
Harstad soroptimistklubb ved 60-årsjubileet 

v/ Torny Nikolaisen 

 

Innvielsen av Harstad soroptimistklubb foregikk på Hotell Nobel, onsdag 26. september 1951:  

I protokollen står det: 

”På den europeiske Federations vegne erklærer jeg herved Harstad Soroptimistklub for lovlig 

stiftet og indviet og bringer den mine bedste lykønskninger. Clara Hammerich. Som Sigrid 

Rød uttrykte det i et minnedikt: Mary Barratt Due gudmor var, og Clara Hammerich oss 

chartret har. 

 

Mary Barrat Due var da past president i den Europeiske Federasjon. I protokollen skrev hun: 

”Som gammel soroptimist (i 18 år) ønsker jeg dere må få opleve like megen glede av å være 

soroptimist som jeg har gjordt”.  

 

17 medlemmer av den nystifta klubben har satt sine namn i protokollen. Og der var hilsener, 

lykkønskninger, telegrammer, taler og gaveoverrekkelser.” Fru Gudrun Conradi hadde laget 

en festlig klubbe av en einer” som klubbens første president, Steivor Conradi Døscher, fikk 

overta. Så står det i protokollen: ”etter middagen gikk man opp til frøken Bera Evensen hvor 

det ble servert kaffe, kaker og likør. Dernest fikk man musikk ved fru Mary Barrat Due. 

Totalt: En strålende opplevelse.” 

 

I starten var møtene heime hos medlemmene. Ønsket var fast møterom, men det har det vært 

vanskelig å realisere. Ansvaret for serveringa på møtene har også variert. De første årene var 

det nok lagt stor vekt på servering hos den enkelte, gjerne med en likør til kaffen. Møtene 

startet litt seinere, ca. kl 20, og de kunne vare til midnatt. Eller hva – ”det hele var så trivelig 

at plutselig var kl 1, og vi skulle jo på arbeid dagen etter- ” Og referatene fra møtene var stort 

sett udelt positive – alle foredrag var særdeles nyttige og underholdene – og serveringa var 

alltid deilig og velsmakende.  

 

Medlemstallet i klubben har variert mellom ca 20 til vel 30 medlemmer. Noen har reist fra 

byen eller meldt seg ut av ulike årsaker. Eksklusjon av medlem skjedde ved manglende 

kontingent-innbetaling og uteblivelse fra møtene i et tidsrom på 2 år. 

 

Ett tema som har dukket opp iblant har vært det sosiale liv, trivselen blant soroptimist-

søstrene. Bera Evensen, et av chartermedlemmene, filosoferte litt over dette. Svarte klubben 

til forventningene – og hva kunne hun gi og tilføre av opplevelser. 

 

Akkurat i dag har vi – i tillegg til den faste møtedagen, mulighet til å treffes på  kafé –

Jordbærpikene- hver tredje tirsdag i måneden, ca kl 11.30 formiddag – og vi har alle 

muligheter til å få den inspirasjon bare en dugnad i en hage kan gi – i sommarhalvåret. 

Da de eldste chartermedlemmene ble gamle og skrøpelige startet noen av dem en 

mimreklubb, så møttes de på sykehjemmet der to av dem bodde, til gjensidig glede.   

Kontingenten har naturlig nok steget. Et forslag som ble vedtatt gikk ut på at medlemmer over 

70 år skulle betale halv kontingent + Soroptima. Det varte ei stund. 

 

Alle nye medlemmer må holde sitt yrkesforedrag. En glimrende anledning for resten av 

klubben til å bli kjent med det nye medlem og få viten om nye yrkesområder.  

Om ikke akkurat alle yrker er eller har vært innom klubben, så finner vi at vi har hatt 

radiotelegrafist, gullsmed, politi, forretningsdrivende, handelsagent, og vi har lærer, 

musikkpedagog, tannlege, frisør, sykepleier, bibliotekar, sosionom, provisor, rådgiver osv.  



For noen år siden var det også en hotelleier i klubben. I sitt yrkesforedrag nevnte ho at 

allerede ved Kristi fødsel var behovet der for nok hotellrom – det er ikke akkurat det 

samme å ta inn i en stall… 

 

Yrkesforedrag kan være både lærerike og spennende. Det første yrkesforedraget i klubben – 

for 60 år siden – var i byveterinær-laboratoriet ved veterinæren Louise Iversen.. Det berettes: 

”På den lange benken i laboratoriet lå på rekke og rad: lunger med tuberkulosebasiller, lever 

med spesielle leversykdommer, jur med og uten jurbetennelse osv. Foredraget var så 

interessant og så levende fremført ledsaget av anskuelsesundervisning at vi var alle klar over 

at noe å spise skulle vi ikke ha på en stund hvilket ikke forhindret oss i å gå direkte ned i 

spisesalen og la oss godgjøre med de lekreste smørbrød og herlig kaffe.” 

 

I løpet av 60 år har 25 av medlemmene vært presidenter. Gjennomsnittlig funksjonstid var en 

periode på 2 år. Louise Iversen var president i tre perioder, Hjørdis Bergsås, Kari Eidnes, 

Kirsti Holmboe har vært i 2 perioder, og Turid Riis er begynt på sin andre runde. Den første 

hadde ho ved 50-årsjubileet.  

 

Men alle medlemmene har hatt sine verv, flere runder: Visepresident, kasserer, sekretær, 

styremedlem, suppleanter, revisor, utsendinger til unionen, søsterklubbkontakter, 

koordinatorer, komitemedlemmer, osv. Og alle har holdt sine ”5 minutter”, eller ”Røsten” 

som det het en gang. Alle like viktige for at det hele ville fungere og at klubben kunne være et 

sted for trivsel, samhørighet, personlig utvikling. Referater fra reiser utenlands og 

internasjonale kontakter, heime og ute, utvider vår horisont og vil være med på å fremme fred 

og forståelse. Mange i klubben vår har erfaring med dette. 

 

3 av våre medlemmer har fått Barentsprisen: 

Kirkenes soroptimistklubb deler hvert år ut Barentsprisen i forbindelse med den internasjonale 

kvinnedagen, der ”prisen gis til en kvinne som bor i Barentsregionen og som har utmerket seg 

på en slik måte at det har styrket samarbeidet, økt toleranse og skapt grobunn for fred og 

fordragelighet mellom mennesker med forskjellig språk- og kulturbakgrunn i regionen”. 

I 2003 fikk Eva Øye Sandnes prisen, i 2007 ble Kirsti Holmboe tildelt denne prisen, og 

foreløpig siste vinner av Barentsprisen er Anne Marie Bakken. 

 

Klubben har hatt 3 æresmedlemmer 

1. Steivor Conradi Døscher, vår første president som flyttet til Oslo i 1953. 

2. Sigvor Riksheim.  

3. Louise Iversen. 

 

Sigvor Riksheims store innsats for de funksjonshemmede ved Nord-Norges Åndssvakehjem i 

Kvæfjord (Trastad) la grunnlaget for den oppvurdering av funksjonshemmede og som opp 

gjennom årene har vokst seg stadig sterkere. ”Gi oss lov og vi kan”, var hennes motto for 

disse. Hun fikk kongens fortjenestemedalje i gull for sin innsats. Og hun fikk klubben med 

seg. I flere år holdt vi bl.a. julefest for Trastad-elevene, og Trastad samlinger fikk en 

gavesjekk på 10.000 kroner ved vårt 50-årsjubileum. Integrering var viktig for begge parter. 

For eksempel inviterte Hanna elevene til sin musikk-barnehage, noe som fungerte godt.. Og 

heile klubben ble grundig informert og engasjert i Sigvor sine ”bonn”. 

 

Lise Iversen var den siste av chartermedlemmene i klubben, hun døde i 2006, 86 år gammel. 

Hun tok sin eksamen i 1945 som Norges første kvinnelige veterinær. Politiker for Venstre, 

men kanskje mest kjent for sitt sterke samfunnsengasjement. Forebygging, 



ulykkesbekjempelse er et både privat og offentlig ansvar, hevdet hun. Harstad er blitt en Safe 

Community-by. Lise får mye av æren for det. Bygging av krematoriet i Harstad klarte hun å 

få realisert. Pensjonistuniversitetet i Harstad var hun med på å dra i gang. Det ble mange 

utenlandsreiser til verdenskongresser bl.a. i London, Honululu…Hun tok stadig mot 

utenlandske soroptimister i sitt hjem. I minneordet om henne sto det: ”Louise Iversens idealer 

og interesser stemte helt med soroptimismens målsettinger i arbeid for å bedre kvinners 

stilling, menneskerettigheter for alle og likhet, utvikling og fred.  

Hun ville gjerne at det skulle sendes 2 representanter til unionsmøtene, og fikk opprettet et 

reisefond, delvis av egne midler.  

Lise satt på Grini under 2. verdenskrig. Da det ble gitt erstatning fra staten til disse tidligere 

fangene, overførte hun disse pengene til flyktningene.  

 

Det ble en gang vedtatt at alle møtene skulle begynne med noe internasjonalt. Dette har ikke 

vært fulgt helt opp. Men temaet er alltid der. Det har vært utallige faglige foredrag fra flere 

felt: FN’s og dets komiteer – menneskerettigheter med alt det som det innebærer, fred og 

fraværet av krig. Miljø – globalt og lokalt har vært aktuelle tema. 

Soroptimistklubben var medlem av Harstad kvinneråd. Ved kommunevalget i 1963 ble det til 

kommunestyret valgt 1 kvinne og 54 menn. Hva med en upolitisk kvinneliste.  Kvinnerådet 

ble oppfordret til å gjøre noe med det. 

 

Prosjekter 

 

1. Kapellsaken. 

Det hele startet med et yrkesforedrag v/oversøster Bergljot Brekke, 5. desember 1951, 3 

måneder etter konstituerende møte. Klubben vedtok å forsøke å få bygd et kapell til sykehuset 

i stedet for det såkalte likhus som var der da, spesielt av hensyn til de pårørende. Komiteen 

med Åsta Kristiansen i spissen satte i gang. Det ble utallige brev, konferanser med overlege, 

formann, arkitekt, for ikke å snakke om pengeinnsamlinger ved hjelp av tombola, utlodninger, 

tilstelninger, loppemarkeder. I 1957 ble det besluttet å bevilge nattverdsutstyr til sykehuset: 

lysestake, blomsterglass og brett. Og i 1959 ble det satt sluttstrek for kapellkomiteens 

pengeinnsamling. De innsamlede midler ble satt i bank. Mange forslag om bruken av disse 

kom fram. Og et hjertesukk hørtes: Kanskje vi skulle ha valgt et annet prosjekt. 

Sykehuskapellet ble aldri reist. Midlene ble vedtatt overført til Harstad Krematorium, og så i 

1973 besluttet Representantskapet at 40.000 kroner av midlene skulle benyttes til en 

natursteinmosaikk av Jardar Lunde. Kunstverket var på plass ved innvielsen av krematoriet 

våren 1973. Det hører med til historia at en soroptimist var leder av krematoriebyggkomiteen. 

 

2. Det andre store prosjektet vi har hatt – og har lokalt er Soroptimisthagen – den ble gitt i 

hundreårspresang til Harstad kommune v/ ordføreren. Og den er blitt et begrep i byen. 

Mellom Trondeneskirka og Trondenes historiske senter ligger den i all sin prakt. Ryddet og 

dyrket og vedlikeholdt av soroptimistene som også har nødvendig kompetanse og entusiaster i 

sine rekker. På soroptimistbenkene kan du nyte utsikten over Vågsfjorden. (I parantes: ekstra 

takk til Oddrun) 

 

 Som medlem av Harstad kvinneråd var vi med å drive eldres hobbyklubb, og vi var 

involvert i nyttårsball for eldre i Harstadhallen. 

 På 8. mars – kvinnedagen – har vi ofte markert oss, gjerne med stand. 

 Krisesenteret får et årlig beløp, i anledningen våre 60 år fikk de en ekstra 

påskjønnelse. 



 ”Trafficking” var tema på et distriktsmøte. – Flere åpne foredrag, film og salg av lilla 

sløyfer, mener vi satte temaet på kartet lokalt. 

 SOS-barnebyer har vært satsningsområde i flere år. Spesielt gjorde soroptimisten Aud 

en kjempejobb der på det lokale plan. Vårt SOS-fadderbarn nå er ei jente fra Niger. 

 Det har vært salg av Unicef-kort i en årrekke. 

 En tid hadde klubben en fast flyktningekomite, og faste beløp blei bevilga bl.a. til 

eldre flyktninger. 

 Vi har bidratt til de prosjekt som unionen til enhver tid har hatt som satsningsområde, 

SI langtidsprogram, Senegal-prosjektet. Mount Carmel, Utdanningsfondet, Lille 

Tyrkia. Fiji – 

 Hjelpeprogrammet til utdanning for samejenter fikk nok ikke unionens fulle støtte. 

 Petrozavodsk-klubben i Russland har Eva i vår klubb som gudmor. Det har vært 

mange gjensidige besøk til gjensidig berikelse. 

  Distriktsmøtene har vært mange og givende 

 Vi har hatt Unionen en gang tidligere med unionspresident Hjørdis Bergsås, 

unionssekretær Sigrid Rød og unionskasserer Astrid Ytterstad. Og med Louise Iversen 

som møteleder. En oppgave hun utførte så glimrende, at de etterfølgende unionsmøter 

ba om å få henne som møteleder. 

 

Til slutt: I 1960 hadde klubben besøk av unionspresident Solveig Steen. I protokollen står det: 

 Tilslutt rettet hun en appell til enhver soroptimist om å huske på at soroptimisme er et mål i 

seg selv. Først og fremst må vi granske oss selv – deretter gjensidig forståelse. Prøv alltid å 

se den humoristiske siden ved det gale en gjør og unngå kritikk. Prøv å beholde smilet 

gjennom livet så er meget vunnet, sluttet hun med. 


