
nihage bare en kort busstur unna.
Astrid ble medlem i Oslo II sorop-
timistklubb i 1995 og har hele
tiden vært et meget aktivt med-
lem med høy fremmøteprosent.
Hun har hatt alle verv i styret, og

jeg tror minst to perioder som kasserer. Det er faren ved å
gjøre en god jobb! Astrid meldte seg positiv til alle fest-
komiteer og andre     arrangementer og deltok på Lands-
møter og Distriktsmøt-er når det var mulig for henne.
I mange år skaffet hun klubben inntekter til vårt prosjekt
ved å ha salgsbod på Vestkanttorget. Dette var Astrids idé,
og sammen med Anne Baggethun var hun primus motor
for dette i alle år. Stilte opp tidlig om morgenen, og elsket

å prate med besøkende og utstillere. Hun hadde en utro-
lig evne til å bli kjent med folk, og skape god stemning.
Astrid hadde et langt yrkesaktivt liv. Som sekretær, og
butikkinnehaver. Hun avsluttet sin yrkeskarriere som kon-
torleder ved Ullevål sykehus medisinsk klinikk. Den svært
aktive Astrid hadde problem med ”bare” å være pensjo-
nist. Heldigvis bød det seg en anledning til en deltidsjobb
ved Wang videregående skole. Der skapte hun hygge for
lærerne, og delte sine kunnskaper med elevene på biblio-
teket. Astrid elsket å lese, og var svært kunnskapsrik, sær-
lig når det gjaldt norske forfattere. Hun hadde alltid et dikt
”på lur” ved behov. Egne dikt og sanger har hun gledet fa-
milie og venner med når anledningen bød seg.
I stille stunder produserte hun utallige sjal, tøfler, sokker
og pulsvarmere. Vi er mange som kan legge sjalet om
skuldrene i kalde kvelder og tenke på ASTRID.

Sidsel Lundin

Vårt kjære medlem, Anne Grete
Wennes, har gått bort.  Hun ble
født på Rustgården i Levanger
26.9.1944 og døde etter å ha fått
påvist kreft igjen etter 21 års syk-
domsfrihet. En lege hadde sagt da
dette ble påvist: "Du har sannelig
vært uheldig." Anne Grete klarte
etter hvert å snu utsagnet til: "Du
har vært heldig som har vært frisk
i 21 år." Slik levde hun til det siste.

Hun plukket frem det positive og gledet seg over livet helt
til den dagen hun døde.
Hjemgården betød mye for henne. Hun fulgte årstidene -
såing og høsting - også etter at gården gikk ut av slekten.
Hun forble en pasjonert avstandsbonde. 
Anne Grete hadde en nydelig personlighet. Hun var farge-
rik, stillferdig og korrekt i all sin ferd. Hun dyrket vennskap
og ønsket å leve i fred med sine omgivelser.  Alle som lærte
henne å kjenne, ble glad i henne.
Levanger Soroptimistklubb har mistet et mangeårig med-
lem.  Anne Grete har vært aktiv og hatt mange verv i klub-
ben. Hun hadde ikke selv barn, men elsket barn. Det var
derfor naturlig for henne å engasjere seg i  et helsesta-
sjons- og skoleprosjekt som klubben hadde i Gambia. I til-
legg hjalp hun en gambisk familie med støtte til

husbygging, og hun ga to barn skolegang i mange år. Hun
var flere ganger i Gambia og fulgte klubbens og sitt eget
prosjekt.
Anne Grete var utdannet sykepleier og senere helsesøster.
De første årene arbeidet hun i  Oslo. Deretter flyttet hun til
Trondheim hvor hun arbeidet som helsesøster. Hun fort-
satte sitt yrkesaktive liv i Levanger hvor hun jobbet som le-
dende helsesøster frem til pensjonsalder. 
Grete Wennes snakket i minnetalen sin om tante som var
så glad i å gå i æra på hjemgården. Ofte hadde sittet sam-
men og opplevd og følt på lyset, luktene og den rene luf-
ten og snakket sammen om ting som var viktige for de
begge . De kunne betrakte fuglelivet og var spesielt opp-
tatt av grågåsa som kom i store flokker om våren og dro
igjen om høsten....
Minneordene til presten tegnet et godt og riktig bilde av
Anne Grete. Det musikalske innslaget  vil vi sent glemme.
Jan Magne Førde fra The Brass Brothers spilte amasing
Grace på trompet. Han hadde dessuten arrangert  og spilte
Grågåsa til Kari Bremnes. Gledesropene  fra gjessene fylte
kirkerommet til ære for Anne Grete. Avslutningsvis spilte
han "Sov på min arm" i et vakkert arrangement.
Det ble en avskjed vi aldri vil glemme. Vi vil savne deg,
Anne Grete. Fred over minnet  ditt.

Kirsti Grøneng og Jorunn Skogstad

Vi minnes Anne Gte Wennes

Vi minnes Astrid Hødal



SOROPTIMA 5/14 21

MEDLEMSNYTT

Nye medlemmer
GJØVIK Taraldrud Torunn Aass
ARENDAL Duus Tone Ribe
VOSS Brandseth Eli Steinstø
MOLDE Jacobsen Eva Nordstrand
HOLMESTRAND Green Hansen Anne Karin
BÆRUM Dannow Lena
HAUGESUND OG OMEGN Steensnæs Lillian
HAUGESUND OG OMEGN Storesund Eivor Vikingstad
HAUGESUND OG OMEGN Berg Trude Julie
BERGEN Knudsen Vibeke
BERGEN Nygård-Torkehagen Siri
BERGEN Hestness Ingunn
HALDEN Torvanger Kari
BERGEN Gjelvik Anne
BERGEN Jorem Hilde
KONGSBERG Engesnes Kristin
KONGSBERG Tvedt Hollevik Gro
SIGDAL Müller Andrea Mørch
LILLEHAMMER Hammerø Iva Geeva
RØROS Nygaard Anne Kari
STEINKJER Karset Anne-Berit Kyhring
NARVIK Roman Elisabeth
BERGEN Schoelermann Julia
BERGEN Fridriksdottir Elin Halldora 
STEINKJER Rosenlund Ann-Mari
KIRKENES Holmgren Edel
LARVIK Gusland Torild
ARENDAL-GRIMSTAD Dziakova Dana

RØROS Moen Idun
LARVIK Fevik Trine Lise
SIGDAL De Conti Nelly
SIGDAL Olsen Anne Marie
DRAMMEN Jamtveit Gunhild
STAVANGER Hovland Gladys
ROMERIKE - LILLESTRØM Halvorsen Olga
ROMERIKE - LILLESTRØM Semashkevich Tatiana
ROMERIKE - LILLESTRØM Wahlberg Inger Merete
ROMERIKE - LILLESTRØM Bull-Njaa Tove
ROMERIKE - LILLESTRØM Malt Ingrid Steen
MO I RANA Breirem Reidun
JÆREN Fatland Sissel Iren
KONGSBERG Høiberg Rut Merete
OSLO II Strebel Ellen Synnøve
KIRKENES Wickstrand Ellen
JÆREN Heskje Ellen Synnøve Bjerga

FOLLO Baalsrud Anne Kristin
ASKIM Berge Jannicke
MANDAL Hauge Mariann Saanum 
MANDAL Solberg Kristin
JÆREN Nøklebye Tone
HOLMESTRAND Svanevik Sonja
ARENDAL-GRIMSTAD Lunde May Britt
TØNSBERG Bartz-Johannessen Anne Kathrine
LISTER Vatland Trine Victoria
MANDAL Møll Greta
BERGEN Wiium Nora

Soroptimist Åse Marie Eide, Narvik soroptimist klubb.
(1930–2014)
Det var med både vemod og sorg vi mottok budskapet
om Åse Maries bortgang. Selv om hun i lengre tid har slitt
med alvorlig sykdom, så var hennes bortgang tung og
bære.

Åse Marie hadde 51 års medlemskap i Narvik soropti-
mistklubb. Og hun bidro aktivt i klubben helt til hun ble
syk.  I klubben vår hadde Åse Marie mange tillitsverv.
Oppgavene hun fikk gikk hun løs på med iver og enga-
sjement. Hun deltok også i et prosjekt som Unionen
hadde i Tel Aviv.

Åse Marie var utdannet både som sykepleier og som
sosionom. Hun jobbet som sykepleier både i inn og ut-
land, og senere som sosionom og barnevernspedagog i
Narvik kommune. Uansett hva Åse Marie jobbet med var
hun faglig dyktig og med en behagelig, vennlig og el-
skelig væremåte. Åse Marie var en handlekraftig person
og høstet stor respekt.
Åse Marie var også samfunnsengasjert og satt en tid på
Stortinget.
En takk til Åse Marie for at hun har betydd så mye for så
mange. Fred med Åse Maries minne.

Narvik Soroptimist klubb

Vi minnes Åse Marie Eide
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Den flotte verdensdamen med
det fantastiske smilet er ikke mer.
Et unikt menneske er gått ut av
tiden – verdensdamen Doris som
snakket minst 6 språk flytende.  Et
spennende og interessant liv er
over.  Doris ble født i Portugal i
1923 av  sveitsiske foreldre.  Hen-
nes far hadde et stort import- og
eksportfirma.  Dette brakte den
lille familien, som etter hvert

besto av mor, far, Doris og en yngre bror, verden rundt.
Hun begynte på skolen i Brasil, men allerede som 9-åring
fortsatte hun skolegangen i Bern.  I 1940 bodde familien i
Japan før turen gikk til New York hvor firmaet hadde en
avdeling.  Våren 1942 flyttet familien til Rio.  Der studerte
Doris språk, litteratur og kunsthistorie, og i Rio møtte hun
en ung nordmann som arbeidet i den norske ambassa-
den.  De giftet seg i 1945 og satte kursen mot Norge og
Kristiansund i 1947.  Da var førstefødte kommet til verden.
Doris har fortalt om sitt første møte med et utbombet Kris-
tiansund, om livet på en gård hvor de fikk leid et hus uten
strøm og uten innlagt vann.  Hun taklet det med interesse
og humor og lærte seg norsk på kort tid.  Familien økte
med tre barn til.  I 1957 flyttet de til Bodø.  Der kom det
femte barnet til verden.  I Bodø ble hun Nord-Norges før-

ste turistsjef, og turistsjefen og turistkontoret ble en kjem-
pesukess. Doris elsket Nord-Norge.  Samme hvor hun se-
nere befant seg i verden, dro hun hver sommer til hytta i
Beiarn  og datterens hytte på Røst.   Etter 12 år i Bodø sa
hun ja til å bli Norges turistsjef i Paris.  Hennes mann var da
syk og døde året etter.  For sitt arbeid for Norges sak fikk
hun i 1975 St. Olavsmedaljen. Hun drev også turistkonto-
ret i Hamburg en tid og reiste rundt til flere byer i Europa
med foredrag om Norge. Som pensjonist flyttet Doris til
Lillehammer for å være i nærheten av 2 av sine døtre. Hun
var hele sitt liv en troende katolikk og hadde i Lilleham-
mer et aktivt liv i menigheten. I Bodø var Doris medlem av
Soroptimistklubben, og hun meldte overgang til vår klubb
da hun flyttet hit.  Det har vært et berikende vennskap for
oss.  Vi fikk et innblikk i hennes verden med kåserier hun
holdt om sitt liv,  om sine tanker og interesser.  Hun var all-
tid  vennlig, alltid positiv og interessert i andre. Da vi skulle
gå etter et kort besøk dagen før hun døde, sendte hun oss
et slengkyss og et strålende smil: »A bientôt».  Det ble ikke
et snarlig gjensyn  - hun døde knapt et døgn etter.  En
hjertedame – en europeer i videste forstand er ikke mer.
Savnet er stort.

Lillehammer Soroptimistklubb
v/Ragnhild Rossvær og Randi Høstmælingen

Det var med stor sorg vi mottok
meldingen om Åse Tønnesson
bortgang 29. august. Åse ble født
17. oktober 1922. Hun vokste opp
i Skien, Asker og Bærum. Hun tok
artium rett før krigen og fortsatte
på Universitetet etter krigen. Hun
var æresmedlem av Bærums klub-
ben av Soroptimister, en interna-
sjonal organisasjon for yrkes-
aktive kvinner. Åse startet som so-

roptimist i Fredrikstad i 1957. Allerede fra starten av var hun
aktiv og hun var alltid villig til å påta seg verv. Etter at hun
flyttet tilbake til Bærum var hun først medlem av Oslo so-
roptimistklubb før hun var med å danne Bærum Soropti-
mistklubb og var gudmor for Asker Soroptimist klubb. Hun
var også president for Norgesunionen for Soroptimister
(1989-1991). Åse reiste mye både i Norge og internasjonalt.

Hun oppfordret alltid oss yngre om å reise, spesielt til inter-
nasjonale Soroptimist konferanser. Åse hadde alltid mange
ideer og tok initiativ til nye prosjekter som kunne hjelpe
spesielt kvinner og jenter. Hun var fokusert på oppgavene
som skulle utføres og hun var vennlig, interessert og ar-
beidsom.  Hun var med på prosjekter, alt fra støtteabon-
nement for en anti-trafficing avis i Moldova til å være
vertinne for innvandrerkvinner. Hun var også prosjektle-
der i fem år for et hjem for jenter i Kingston, Jamaica. Hun
overtalte også folk til å støtte prosjekt som klubben hadde.
Når ungene på et barnehjem i Russland trengte gummi-
støvler, fikk Åse flere støvlepar fra en av butikkene i Asker.
Åse var en stor inspirasjon for oss alle og det takker vi
henne for. Våre tanker går til hennes familie.

På vegne av Bærum Soroptimistklubb
Aud Baadstrand Skare

Vi minnes Åse Tønneon 

Vi minnes Doris Løkke
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2014 utgaven av Levi Hen-
riksen framstår som mye
lysere og lettere enn før.
Håpet er fremdeles på
plass i denne boka som
de øvrige og det handler
mye om å komme hjem,
men melankolien har
måttet vike plassen for
komikken og humoren.

Nok en gang skal vi til
Skogli. Der er det som
det pleier å være, lens-
mannen er den samme

og Eben Ezer blir bygd opp
igjen. Det brant jo ned i forrige bok. Vi møter Jim Gystad en
plateprodusent med hundeskrekk på vei ut av bransjen,
som er på besøk i bygda i forbindelse med en dåp. Bakfull
sitter han i kirken og blir vekket av det han forbinder med
himmelsk sang. Det er de syngende søsknene Thorsen han
hører. De er alle rundt de 80, men alle har beholdt klangen
i stemmen. Etter dåpen er han så heldig å få et telefon-
nummer å kontakte dem på. Tror han. Da det viser seg å
være et helt annet nummer, reiser han hjem til dem. Timo-
teus, Maria og Tulla (Tamar) bor sammen i barndomshjem-
met. Jim skal etter hvert skjønne at de deler husværet med
to elghunder… På sin ville flukt fra disse hundene, havner
vår helt i grustaket og det er her han han for første gang får
høre lyden av ei grusharpe. (– og dermed er tittelen forklart!)

Jim er besatt på å lage plate med de tre og gjør alt han kan
for å få det til. I den prosessen får vi livshistoriene til våre tre
søsken, deres opp- og nedturer og deres kjærlighetshistorie.
Det er dette som er den egentlige historien, Jim er bare for-
telleren. 

I følge Levi Henriksen selv, er dette den beste boka han har
skrevet! Anmelderne synes å være enig i det. Jeg må bare si
meg enig og gir boka min anbefaling

Bokhjørnet AV SISSEL HAUGEN

Harpesang
av Levi Henriksen

Oppskrift

Gulrotsuppe
Ingredienser
1 ss olje
1 løk
2 fedd hvitløk (valgfritt)
2 stilker stangselleri
2 poteter
6 gulrøtter
5 cm ingefær
1 liter grønnsaksbuljong (evt. vann og buljongterning)
saften av en halv sitron
Litt koriander (valgfritt)

Skrell og hakk løk og hvitløk og la det surre i den varme oljen
til løken er blank. Kutt opp resten av grønnsakene og inge-
fær og kok opp i buljongen. Kok til gulrøttene har blitt møre.
Kjør suppen til en jevn og glatt blanding med en stavmik-
ser eller en blender. Smak til med salt og pepper, sitronjuice
og evt. koriander.

En nydelig og varmende høstsuppe!



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

10. desember:
Den Internasjonale Soroptimistdagen

10. desember:
FNs Menneskerettighetsdag

10. desember:
Utdeling Nobels Fredspris

OppslagstavlaHvem er det som gjemmer seg
under sengen?

Den grå sokken?
Den slitte tøffelen?

Nei
Det er julen

som ligger der under sengen
og venter på desember
Kryper litt tidligere fram

for hvert eneste år
sprekkferdig av forventning

Gro Dahle

Fra samligen «Regnværsgåter», Cappelen 1994 

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/Sissel Haugen,
Steinvågvegen 62 C, 6005 ÅLESUND

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

Norske Soroptimisters 
vannprosjekter i 

Moldova
Bankgiro 2801.21.62369




