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Norsk Soroptima kommer ut med 10 nummer årlig og er medlemsblad for
Norges 2000 soroptimister. Som del av Soroptimist International, en NGO
(non governmental organisation) for kvinner, er vi tilknyttet FN med 
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Forsidebilde 
Britt Fusdahl, Liv Handeland, kommende 
SI president Hanne Jensbo, Galina Guran og 
unionspresident Solveig Haug Urdal

Det er allerede et stykke ut i juni, og sommeren er snart på sitt høyeste, i hvert
fall ifølge kalenderen.
Vi har snart lagt bak oss enda et soroptimistår, har hatt et interessant og hyggelig
representantskapsmøte og landsmøte i Fredrikstad og skal nå ta sommerferie.
Nye koster overtar i styre og stell fra oktober, og mange tillitskvinner
er allerede i gang med å forberede seg til oppgaven.

Vi i Larvik har laget vårt siste Soroptima, for etter sommeren 
gjenstår trykking og utsendelse av matrikkelen, før vi overlater 
stafettpinnen til Fredrikstad-klubben.

Les også side 29!
redaktør



nnrr..  66  l norsk soroptima juni 2009 

”Er det nogen Ting i Verden som gaaer
fortere enn et Aar eller to” – Hamsun-sitatet
har stått tidligere i Soroptimalederen, men
denne gang  er det altså tallet 2 som gjel-
der. To arbeidsomme, interessante, givende
unionsstyreår er snart til ende; den siste
Soroptimalederen blir skrevet fra min hånd.
Det er naturlig å gjøre opp en status – sagt
og gjort. På representantskapsmøtet i
Grimstad i 2007 la det kommende unions-
styret fram sin programerklæring i henhold
til strategiplanen (LSP). Det første målet var
at Norgesunionen må bli mer kjent.

Vi har arbeidet for å markere Soroptimist
International gjennom å delta på mange
møter og konferanser både i inn- og utland.
Norgesunionen av soroptimister har vært
en aktiv samarbeidspartner for FOKUS  –
forum for kvinner og utviklingsspørsmål –.
Stipendier har vært gitt slik at soroptimist-
tillitskvinner har kunnet delta i internasjo-
nale fora. Det faller naturlig å fortsette med
et avsnitt fra et informasjonsbrev ved kom-
mende president i SI of Cape of Good Hope,
Sør Afrika: Rosemary Hickman: ” We have
constantly to thank you Solveig and FOKUS
for negotiating our attendance at the 2008
meeting here - were it not for that, we
should probably still be floundering round
trying to get involved. As a result of it we
have made most useful contacts at
Masimanyane and ANEX and certainly in
both those organisations, Soroptimism is
now not a mystery word.”

Norgesunionen har fått nær kontakt med
flere departementer, og det står gjengitt
svar  på overlevert brev til utenriksminster
Gahr Støre i dette nummer av Soroptima,
likeens intervju med barne- og likestillings-
minister Anniken Huitfeldt.

Harstad soroptimistklubb arrangerte et
meget interessant seminar i forbindelse
med distriktsmøte Nord 2 i slutten av april.
Det var, ved siden av våre egne, flere inter-

essante eksterne
foredragsholdere fra Rosa-prosjektet,
Politidirektoratet, Stor-tinget og U.D. Eva
Hermstad, seksjon for globale initiativ og
likestilling i U.D., holdt et flammende inn-
legg. ”Soroptimister, dere er alt for snille.
Skriv – ring – fortell oss.” Det har vi gjort,
og dokumentutvekslingen er ukentlig. Tove
Eriksen fra KOM (koordineringsprosjekt for
ofre for menneskehandel ),
Politidirektoratet, utredet om sitt arbeids-
område. Det har vært 12 dommer angå-
ende menneskehandel siden 2005. Hun tok
opp temaet TIGGING. Er det også tvangsar-
beid og menneskehandel? Mye stoff om
dette emnet kan vi finne på denne adres-
sen  http://www.politi.no/   Norsk Politi.

Det har vært naturlig å ta kontakt med
soroptimistrepresentantene i FN, New York,
spesielt i forbindelse med et møte som ble
holdt 13. mai. Dette gjaldt opprettelse av A
Global Action Plan til å overvåke at konven-
sjonene mot menneskehandel blir over-
holdt. Norges offisielle holdning er at vi nå
har nok instrumenter til å sikre avtaler ( for
eksempel Palermoprotokollen av 2000 ), at
det vi nå trenger, er implementering (120
land har ratifisert Palermoprotokollen ). Det
skal bli interessant å registrere den videre
utvikling.

12. mai ble Norge medlem av menneske-
rettighetsrådet. Fra UD. heter det - Norges
medlemskap i MR-rådet gir oss en gylden
sjanse til å sette lys på viktige aspekter ved
vår politikk og gjennomføringen bl.a. i lov-
verket. Soroptimistene kan gjerne spille inn
oppfordring til satsing fremover og fokus
for den periodiske gjennomgangen (UPR-
universal periodic review) av Norge på MR-
feltet som vil finnes sted i MR-rådet i
Geneve i november d.å. Innspill kan gjøres
via organisasjoner som Fokus,
Menneskerettighetshuset o.a. el. direkte i
brev til UD. Dette vil Norgesunionen følge
opp.

I sum – soroptimistene har utbredt
bevisstheten om sin eksistens, navnet er
blitt avmystifisert. Ved anerkjennelse kom-
mer nye krefter til å fortsette det viktige
soroptimistarbeidet, herunder vår forplik-
telse som Mature Union i forhold til
Moldova-klubbene.

Et annet mål har vært at Norgesunionen
må få flere medlemmer. Med to nye klubber,
Follo med charterfest 20. juni, Romerike-
Lillestrøm med charterfest 26. september,
blir det forøket aktivitet i soroptimistverde-
nen. Håper noen av dere blir å se på charter-
festene.
Se annonser i dette bladet.

Evalueringsutvalget 2007 for LSP referer-
te i de generelle merknader at kontakten
mellom unionen og klubbene har et forbe-
dringspotensial. Denne viktige kontakten
har vært prioritert (oppfordringer til innsats
innen prosjektområdene, i forhold til LSP,
raske tilbakemeldinger på forespørsler,
incentiver til framtidstenkning og engasje-
ment. Alle relevante dokumenter er lagt ut
på hjemmesidene og sendt klubbene.) 

Det vil føre for langt å nevne ”alt sagt og
gjort”, og intet hadde blitt realitet hvis det
ikke hadde vært for hver enkelt soropti-
mists engasjement. Tillitskvinnene har fulgt
opp sitt overordnede ansvar. Takk til alle.
Det 63. R og L møtet er historie. Nye oppga-
ver vil alltid skinne mot oss. På represen-
tantskapsmøtet ble det viktige Moldova II
prosjektet vedtatt. SI President Elect Hanne
Jensbo proklamerte at 10. desember appel-
len 2009 skal tilegnes Moldova. Et gledens
budskap!
Slagord for hennes presidentperiode ble
også annonsert for første gang: ”Action spe-
aks louder than words”. Enkeltsakenes
behandling og utfall vil dere se av protokol-
len i dette Soroptima. Uventede argument-
konstellasjoner dukker alltid opp. En inter-
aktiv forberedelse er viktig. Likevel må en
sanne William Blakes ord ”Without contrari-
es no progress” (Uten motsetninger, ingen
framgang). Utfallet av sakene tilsier at
Norgesunionen går styrket videre, oppga-
ver og viktig prosjekter er blitt formalisert
og økonomisk trygget. Vår organisasjon har
blitt modernisert.

Norgesunionen er i 2009 70 år, og det ble
i tale og skrift markert på R og L møtet.
Søndag 18. oktober  er  TV aksjonsdagen. I
år er det organisasjonen CARE, en partipoli-
tisk og religiøst nøytral hjelpeorganisasjon
som har fått innsamlingen. Her har SI
sammenfallende målsettinger, og vi støtter
opp som i tidligere år!

Det er snart sommer og ferie og tid til å
lese. En bok som kanskje ikke er blott til lyst,
men til ettertanke og munterhet er skrevet
av en norsk kvinne Nina Witoszek: ”Verdens
beste land”. Den kan være grunnlag for
mang en engasjert meningsutveksling!
Enhver slutt er begynnelsen på noe annet:
det kommende unionsstyret ønskes lykke
til videre på soroptimistveien.

Det har blitt mange tusen ord i lederne
disse to årene, men Ibsen sier gjennom
Brand: ”Ikke tusind Ord seg prenter som en
Gjernings Spor.” – jfr Hanne Jensbos SI sla-
gord 2009 – 2011.

God sommer! 
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Kjære soroptimister!

unionspresidenten
SOLVEIG HAUG URDAL
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guvernøren
INGRID M. JOHNSEN

Når dette leses er vårt R og L møte 2009
historie og mange av oss har sikkert gjen-
funnet venner, blitt kjent med nye og opp-
levd varm soroptimisme i disse maidagene.
Takk til Rygge klubben for fint arrangement,
nærliggende klubber for hjelp og hovedsty-
ret som står sånn på for norske soroptimis-
ter. Og soroptimismen i Norge vokser med
to nye klubber….

Men guvernørene, Karin og jeg, skal
videre ut i verden. Til Amsterdam de første
dager i juli. Der skal vi på guvernørmøte, og
senere skal vi sammen med andre soropti-
mister delta på kongressen. Vann er tema
og det er gjort mye arbeid for å fremskaffe
flinke foredragsholdere. Det vil bli spen-
nende å oppleve.

Nå begynner rapporter å komme inn.
Det er på samme måte som på vårt repre-
sentantskapsmøte –det er årsrapporter,det
er rapport fra programkoordinatorene, det
er rapport fra diverse komiteer, det er valg
og mer til. Alt foreligger ikke, men koordina-
tor rapportene bærer allerede preg av at
strukturen i Europaføderasjonen nå endrer
seg for å imøtekomme SI Internationals nye
programinndeling. Fra 1.okt. 2009 vil der

ikke finnes programkoordinatorer i
Europaføderasjonen, men det vil bli
omgjort til tema og interessekomiteer  med
utnevnelse av fire visepresidenter i stedet
for programkoordinatorer.
Norge skal fortsatt ha sine programkoordi-
natorer, men det ligger litt i kortene at kan-
skje det også endres for å tilpasses
Europaføderasjonen.

Der er snakk om PFR der også og alle pro-
gramområdene nevner PFR, men dessverre
er ingen norske PFR trukket frem i de rap-
portene jeg har lest til nå. Her også skriver
programkoordinatorene at det burde sen-
des inn flere. Spesielt hyggelig er det å lese
Unn Baadstrand Skares rapport som pro-
gramkoordinator for Utdanning.
Rapport også om The Link og forsøkene på
å få til et blad med litt mer appeal.
Rapporten likner en del det Margaret Støle
Karlsen skrev i vårt Soroptima. Hun er med i
planleggingsgruppen og det borger jo for
at vi vil få et bedre The Link.

Årsrapporten for SI /E følger nå året
01.10.07-01.10.08. President Mariet Verhoef
Cohen avslutter sin periode i 2009, og hen-
nes årsrapport inneholder derfor allerede

en mengde takk til de som har hjulpet
henne i hennes presidenttid.
Vannprosjektet skal fortsette i minst to år
til. Påtroppende president Elianne Lagasse,
barnelege fra Belgia,vil fortsette med det.
Mariet minner også om at PFR sendes nå
direkte til Føderasjonen og legges i databa-
se der. Hun er opptatt av skriftlig informa-
sjon om soroptimisme, økende internett-
kommunikasjon, forslag om å koble sam-
men nye og gamle Unioner for å utveksle
veiledning og informasjon (Norge vs.
Moldova for eksempel) og Strategisk Plan
for Europaføderasjonen. Hun beskriver
også sine reiser og møter med soroptimis-
ter. Imponerende både i antall og utstrek-
ning. Hun nevner også  de store katastro-
fene med flom i Afrika, skogbrann i Hellas,
politisk uro i Kenya, orkan i Karibia, jord-
skjelv i Kina osv. Soroptimister kan ikke all-
tid hjelpe, men takket være klubber i områ-
dene samt midler fra Emergency Action
Fund blir en del hjelp kanalisert videre til de
rette instanser .

Jeg er spent på å høre mer i Amsterdam.
Takk for at Karin og jeg får lov til å represen-
tere dere.

På vårt årsmøte i april ville vi gi vårt
medlem Bente-Lise Bryn en liten
påskjønnelse og gjorde det med en
nyinnstiftet pris "Årets soroptimist", en
pris som ikke vil bli delt ut hvert år.

Bente-Lise fikk prisen fordi hun alltid
stiller opp når vi har høstmarked eller
salg av julekaker. Hun er den som skaffer
mest penger i ei slunken klubbkasse ved
at hun baker mengder av stomp og lefser
som vi så selger til et nesten umettelig
marked.

Dette gjør hun stort sett alene, men
med litt hjelp av oss andre av og til. Hun

har et pågangsmot og en ro de fleste kan
misunne henne, står på og er aldri sur.
Hun er også hovedansvarlig for vår hjem-
meside. Hun er en verdig mottaker av årets
pris.

På bildet får Bente-Lise prisen av vår 
president, Gro Skaaret, til høyre.
"Prisen" er et  hjemmesnekret diplom, ikke

særlig vakkert, men det finnes ikke maken.

Vennlig hilsen
Kari Lise Hagen, sekretær 
Trysil soroptimistklubb

Trysil har egen pris
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I år markerer vi at
Likestillingsloven er 30 år,
og mange endringer har den ført
med seg. Men endringene og bed-
ringene i kvinners situasjon
begynte en god stund før 1979 –
heldigvis.
Likestillings- og Diskriminerings-
ombudet har laget en oversikt
over viktige årstall i kvinnehistori-
en fra rundt midten av 1800-tallet
og frem til i dag:

1842
- Handelsrett til alle uforsørgede kvinner
1854
-Sønner og døtre får samme arverett.
Før arvet sønner dobbelt så mye som 
søstrene sine
1858
-Telefon- og telegrafetaten blir åpnet for
kvinner – som første offentlige etat
1860
– Kvinner får være folkeskolelærere på
landsbygda – fra 1969 også i byene

1882
– Cecilie Thoresen blir første kvinnelige 
student
1884
- Kvinner får studere og ta eksamen ved alle
fakulteter på universitetet. Men bare leger
og tannleger får bruke utdannelsen sin i
arbeidslivet……
1884
-Norsk kvinnesaksforening blir stiftet 
– leder Gina Krog

1888
- Ny ekteskapslov gjør kvinner myndige og
gir dem rett til særeie
1907
-  Kvinner får inntektsbegrenset stemmerett
ved stortingsvalg
1910
-  Kvinner får alm. kommunal stemmerett

1911 
-   Anna Rogstad får plass på Stortinget som
første kvinne – som  vararepresentant

1911
-  Kvinner får alminnelig statsborgerlig
stemmerett
1922
-  Kvinner får adgang til å bli statsråder
1924
-   Første mødrehygienekontor opprettes i
Oslo – av Katti Anker Møller
1925
-  Åsa Helgesen i Utsira kommune blir første
kvinnelige ordfører. Kommunestyret består
av 11 kvinner og 1 mann
1936
-  Arbeidervernloven gir kvinner rett til fri fra
arbeid 6 uker før og 6 uker etter fødsel og
de kan nå kreve arbeidet tilbake etter fød-
selspermisjon
1939
-  Dom i Høyesterett slår fast at ekteskap
ikke er oppsigelsesgrunn i arbeidslivet.
( Kvinners rett til lønnet arbeid ble sterkt 
kritisert i årene med høy arbeidsledighet )
1945
-  Kirsten Hansteen fra NKP blir første kvinne
i en regjering – som konsultativ statsråd i
Samlingsregjeringen
1948
-  Aaslaug Aasland blir sosialminister og før-
ste kvinne som styrer et departement

informasjonsmedarbeider
ANNE BAGGETHUN

1954
-  Første ski-VM for kvinner
1959
- Norge ratifiserer ILO-konvensjon nr.
100 om likelønn. Likelønnsrådet opp-
rettes
1961
- Første kvinnelige sogneprest, Ingrid
Bjerkaas, blir ordinert
1965
-  Aase Lionæs blir første kvinnelige pre-
sident i Stortinget – visepresident i
Lagtinget
1968
- Lilly Bølviken blir første kvinnelige
høyesterettsdommer
1974
- Odelsloven endres. Gutter og jenter
stilles likt i odelsrekkefølgen
1975
- Kvinner får delta i Holmenkollstafetten
1979 – Likestillingsloven trer i kraft. Eva
Kolstad blir verdens første likestillings-
ombud
1980
- Gro Harlem Brundtland blir Norges før-
ste kvinnelige statsminister
1987
- Fødselspermisjonen utvides fra 18 til
42 uker
1990
– Grunnloven endres slik at kvinner og
menn får lik arverett til Norges trone –
virkning for dem som er født etter 1990
1993
- Kirsti Kolle Grøndahl blir første kvinne-
lige stortingspresident
1993
-  Rosemarie Køhn innsettes som første
kvinnelige biskop
2001
- Afshan Rafiq fra Høyre velges inn som
første kvinnelige stortings-representant
med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn
2005
-  Aili Keskitalo blir første kvinnelige
sametingspresident
2007
– Kvinneflertall i Regjeringen for første
gang – Stoltenberg II har 53% kvinner

milepæler 
i kvinnehistorien

��

��
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Bergen soroptimistklubb hadde års-
møte 20. mars og etter at alle saker var
behandlet og vi hadde fått på plass et
nytt styre for 2009-2010, gikk vi over til
vanlig medlemsmøte.
Et av våre medlemmer Kirsti
Guttormsen er utdannet jurist og har de
siste årene hatt en meget spesiell
arbeidsplass i utlandet; nærmere
bestemt ved Krigsforbryterdomstolen for
det tidligere Jugoslavia (ICTY) i den
Haag i Nederland. Hennes arbeid besto 
i å utrede juss og skrive utkast til kjen-
nelser og dommer.
Kirsti holdt et interessant og tankevek-
kende innlegg på møtet og siden jeg syn-
tes dette var noe som flere burde få høre
om, så jeg ba henne om å lage et innlegg
til Soroptima.
Kirsti har i den tiden hun har arbeidet i
den Haag vært medlem i den lokale
Soroptimistklubben og hatt mye glede av
det. For øyeblikket arbeider Kirsti som
konstituert statsadvokat i Hordaland,
men om hun reiser ut igjen eller flytter til
et annet sted i Norge er ikke avklart i skri-
vende stund.

Her er Kirstis innlegg:

I 1993 ble ICTY opprettet av FNs sikker-
hetsråd med det mandat å påtale og irette-
føre følgende forbrytelser begått i det tidli-
gere Jugoslavia fra 1991: folkemord, grove
brudd på Genèvekonvensjonene, krigsfor-
brytelser og forbrytelser mot menneskehe-
ten.

Domstolen har sitt sete i Haag, Nederland.
Den består av domskamre i første instans
og annen instans (ankeinstans), påtalemyn-
digheten og administrasjonen. President for
domstolen er dommer Patrick Robinson
(Jamaica), og sjef for påtalemyndigheten er
Serge Brammertz (Belgia) (den 01.01.08 tok
Brammertz over for Carla Del Ponte som
hadde vært påtalesjef i 8 år fra 1999).

Domstolen ble opprettet som en midlerti-
dig domstol, og Sikkerhetsrådet har senere
besluttet en avslutningsstrategi hvorved
alle tiltaler måtte utferdiges før 2005, og fer-
digbehandles i første instans og ankein-
stans i henholdsvis 2010 og 2011. Ettersom

domstolen nå er i ferd med å avslutte sin
virksomhet kan det være på sin plass med
et tilbakeblikk på hva ICTY har utrettet
gjennom 16 års virke.

ICTY er den første internasjonale krigs-
forbryterdomstolen siden Nürnberg – og
Tokyo-domstolene etter 2.verdenskrig.
Igjen kunne man idømme enkeltpersoner
straffeansvar for disse mest alvorlige forbry-
telser. Men fra dette utgangspunktet har
ICTY brakt internasjonal strafferett et langt
stykke videre. Ved de dommer som er
avsagt har dette regelverket blitt betydelig
videreutviklet. I tillegg til mye annet kan
nevnes at voldtekt som forbrytelse er blitt
nærmere definert. Videre har et tidligere
statsoverhode, Slobodan Milosevic, blitt til-
talt.

161 personer har blitt tiltalt ved domsto-
len. 58 av disse er blitt domfelt, og soner sin
straff i ett av de 17 land (deriblant Norge)
som har inngått særskilt avtale med ICTY
om soning. 10 er blitt endelig frifunnet.
Antallet tiltalte kan ved første øyekast kan-
skje virke lavt over en periode på 16 år
sammenlignet med et nasjonalt rettssy-
stem. Det må imidlertid has i mente at det
er de mest høytstående militære og sivile
ledere som stilles for retten i ICTY. Da må
det ofte omfattende bevisførsel til for å klar-
legge kommando- og ansvarslinjene i alle
ledd ned til selve gjerningspersonen(e).
Videre gjelder tiltalene svært omfattende
og alvorlige forbrytelser; særlig nevnes
massakren av vel over 7000 muslimske gut-
ter og menn i Srebrenica sommeren 1995,
beleiringen av Sarajevo, og fordrivelsen av
hundretusener av kosovoalbanere under
krigen våren 1999. Mens de fleste hovedfor-
handlinger i første instans tar minst ett år,
har de mest omfattende, gjerne med 6-7 til-
talte i samme sak, tatt om lag tre år.

Andre har av ulike grunner ikke fått dom
ved ICTY, enten fordi deres sak enda for-
handles ved domstolen, tiltalen er trukket
tilbake, tiltalte er gått bort, de tiltalte er på
frifot (Goran Hadzic og Ratko Mladic) eller
de tiltalte er overført til nasjonale domsto-
ler på Balkan for å få sin sak pådømt der.

De tiltalte som er overført til nasjonale
domstoler på Balkan for iretteføring der er
personer på lavere nivå i det militære eller
sivile apparat. I antall iretteføres de aller
fleste krigsforbrytersakene etter krigene på
Balkan for de nasjonale straffedomstolene
der, og ikke ved ICTY. Mange hundre saker

påtales og iretteføres nasjonalt. Ved hjelp
fra det internasjonale samfunn, både øko-
nomisk og personellmessig (eksempelvis
med deltagelse av norske dommere) er det
etablert egne domskamre for krigsforbry-
tersaker i Sarajevo og Beograd. ICTY sitt
bidrag har vært betydelig i form av kompet-
anseoverføring i ulike varianter.

Siden opprettelsen av ICTY er flere inter-
nasjonale straffedomstoler blitt etablert slik
som Rwanda-domstolen (ICTR) og Den per-
manente internasjonale straffedomstolen
(ICC), og flere hybride domstoler (domstoler
med både nasjonale og internasjonale inn-
slag), slik som i Sierra Leone, Øst-Timor,
Kambodsja, Kosovo og Libanon. (Se over-
siktskart over disse domstolene på:
http://www.icty.org/sid/10058)

Samtidig er det intensjonen at slike retts-
oppgjør skal iretteføres på nasjonalt nivå.
For eksempel tar ICC bare saker dersom
nasjonalstaten ikke er i stand til eller er uvil-
lig til å foreta et genuint rettsoppgjør. I
denne forbindelse kan nevnes at Norge i
mars 2008 vedtok straffebestemmelser for
folkemord, forbrytelser mot menneskehe-
ten og krigsforbrytelser, og senere samme
år avsa Oslo tingrett dom i den første krigs-
forbrytersaken i Norge siden 2.verdenskrig.

Ytterligere informasjon om ICTY finnes på
www.un.org/icty. Jeg minner også om at
rettsforhandlingene ved disse domstolene
er offentlige, og at det er fullt mulig å besø-
ke disse domstolene. Er man en gruppe, bør
man ta kontakt med besøksseksjonen på
forhånd. Kommer man alene, behøver en
normalt ikke å gi noe forhåndsvarsel.

v/Britt Nordgreen, 
presse og web-ansvarlig Bergen soroptimistklubb

Kirsti Guttormsens arbeidsplass 
er ved krigsforbryterdomstolen 
for det tidligere Jugoslavia (ICTY)

Kirsti 
Guttormsen
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VELKOMMEN TIL PAPIRBREDDEN
– DRAMMEN KUNNSKAPSPARK!

Drammen soroptimistklubb har

distriktsmøte
1199..sseepptteemmbbeerr  22000099

Kunnskapsparken, Grønnland 58,
Drammen.

KKll..0099..0000  ––  1100..0000  
RReeggiissttrreerriinngg

Hovedtema: Kvinnenettverk

Detaljert program vil bli sendt
klubbene i distriktet og er lagt ut

på Drammensklubbens nettside 

FFrriisstt  ffoorr  ppååmmeellddiinngg::  
77..sseepptteemmbbeerr..

Romerike-Lillestrøm
Soroptimistklubb 
chartres

Vi minner om Charterfest 
lørdag 26.september som holdes på Quality
hotell Olavsgaard ved Lillestrøm.

Du vil også få en unik mulighet til en båttur søndag 27.sep-
tember. Vi seiler gjennom Nordre Øyeren Naturreservat og
Nord Europas største innlandsdelta som framstår som
Amazonas i litt mindre format og et besøk på Fetsund Lenser.

Program og påmeldingsskjema er sendt på e-post til alle 
klubbpresidentene.
Ikke vent med å melde deg på, og påmeldingsfrist er 1.juli.

Ønsker du mer info så send en e-post til :
hildegard.anthun.oersnes@frelsesarmeen.no.
Se også på www.visitromerike.no og www.fetsundlenser.no .

Vi fikk et nytt medlem på vårt april møte.
Hun heter Birgit Hertzberg Kaare.
Hun er professor ved institutt for medier og kommunikasjon.

På bildet er hun flankert av sine faddere, til venstre Wenche Stenbro 
og til høyre Torhild Wessel-Holst.

Ragnhild Hassel Bergerud
Rygge soroptimistklubb

nytt medlem i 
Ryggeklubben
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26.mars i år gjennomførte Borge klubben
sitt første store kulturarrangement.
Vi arrangerte kirkekonsert i Torsnes Kirke til
inntekt for krigsrammede barn i Gaza.
Resultatet ble overveldende; nesten kr
30000,- skal vi overrekke Redd Barna, som vi
har valgt å samarbeide med, siden de har
hjelpeapparatet i gang der nede.
Vi planlegger et oppfølgingsprosjekt med
Redd Barna for å konkretisere og følge opp
pengene vi overrekker.

Gjennomføringen av konserten var et
stort prosjekt for klubben. Noen av oss job-

bet planmessig i nesten 1 år med dette.
Dugnaden, som involverte medlemmene,
gikk på å skaffe sponsorer og ta ansvar for 4
billetter hver og generelt å støtte tiltaket
med egen tilstedeværelse.

Selve konserten var Jazzkonsert med
danske Majken Christiansen og hennes
band. Siden vi representerte kvinner og
kvinnenettverk valgte vi, sammen med
Majken, å bygge konserten over de store
Jazz Divas, musikk av Billie Holiday, via Ella
Fitzgerald og Sarah Vaughan, til Anita
O'Day.

MAJKEN synger revitalisert jazz i tradisjo-
nen etter de store jazzdivaer, der Ella
Fitzgerald alltid vil være én av inspirasjons-
kildene. Men MAJKEN gjør sine ting med et
åpent og oppdatert uttrykk. Uansett hva
hun synger, så fortolker og formidler hun
de klassiske tekstene og melodiene fra The
American Songbook med varme, ærlighet
og overbevisning. MAJKEN er en av
Danmarks mest populære swingjazz-sang-
erinner. Hun har gjort utallige konserter,
har spilt inn flere plater og har fått egen
dansk fanklubb! Siden 2001 har MAJKEN
bodd i Oslo. Her har hun turnert en del for
Rikskonsertene og for øvrig vært solist
med bl.a. Morten Gunnar Larsen, Georg
Reiss, Kåre Conradi, Bodil Niska, Christiania
12, Magnolia jazzband, Jazzin' Babies, Det
norske blåseensemble, The Sinatra
Songbook, Ett Fett storband, Ski storband,
Eidsvoll storband og Sandvika storband. I
2007 slapp MAJKEN sin tredje plate i Norge
- COMES LOVE.

Vi skrev pressemelding og  fikk en halv
side omtale av konserten, Soroptimistene
og formålet med konserten, i Fredrikstad
Blad.

Kirken fikk vi disponere gratis av menig-
hetsrådet i Torsnes og gleden var stor da
kirkerommet fylte seg. Mange billetter ble
solgt i døra i tillegg til de vi selv hadde tatt
ansvar for.

Borge klubben gjentar sikkert arrange-
mentet og anbefaler andre klubber å gjøre
det samme!

Borge Soroptimistklubb
har ansvar for 
og inviterer til

Distriktsmøte 
distrikt Øst

14.oktober kl 18.00 
på Fredrikstad Stadion.

Tema: 
"SOROPTIMISTS GO FOR

WATER".

Program og nærmere
informasjon kommer vi

tilbake til.

Kulturløft for 
krigsrammede barn 
i GAZA

Annette
Thorsø Mohr
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Larvik soroptimistklubb arrangerte jazz-
konsert i kirken 19. mai.
Dette var fjerde gang klubben satset på
swingende gospel og jazz i kirkerommet.

Samarbeidspartnerne har alltid vært
Bratsberg Amt Jazzorkester, hjemmehø-
rende i Skien, men med to musikere fra
Larvik i ensemblet. I tillegg et opplagt Canto
Libre, kor med sans for negro spirituals og
rytmer. Samarbeidet har vært upåklagelig
og musikere og sangere høstet stående
applaus etter konserten. 230 mennesker
fant veien til Larvik kirke denne søndags-
kvelden.

Konsertgruppa i klubben ( ikke nødven-
digvis de mest musikalske av oss ) sørget for
omtale i lokalavisen både før og etter kon-
serten, vi fikk avisen til å sponse annonser
og fikk meget godt bidrag fra næringslivet

kirkejazz for fjerde gang

Blide konsertgruppejenter: Else Marie A. Johansen, Emmie Volmert Sørensen, Jorunn
Sjønnesen og Torunn Haarberg sitter og bretter konsertprogram.

slik at overskuddet ble på noe over kr
20 000,- Deler av overskuddet går til
vann- og LifeStraw-prosjekter som
Larvikklubben har. Resten går til
andre prosjekter klubben ønsker å
støtte. Som Borgeklubben oppfordrer
til på foregående side i Soroptima,
sender også vi ideen videre til andre
klubber. Inngå samarbeid med
musikklivet og få en trivelig opple-
velse samtidig som organisasjonen
vår får positiv omtale og penger til
prosjekter i soroptimistenes ånd.

Margaret Støle Karlsen
PR-markedsansvarlig 
i Larvik soroptimistklubb



10 nnrr..  66  l norsk soroptima juni 2009

om dette på alle de 3 plan soroptimistene
arbeider: Bevisstgjøring, formidling og
handling:

Bevisstgjøring:
-   Skolering (gjerne 10 min på hvert møte) i
soroptimistorganisasjonen, i møteledelse
eller taleteknikk. Det er presidentens ansvar
at det blir gitt muntlig og skriftlig info om
soroptimismen når nye reflektanter eller
medlemmer kommer til.
-   Et nytt medlem kan etter et par år bli
valgt til representant/suppleant til unionen.
Dette gir et større perspektiv på soroptimis-
men.
-   Temamøter over flere kvelder ( for eksem-
pel helse/religion/vann).

Formidling:
- Fellesmøter m/andre klubber i andre orga-
nisasjoner v/interessante
tema/foredragsholdere.
- Kulturkvelder m/fortellere og mat fra ulike
kulturer
-  Åpne møter – hvor det deretter er anled-
ning til å melde seg 
som interessert i medlemskap.

Handling
-  Gi medlemmene muligheter til å delta i
prosjekt de selv har fått være med å velge –
gjerne både lokalt og internasjonalt.
-  Når medlemmer fyller runde år – send et
bidrag til for eksempel Utdanningsfondet –
istedenfor blomster til medlemmet.
-  Kontakte internasjonale senter/ambassa-
der/konsulater for å få kontakt med
innflyttere/innvandrere.
-  Arrangere møter med innvandrere i vårt
eget hjem – for eksempel tre soroptimister
og tre innvandrere. Soroptimistene og inn-
vandrerne bytter på å delta i møtene – 1 går
ut og 1 ny kommer inn. Servering: Kaffe og
vafler.
-  Arrangere loppemarked for å samle inn
penger til prosjekt.
-  Bokkafé – alliere seg med en kafé på
grunnplan, be om å få en krok til stand, og
tilby bøker fra egen bokhylle for salg ( 20-30
kr/stk?)

Distriktskontaktene hadde også forslag
når det gjaldt det  Sosiale aspektet:
-  Ego-innlegg – den som vil forteller om sitt
liv og sine interesser.
-  Fargelapper – som man trekker når man
kommer til et møte og derved får ny bord-
plassering hver gang.
-  Gi muligheter for andre måter å møtes på
–  for eksempel:
- bridge, strikking, lesesirkel, formiddags-
pensjonisttreff, ettermiddags-/kveldsturer.
- Hanke inn medlemmer/ringe den som
ikke møter så ofte. Dette kan være en nabo
eller den som står etter en på medlemslis-
ten.
-  Sette av tid til den gode samtale.
-  Gi mingletid – vis smidighet.
-  Invitere medlemmer i permisjon til 

spesielle møter.
-  Ved klubbjubileum – reise på fellestur 

istedenfor å lage fest.

Generelle råd ble også gitt:
-  God tilrettelegging av møtene – man bru-
ker jo av andres tid!
- Begrense møtetiden – 2 timer – 
for eksempel kl 7-9 eller kl 8-10
- Viktig å lytte til medlemmene – gi de
muligheter til å diskutere saker, klubbårets
program og prosjektaktiviteter.
- Ved presentasjon av seg selv for nye med-
lemmer fortelle hvorfor man er soroptimist.
- Være oppmerksom på pengeforbruket.
Det må ikke koste for mye å være soropti-
mist. Loddsalg og innsamlinger må ikke ta
knekken på medlemskap. Bruk fantasien
når det gjelder å skaffe midler til prosjekt.
- Nye medlemmer må få anledning til å si
nei takk til verv hvis de føler seg for ferske.
Men eldre medlemmer kan jo tilby seg å
assistere.

Ekstensjonskomiteen 2007-2009 bringer
herved disse forslagene og rådene fra
Distriktskontaktene videre til alle
Norgesunionens medlemmer og ber dere
være bevisste både på ekstensjon og
retensjon.
Vi kan ikke tillate oss å hvile

her – så stå på jenter!

I henhold til Norgesunionens strategiplan
2004-2010  skal unionen innen 2010 ha 6
nye klubber. Nye klubber er Arendal, som
ble stiftet i 2004 og Stjørdal i 2007. Follo har
chartringsdato 20. juni 2009 og Romerike-
Lillestrøm 26. september 2009. Dette er ikke
verst. Nye klubber øker medlemsmassen
betraktelig.

Men strategiplanen sier også at eksiste-
rende klubber skal ha 12 nye medlemmer i
tillegg til medlemstallet i 2004. Her har vi et
stykke igjen. Pr 30 03 09 var vi 1981 med-
lemmer. For selv om våre klubber arbeider
med ekstensjon og det drypper inn ett
medlem eller tre her og ett medlem eller to
der (mellom 8 og 12 nye i Norgesunionen
hver måned), faller andre medlemmer fra -
enten på grunn av naturlig avgang, eller
fordi de melder seg ut. ”Hvorfor melder for-
holdsvis nye medlemmer seg ut”?  Temaet
ble diskutert under møtet mellom
Distriktskontaktene og Ekstensjons-komite-
en i Stavanger i februar 09.

Medlemstallene viser jevnt over at antall
seniorer og ”vi over 60” er økende, 40-50-
åringer er i tilbakegang og tilgangen på
yngre medlemmer er dårlig.(Dette er ikke
spesielt for soroptimister, men for organisa-
sjoner i sin helhet.)  Det er dessuten for-
holdsvis få medlemmer fra andre kulturer.
Noen klubber har et godt aktivitetsnivå,
andre sliter mer med å finne sin form. Slik
vil det vel alltid være. Klubbenes ledelse er
viktig her og den er, som vi vet, skiftende.
Klubbene er nå bevisste på rekruttering og
ser faren i ”forgumming”, så de siste års sat-
sing på ekstensjon har nok gitt frukter, men
istedenfor å undres over hvorfor forholdsvis
nye medlemmer melder seg ut, kan vi spør-
re:

Hva kan gjøres for å beholde medlem-
mene? Dette må det også arbeides bevisst
med. Møtene og organisasjonen vår må
gjøres interessante for medlemmene.

Distriktskontaktene fremkom i møtet i
Stavanger med mange gode forslag og råd

retensjon
2009 Synnøve Ladstein Inger Anne FiskerstrandBodil Fygle Egeland

leder
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Flekkefjord Soroptimistklubb har
sammen med de lokale sanitets-
foreningene hatt kronerulling for
å skaffe Sykehuset i Flekkefjord en
kjølehette. (Kjølehette brukes ved
cellegiftbehandlingen)
23.april var det sjekkoverrekkelse
på kr 130.000,-  til sykehuset.
Klubben er veldig stolt over å ha
bidratt i dette prosjektet. Og den
lokale pressen gav dem omtale.
Les her.

SPANDABELT: 
Kronerullingen sørget for 130.000 kroner
og en kjølehette til sykehuset i Flekkefjord.

Da kjølehette-innsamlingen først ble nevnt
for onkologisk sykepleier Lillian R.
Grønsund, så hun for seg en kronerulling

som varte året ut. Onsdag hadde sanitets-
foreningene og Soroptimistklubben
i Flekkefjord 130.000 kroners-sjekken klar.
– Jeg er så imponert over dere.
Det er et kjempestort beløp, uttaler
onkologisk sykepleier Lillian R. Grønsund til
representantene rundt bordet. En velvok-
sen sjekk på 130.000 kroner ligger klar etter
en kronerullingen som ble organisert
av fem sanitetsforeninger og
Soroptimistklubben i Flekkefjord.
Foreninger, lag, bedrifter, og
et knippe privatpersoner i regionen har
bidratt med nok penger til at både kjølehet-
ten og litt ekstrautstyr kan kjøpes inn.

BEHANDLINGSHJELP:
Kjølehetter brukes i hovedsak under celle-
giftbehandling, og minsker risikoen for hår-
tap under kuren. Ikke alle kreftrammede
kan bruke kjølehetten, understreker
Grønsund – krefttypen og behandlingsfor-
men er avgjørende.
Men pasienter som er aktuelle for behand-
ling med kjølehette, får reisetiden drastisk

sykehuset får kjølehette!
130.000 på rekordtid!

Bak fra venstre står Annette Solinski (avdelingsleder for medisin), de onkologiske sykepleierne Svanhild Frøland og Audhill Naglestad, overlege
Anneus van Lessen, Dorith Nuland Fedog (Drangeid Sanitetsforening), Sonja Bringsli (Andabeløy Sanitetsforening) og Halldis Eie (Lavoll
Sanitetsforening. Foran fra venstre: Siv Tone Stø og Janicke Magnus (begge Flekkefjord soroptimistklubb), onkologisk sykepleier Lillian R. Grønsund
og Gunnhild Modalsli (Loga Sanitetsforening). Ikke til stede var Søyland og Tjørsvåg sanitetsforening.

TARALD 
REINHOLT AAS

tarald@avisenagder.no

NORSKE 
SOROPTIMISTERS

UTDANNINGSFOND
bankgiro 

9480 10 56363

forkortet. Heller enn å måtte pendle til
sykehusene i Stavanger eller Kristiansand,
kan disse nå få behandlingen lokalt i
Flekkefjord. Avdelingsleder for medisin
Annette Solinski bekrefter på sykehusets
vegne at det ville tatt svært lang tid å
anskaffe kjølehetten for uten innsamlings-
hjelpen fra foreningene.
– Vi er ytterst takknemlige. En kjølehette
hadde sykehuset alene neppe fått råd til de
to nærmeste årene, sier hun.

INNSAMLERE:
Ideen om kronerulling til kjølehette dukket
opp hos sanitetsforeningene. Omtrent
samtidig begynte Soroptimistklubben
i Flekkefjord å sysle med de samme tan-
kene. I vår ble oppfordringen om å bidra
sendt ut lag, foreninger og bedrifter.
Med beløpet på plass, regner Lillian R.
Grønsund i sykehuset med å besitte en kjø-
lehette om få uker.
– Og så må vi få opplæring i
apparatet – men dét trenger ikke
ta lang tid, legger hun til.

11



12 nnrr..  66  l norsk soroptima juni 2009

Alfreda ble tatt av opprørsoldater da
hun var 10 år!

Alfreda ble fraktet til soldatenes leir og
kommandanten besluttet at hun skulle
bli hans kone. Leiren ble angrepet av en
rivaliserende gruppe soldater og Alfreda
ble da en annen soldats kone. Hun ble
etter hvert gravid og bestemte seg for å
rømme tilbake til sin familie så hun
kunne finne noen som ville gi henne og
barnet omsorg og trygghet.
Familien ville ikke ha noe med henne å
gjøre da hun var gravid. Av venner og
bekjente ble hun mobbet på grunn av
barnet som hadde en opprørsoldat som
far.

Uten mat og klær til den babyen hadde
ikke Alfreda annen mulighet enn å forla-
te området hvor familien levde
På denne tiden var det en venn som
foreslo at hun skulle oppsøke HANSI
( organisasjonen som samarbeider med
Hope and Homes for Children ) for å be
om hjelp.Ved å være så ung og så hjelpe-
løs, visste ikke Alfreda hvor hun skulle få
barnet registrert, men hun fikk hjelp.

Alfreda sier at før hun kom i kontakt
med HANSI var hun svært nedbrutt. Livet
var vanskelig og hun følte at ingen bryd-
de seg om henne eller barnet. Det verste
var at hun hadde et farløst barn syntes
hun. Gjennom støtte fra Hope and
Homes for Children får hun nå hjelp til
barnepass mens hun er på dagsenteret  i
Bo og går på skole. Hvis hun er syk får
hun medisiner og hun får et måltid mat
hver dag. Hun sier at hun ønsker å fullfø-
re skolegangen og ønsker at hennes
baby kan få gå på skole når den er gam-
mel nok. Hun gir klart uttrykk for at hun
ønsker å klare seg selv i fremtiden.

Denne historien viser at vår støtte til
det fireårige prosjektet A Family and A

Future gir hjelp og støtte til kvinner og
barn som trenger det.
Det er av stor betydning at vi som med-
lemmer av Soroptimist International
støtter opp om dette fireårige prosjek-
tet.

På vegne av Norgesunionen vil jeg
takke alle klubber og privatpersoner
som har støttet prosjektet så langt.
Mange klubber har gjort en fantastisk
innsats! Men prosjektet varer frem til
2011, innsamlingen fortsetter, og ønsker
noen klubber at jeg skal komme og for-
telle om prosjektet og studieturen så tar
jeg gjerne imot invitasjon.

Gerd Stenberg
Sierra ambassadør

alfredas historie

Link deg til denne og les mer 
om Europaføderasjonens tema 

2007-2009
www.soroptimistgoforwater.nl
/soroptimistsgoforwater/tabid/

89/Default.aspx

Legg vinterferien til
Alicante-området

SoropFriends på Costa Blanca,
Spania, har fra 1989/90 hatt

månedlige møter i 
vinterhalv-året.

(Se Soroptima aprilnr. s. 22-24).

20 år
Stor Jubileumsfeiring

er under planlegging.
Kunngjøring vil komme i

Soroptima, men notér siste helg
i februar 2010, fra 26. til 28.

Vi håper på STOR oppslutning
fra mange klubber i Norge.

Ønskes mer informasjon allerede
nå, kontakt:

Greta Hvaring, e-post:
GRETAH@terra.es
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Send redaksjonen noen linjer på
www.redaktor@soroptima.no

om 
annonser

Takk for annonsene som kommer i
Soroptima, det er en del av inn-
tektsgrunnlaget for bladet og

bidrar til at prisen ikke stiger for
medlemmene.

Dere er oppfordres hermed til å
skaffe annonser til bladet!

Ta kontakt med oss for
mer informasjon.

Den 17. februar 2009 mistet vi i Moss
soroptimistklubb et trofast, mangeårig
medlem og en god venninne, Lise
Vetlesen.

Lise ble født i 1931, i Horsens i
Danmark, der vi for øvrig har en av
våre vennskapsklubber.

Hun utdannet seg til sykepleier, og
kom som ung til Norge hvor hun fant
sin ektemann Thomas, og hvor hun slo
seg ned, først i Orkdal, senere i Moss.

Lise var dyktig i sitt fag og respektert og
beundret av sine arbeidskollegaer. Hun
var elsket av sine pasienter, kanskje spe-
sielt fordi hun viste interesse for hver
enkelt og husket dem når hun senere
traff dem på sin vei.

Midt på 90-tallet ble Lise rammet av
slag, og ble lammet i den ene siden av
kroppen. Men med sitt livsmot og sin
utrolige viljestyrke kom hun seg igjen,
og fortsatte å leve så normalt hun kunne
med de begrensningene slaget hadde
gitt henne. Hun kom til møtene i klub-
ben så lenge hun hadde krefter til det,
de siste årene pr. rullestol.

Etter hvert mistet hun taleevnen, men
lyste opp når hun fikk besøk og nikket
og smilte når man fortalte henne noe
interessant om felles kjente.

Nå er Lise borte. Vi tenker tilbake på
henne med vemod, men også med
glede.

På vegne av Moss Soroptimistklubb,
Astri Tønsager og Anne Brynildsrud.

minneord

Flekkefjord Soroptimistklubb hadde
mandag 27. april dugnad på søppelpluk-
king på kommunens områder på Verven.
Dette resulterte i mange stappfulle sorte
sekker, samt et rent og pent område.

Det flyter søppel fritt rundt i byen, samti-
dig som kommunens økonomi ikke strek-
ker til. Vi skal ikke forvente at kommunen

ordner opp for oss i alt og ett, - det må en
holdningsendring til fra små og store bor-
gere i Flekkefjord, sier Bjørg Verås Larsen i
Flekkefjord Soroptimistklubb.

Vi vil ikke ”vasse” i søppel, og vi ønsker
heller ikke å vise frem byen vår i en slik til-
stand. En liten bønn til kommunen : Vi tror
søppelkasser på Verven området vil være

til hjelp. Pr. i dag finnes det ikke noen der,
bemerker Verås Larsen.

På bildet fra venstre :
Anne Elisabeth Larsen, Jannike F.Jørnung,
Torgunn Schultz og May Britt Briseid. Bjørg
Verås Larsen fotograf og søppelplukker.
Flekkefjords soroptimister.

Reportasje
hentet fra
lokalavisa
”Agder”

4.mai

”HOLD
BYEN
REN” 
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Vi i Jæren Soroptimistklubb hadde for et
år siden bestemt oss for å holde loppemar-
ked. Alle i klubben var engasjert i planleg-
ging og fremdrift. Noen hadde vært  med  å
arrange loppemarked før og hadde gode
ideer og erfaringer fra den gang.

Vi møttes kl. 07:00 i lokalene i Bryne Mølle
for å gjøre alt klart . Åpningstiden var satt
fra 11-15. Nesten alle medlemmene var
med, og det var mye latter og godt humør.
Mange hatt fått med ektefeller som var til
god hjelp – en stor takk til dem.

Vi var ganske spente på hvordan denne
dagen skulle bli. Noen tanker var : har vi fått
inn nok lopper, kommer det noen kunder,
har vi planlagt godt nok ? Dette var unød-
vendige bekmringer.

Lokalene var fylt med lopper – møbler,
sportsutstyr, porselen, duker, klær, smykker,
vesker og mye mye mer.
Komiteen hadde gjort en kjempejobb, - vi
var delt i grupper og alle visste hva de skul-
le gjøre. Loppene ble organisert som vi
hadde avtalt. Kafeen startet stekingen av
lapper og vafler – det duftet godt . Kaffe og
vafler er god frokost.

Kl 11:00 var vi klare til å ta imot kundene .
Mange stod klar utenfor og bare ventet på
at vi skulle åpne dørene. Dette lovet godt.

De første timene var lokalene fylt til treng-
sel –herlig !

Noen var gjengangere på loppemarked
og var ute etter spesielle ting og målbevis-
ste i sin leting. Mange satte oss på prøve
med intens pruting. Andre gikk rundt i loka-
lene i flere timer, var innom  kafeen og kom
tilbake for å se om prisene var satt ned .
Det var noen travle timer, men utrolig kjekt!

Alle i klubben var enige i at det var moro å
gjøre noe sammen.
Vi solgte for kr.52.712,- og det er godt å
kunne gi disse til anti-trafficking prosjektet
Lifeskill Moldova.

Under oppsummeringen på neste møtet
var det mange gode historier og opple-
velser fra denne dagen. Alle var enige om at

dette var noe vi kunne gjøre igjen.

Til slutt en takk til Markedsavdelingen
som drives av vårt medlem Ellen Wiik, til
Compendia og til Time Sparebank som
sponset oss med annonse og plakater.

Ingebjørg S. Hafnor
Jæren soroptimistklubb

På høyre side i gule 
t-skjorter 

– innerst Anne Grete
M.Tjemsland,

Tone Kleppsland og 
Sikke Otteren.

Fra venstre – Maria Hauge
og Ruth Serigstad Sæther.

Over:
Dagny Eriksen Owe,
Reidun Aavitsland og
Emilie W.Kramer.

stor begeistring, litt
kaos og mye moro da

Jæren soroptimistklubb 
arrangerte 

loppe-
marked!
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21. april arrangerte vi i Sandnes
Soroptimistklubb vår årlige mannekeng-
oppvisning!

Arrangementet åpnet med nydelig
musikk av Ane Haukland fiolin, Martin
Johannessen piano og Ingebjørg Finnbakk
sang.

Deretter viste våre egne flotte damer både
selskapsklær, fritidsklær og sportsklær i de
fleste størrelser fra følgende firma: PIP
Stormote, Design Forum, Eva Modell, Kaia,
Lindal og Paul Hetland. For å gjøre damene
våre enda vakrere fikk vi hjelp fra Catz
Hårdesign og Skin Clinique.

Overskuddet av arrangementet går til
blant annet byprestens arbeid blant kvinne-
lige rusmisbrukere i Sandnes. Pengene skal
gå til noe som kan glede og oppmuntre.
Målet er å gjøre en kanskje noe tung hver-
dag litt lysere. Byprest Ingeborg stilte spor-
ty opp som mannekeng. Som konferansier
Åse sa, ikke engang prestene er lenger som
de en gang var.

For å få inn litt ekstra til våre gode formål,
hadde vi selvsagt utlodning. Både butik-
kene som deltok og flere andre i butikker i
byens sentrum hadde gitt flotte gevinster.
Vårt eget medlem, Ruth Bersås hadde gitt
kveldens hovedgevinst – et flott litografi.
For de som ikke har fått det med seg: Ruth
var årets festivalkunstner under
Gladmatfestivalen i 2004. Ikke rart at lodd-
salget gikk strykende!

Det så ut til at publikum storkoste seg - og
de lovet å komme tilbake neste år også.
Takk til Sandnes Brygge og butikkene som
støttet oss og takk til komiteen, manne-
kengene og loddselgerne. Dere gjør en
kjempejobb alle sammen.
En ekstra stor rød rose går også i år til Åse
som var konferansier og presenterte
modellene på en profesjonell måte.

Godt jobba alle sammen.

Sandnesklubbens 
motevisning ‘09

Elisabeth

Byprest Ingeborg
Kramer Eriksen

Aud Eli

Fra finalen
Sissel, Janne og
Anne
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– Moldova er Europas fattigste land, bare
noen få flytimer fra oss. Landets og befolk-
ningens skjebne gjør et sterkt inntrykk
både under besøk og gjennom det aktuelle
nyhetsbildet. Forholdene der er verre enn
noen gang, og jeg skulle ønske flere i Norge
engasjerte seg, sier Elisabeth Schrader
Kristiansen.

Fra sin arbeidsplass i det ene hjørnet av
stua i Måkeveien holder hun tett kontakt
med sine medsøstre i Edinet Soroptimist
Klubb. Selv er hun en av flere aktive støtte-
spillere i Sandefjordsklubben, som har sitt
eget hjelpeprosjekt i Moldova.

– Prosjektet går ut på å hjelpe de unge
kvinnene der til å hjelpe seg selv. I samar-
beid med soroptimistene i Edinet er det satt
i gang et program for "Life Skill Education".
Unge jenter i 10 landsbyer hvor der er et

Elisabeth 
Gi henne stikkordet
“Moldova”, og et brennende
hjerte får munnen på glid

SANDEFJORD   

Elisabeth Schrader
Kristiansen fra
Sandefjord soroptimist-
klubb har en bønn til
oss:

“Vi trenger økonomisk
hjelp til prosjektene vi
har i Edinet.

Vi håper at andre klubber
i Unionen kan tenke seg å
støtte økonomisk eng-
elskkurs i Edinet for tre
sooroptimister.
Kurset går over ett år og
vil tilsammen koste fra kr
2700,- til kr 3000,-

Vi Sandefjord
Soroptimistklubb kan til
gjengjeld love at vi skal gi
god informasjon om
resultatet av kurset og
kanskje bilde av damene.

Det er utrolig viktig at
soroptimistene i dette
østeuropeiske landet
lærer seg engelsk og kan
kommunisere med oss og
andre. Fint om vi blir enda
flere som står sammen
om prosjekter i Moldova.

Ønsker du og klubben
din å støtte det pågående
arbeidet i Edinet og
Moldova, ta kontakt med
Elisabeth på epost
elisabethschrader@yahoo.
com

PS. Vi vil starte et nytt
prosjekt i høst med ”Life
Skill Education” ( Prosjekt-
kostnad ca. kr 40 000,- ) 

Steinkjerklubben
vil være med å støtte 
økonomisk vårt prosjekt i
Edinet og vi er svært 

glade for å ha dem 
med på laget.

Velkommen til Halden

Soroptimistklubbs 

30-årsjubileum

Halden Soroptimistklubb 
feirer seg selv i ærverdige

Fredrikshalds Teater 

lørdag 29. august 2009
– med et rikholdig program 

bestående av blant annet:
foredrag av Angelique Awa fra CARE
Norge (som skal ha årets TV-aksjon)

• kulturelle innslag
…. og naturligvis blir det også 

deilig mat og drikke.

Arrangementet starter 
kl. 12.00 og varer til ca. kl. 16.00

Pris per pers. kr 350,- 
inkludert mat og drikke.

Vi ønsker alle soroptimistsøstre 
hjertelig velkommen.

Bindende påmelding til klubbens
sekretær Gyda Amundsen
(gyamu@hotmail.com) og 

innbetaling av kr 350,- til kontonum-
mer 1030.09.27764 i Halden
Sparebank innen 15. august.

Gjester fra våre vennskapsklubber
kan sende e-post til samme adresse
hvis de ønsker overnatting hos våre

medlemmer.

For gjester som ønsker 
hotellovernatting: se

http://www.thonhotels.no/halden,
http://www.grandhotell.net/,
http://www.park-hotel.no/,

http://www.svinesundsparkenmo-
tell.no/
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Moldova uten mellomledd, uten byråkrati.
Hver eneste krone samlet inn i Norge hav-
ner i gode og ærlige hender, understreker
hun. Sandefjordsklubben er "gudmor" for
Edinet Soroptimist Club, og føler et særlig
ansvar for det vesle lokalsamfunnet nord i
landet. Arbeidet som er kommet godt i
gang her, kommer i tillegg til det store
nasjonale hjelpeprogrammet "Håpet er en
våken drøm", som Soroptimistunionen i
Norge satte i gang for tre år siden med mil-
lionstøtte fra TV-aksjonen i 2005. Prosjektet
skal motarbeide trafficking.

Ett bein på hver side
Det er ikke lett å pense Elisabeth Schrader
Kristiansen inn på egen bakgrunn og yrke-
skarriere. Av en eller annen grunn havner vi
alltid i soroptimistarbeidet i Moldova. Men
noe får vi etter hvert vite, for eksempel at
hun har ett bein på hver side av
Oslofjorden.
– Født og oppvokst på Hvaler i Østfold, i en
tid da Hvalerøyene hverken hadde bro eller
tunnelforbindelse. Fire rutebåter sørget for
kommunikasjonen med Halden og

Fredrikstad. Far var skipper på en av rute-
båtene, faktisk tredje generasjon skipper!
Opprinnelig kommer slekten fra Tyskland
langt tilbake i historien, men jeg har ennå
ikke funnet røttene, sier hun.
Iallfall gikk hun både i barneskolen og på
en privat realskole på en av hovedøyene i
øysamfunnet, fulgt av utvidet handels-
skoleutdannelse i Fredrikstad, som hun
toppet med examen artium som priva-
tist. Det var på denne tiden hun gikk i
klasse med Drillo Olsen, som ikke er så
lett å glemme.

Yrkeskarrieren som kjemiingeniør
begynte med lærlingeplass i laboratoriet
på Titan-fabrikken, fulgt av ingeniørut-
dannelse i Bergen. Senere ble
Saugbrugsforeningen, Borregaard og
Stabil Maling & Lakkfabrikk arbeidsgi-
vere.Til Jotun og Sandefjord kom ektepa-
ret Kristiansen i tidlig på 70-tallet. Det ble
25 år i Jotun, der hun i mange år var
bibliotekar i FoU-biblioteket. "En fantas-
tisk flott arbeidsplass", er hennes karakte-
ristikk av arbeidsmiljøet.

soroptimistmedlem inviteres til samlinger
der sentrale temaer blir gjennomgått:
Likestilling, personlig utvikling, hvordan for-
hindre mellommenneskelige konflikter,
effektiv kommunikasjon, "sunne mennesker
i sunne omgivelser" – og ikke minst fore-
bygging av trafficking, som dessverre er
utbredt i landet, forteller Schrader
Kristiansen.

Rollemodeller
Både vi og kontaktene våre i Edinet-klub-
ben har stor tro på rollemodeller. De unge
jentene fra landsbyene organiserer i neste
omgang seminarer for 20 barn og unge
hver. Det gir en ringvirkning på 220 barn,
som får et minimum av opplæring. Vi har
nemlig også et delprosjekt 2 på gang: 15
barn fra hver landsby får tilbud om fritidsak-
tiviteter av forskjellig slag, spesielt med bak-
grunn i tradisjonelt håndarbeid – broderi,
søm, strikking, sying.Vi har skaffet til veie en
del symaskiner. De er flittig i bruk!
– Det kan gjøres mye med enkle virkemidler
og relativt små beløp. Det vi klarer å skrape
sammen av penger, blir gitt direkte til

 brenner for Moldova
KLUBBENS

TEKST & FOTO: Bjørn

Hoelseth, Sandefjords Blad
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I Trondheim er vi to soroptimistklubber:
Trondheim soroptimistklubb og Trondheim
Syd soroptimistklubb. To ganger i året sam-
les klubbene til fellesmøter med et eller
annet hyggelig opplegg, men ellers opere-
rer vi hver for oss.

For to år siden var klubben vår 40-år. Det
ble behørig feiret med tur i svømmebas-
senget og fin middag etter dusjen - der alle
stilte med hatt. Fortsatt er både Elin, Olina
og Solveig som var med på å chartre klub-
ben i 1967, medlemmer.

Travle damer Trondheim Syd har 27 med-
lemmer, men som oftest er vi 16-18 perso-
ner til stede på møtene. Som mange andre
klubber opplever vi at dagens kvinner er
travle og har mange jern i ilden. Vi reiser
mer og vi har mer av andre aktiviteter og
sosiale samlinger på kveldstid enn tidligere.

For ett år siden ga dette seg utslag i at vi
ikke greide å finne personer til de ulike sty-
revervene, og en kort stund vurderte vi om
vi måtte legge ned klubben for etterpå å slå
oss sammen med vår søsterklubb. Men vi
innkalte til krisemøte, fant en løsning og
diskuterte samtidig hvordan vi kunne ta
grep for både å holde på medlemmer og for
å skaffe oss nye. Vi diskuterte også hva vi
ville ha som innhold på møtene for å få stør-
re oppmøte og en aktiv klubb.

Hyggeligere og mer arbeidsbesparende
For mange er byråkrati og papirarbeid i
klubben et belastende ekstraarbeid oppå
alt annet. Løsningen ble at vi forsøkte å
skjære noe ned på dette.
Klubben har nå slått sammen to og to pro-
gramområder, og en og samme person
betjener alt av brevskriving og kontakt med
vennskapsklubbene. Dette fungerer godt.
For å slippe å ta stilling til alt som er av
pengeinnsamlinger, bestemte vi oss også
for å gi innsamlinger på møtene til
Utdanningsfondet.

Likeså viktig har det blitt å skape hygge
på møtene med små midler. Skal man få folk

til å møte, må vi ha det koselig sammen. At
vi har fått hyggelige lokaler i
Hornemannsgården, hjelper mye. Det er
ikke det samme å sitte i upersonlige neon-
belyste møterom på et hotell – som i et lite
lokale med historie i veggene, smårutete
vindu og småbord med duker på! Og med
et lite glass likør til kaffen blir det enda hyg-
geligere.

Innhold på møtene Tidligere har det vært
programområdene som har stått for inn-
hold på møtene. Dette året er det Styret
som har lagt opp det meste. Som faste inn-
slag på hvert møte, har vi forsøkt å få med 5-
minutter eller at et medlem har repetert et
kort sammendrag av yrkesforedraget sitt.
Utlodning av et eller annet slag.

I høst arrangerte vi mannekengkveld
med oss selv i hovedrollene: Alle tok med
klær og sko som vi ikke brukte lenger, og
hauger av klær ble dandert utover tre bord
som large, medium og small – og så var det
bare å prøve. Hvert kjøp kostet kr. 20,-
Og resultatet på kvelden ble blide folk med
”nye” antrekk – foruten over to tusen kroner
som ble sendt til Utdanningsfondet. En slik
kveld planlegger vi å gjenta neste høst.

Vi har også hatt byguiding med egen
soroptimist som jobber som guide, vært på
foredrag om malerinnen Harriet Backer
med interessant omvisning på
Kunstforeningen av direktøren – og vi har
hatt besøk av lege som var ekspert på
migrene. Vi har vært på teaterbesøk og et
bokmøte der fem
soroptimister fortalte
om ei bok som hadde
gjort stort inntrykk på
dem, gjorde også inn-
trykk på oss tilhørere
– og skal gjentas!

Gode formål
Klubben vår er ivrig på
å samle inn penger til
gode formål. De siste
årene har vi engasjert

oss i byggingen av et barnehjem i Iash i
Romania, og vi har gitt penger til et incest-
senter i Malvik utenfor Trondheim. I mai er
vi invitert til incestsenteret for å se hvordan
pengene har blitt brukt. Hver møtekveld
lodder vi i tillegg ut en vinflaske, og peng-
ene går til Utdanningsfondet eller 10.
desemberappellen.

Vi har opplevd at det ofte kan være skrem-
mende å komme som nytt medlem inn i
styret - og at det ofte tar litt tid før en finner
ut hva det egentlig forventes av en. Derfor
har vi laget korte beskrivelser av oppga-
vene til president, visepresident, sekretær
og kasserer – og samlet dette i et hefte som
nye representanter kan få utdelt til hjelp.

Vi oppfordrer Harstad til å skrive om seg selv
i neste nummer!

klubbstafetten
TRONDHEIM SYD SOROPTIMISTLUBB

Fra ”den store mannekeng-dagen” der vi
både gledet oss selv og samlet penger til å
glede andre.

Guiding på Røros under Distriktsmøte i fjor høst.

I møte lokalene våre i Hornemannsgården er det hyggelig å være.

Tekst/foto: 
Åse Dragland, sekretær
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Stortinget vedtok i 2005 å inkorporere
FNs Kvinnediskrimineringskonvensjon i
norsk lov. Norge var blitt kritisert av FN for å
ha unnlatt å gjøre dette på et tidligere tids-
punkt, og forslaget fra den daværende
regjering om å innarbeide konvensjonen i
likestillingsloven ble vedtatt, til tross for at
de aller fleste høringsinstanser anbefalte
inkorporering  i menneskerettsloven. Det
ville ha gitt konvensjonen forrang i forhold
til norsk lov.

Den nåværende regjering lovte i Soria
Moria-erklæringen å foreslå konvensjonen
overført til menneskerettsloven, men saken
er blitt trenert i nesten fire år. Den har gått
gjennom enda en høringsrunde, og da var
også Norgesunionen av soroptimister
høringsinstans.
Nå har imidlertid  forslaget fra regjering-
en om forflytning av konvensjonen til men-
neskerettsloven endelig kommet. Det vil

helt sikkert gå igjennom i Stortinget,
i og med regjeringspartiene er i fler-
tall.

Inkorporering av konvensjonen i
menneskerettsloven ses på som en
stor seier innen likestillingsarbeidet –
norske kvinner får nå de samme
menneskerettigheter som norske
menn. At vi ikke hadde dette, er kan-
skje noe mange ikke
var klar over.

Åse Lundegaard,
Tønsberg
Soroptimistklubb

FNs 
Kvinne-
diskriminerings-
konvensjon

FNS KVINNEKONVENSJON
ble vedtatt av FNs generalforsamling 18.
desember 1979 og trådte i kraft 3. septem-
ber 1981. Norge ratifiserte konvensjonen
21. mai 1981, og i dag har 174 land, 90 pro-
sent av FNs medlemsland, ratifisert konven-
sjonen. Det betyr at den er en av de men-
neskerettighetskonvensjonene som har
størst tilslutning. Norge har vært en pådri-
ver i prosessen med å utarbeide og følge
opp kvinnekonvensjonen.

Kvinnekonvensjonen består av 30 artikler.
16 av disse omhandler kvinners materielle
rettigheter og presenterer en ramme for
kvinners fulle utvikling og deltakelse både i
samfunnet og i den private sfære.
Bestemmelsene i konvensjonen omfatter
både sivile, politiske, økonomiske, sosiale
og kulturelle rettigheter.

Barne- og likestillingsdepartementet
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Jammen ble det ikke en liten vannstrofe
også da Bratsberg Amts jazzorkester og Canto
Libre dro i gang konserten som Larviksklubben
arrangerte i Larvik kirke søndag 19. april.
Overskuddet, 20.000 blanke kroner, skal  gå til
soroptimistenes vannprosjekt, i hovedsak til
LifeStraw.

Link deg til denne og les mer om
Europaføderasjonens tema 2007-2009 
http//www.soroptimistsgoforwater.
no/SoroptimistsgoforWater/taboid/89/Def
ault.aspx

down by the riverside
TANZANIA
Tønsbergklubben har gode kontakter i
Tanzania. Det ønsker de å utnytte for å få
til bedre vannforsyning for landsbyen
Nanyogi i distriktet Korogwe. Klubben
samarbeider med ingeniør Jan August
Myhrstad som har mange års erfaring
fra jobbing i Kenya og Tanzania, og en
lokal hydrolog.

Vannkilden er en elv og prosjektet tar
sikte på å føre vann herfra frem til lands-
byen. Klubben skriver (sitat). Vi ble snart
klar over at det enkleste anlegget ville
være det beste for landsbyen.
Maskinkraft kan ikke nyttes, så en må
basere seg på håndkraft. Innbyggerne
mente at de selv kan prøvegrave, men til
det må de ha redskap.... Vi måtte videre
tenke på hvordan anlegget skulle drif-
tes. Det må være så enkelt som mulig
slik at innbyggerne selv kan vedlikehol-
de det. Landsbyhøvdingen var meget
interessert da vi la fram planene våre. De
hadde selv tenkt ut hvor vannet skulle
komme. Kun en håndpumpe er aktuelt i
dette området, mente de. (sitat slutt)

Har din klubb lyst til å støtte prosjektet.
Ta kontakt med  Laila Bruskeland
(laila <at> bruskeland.no)

OG SÅ er det sommer! Ta en velfortjent
pust i bakken - og nyt den. Noen har
kanskje allerede startet badesesongen?
Og når dere ligger der i det friske, klare
vannet og bakser og ser på solen; tenk
litt fremover på høsten.Vi har enda to år
igjen og vi kan gjøre vårt til at denne
kloden  "Den lille blå, den minste av dem

alle" ( for å si det med Erik Byes ord ), blir
enda bedre for menneskene å bo på.

Lill Bjørvik
Larvik soroptimistklubb
unionens ambassadør 
for Soroptimists Go for Water

Kontonr.

2801 21 62369

På representantskapsmøtet ble det
vedtatt at unionen skal fortsette med
Moldova-arbeidet som Tønsberg og
Holmestrand har drevet i mange år.
Pengene fra TV-innsamlingen er nå
oppbrukt, og andre midler må skaffes.
Derfor kalles nå prosjektet Moldova 2.
Et stort møte ble holdt med soroptimis-
tene i Moldova i mars. Der var kom-
mende SI-president, Hanne Jensbo,
med. Hun ble så imponert av arbeidet
som var i gang at hun i ettertid har
bestemt (hold dere fast! ) at innsam-
lingen gjennom 10. appellen 2009 skal
gå til vårt Moldova-arbeid.

Hanne Jensbo var gjest under hele møtet
i Fredrikstad og kunngjorde sin beslutning
der, til stor applaus fra salen.

Formålet for 10. desember-innsamlingen
er det eneste presidenten personlig kan
bestemme, og her fikk hun et ”gryteferdig”
prosjekt som hun selv hadde sett på nært
hold, sa hun. Og bedre kunne det ikke bli! 
Dette er fantastisk gledelig og en kjempes-
tor anerkjennelse til Tønsberg- og
Holmestrandsoroptimistene som har lagt
ned masse arbeid og penger i dette. Vi
ønsker hele prosjektet lykke til videre, og
hele Soroptimist-norge skal stå bak.

Redaksjonen

Stor gladnyhet!



21nnrr..  66  l norsk soroptima juni 2009 

Mandag 9. mars ble kvinnedagen mar-
kert med et fellesarrangement mellom de
tre Oslo-klubbene og klubbene i Asker og
Bærum. Fellesarrangementet er en årelang
tradisjon og ansvaret for kveldens program
går på omgang mellom klubbene. Denne
gangen var det Oslo-klubben som var
ansvarlig. Klubben er i ferd med å etablere
et lokalt prosjekt hvor vi ønsker å sette
fokus på innvandrerkvinners situasjon i
Oslo. Det var derfor naturlig å bygge arran-
gementet rundt dette temaet.

Invitasjonen lød: ” Kulturkveld med mat fra
Pakistan, fortellere fra flere kulturer, tid til
prat og hygge oss sammen”

Ca. 90 medlemmer fylte den pakistanske
restauranten ”Mehfel mat og kultur” i Oslo
sentrum. Litt trangt ble det, men stemning-
en var stor fra første stund.
Pakistansk fingermat ble servert, velsma-
kende og sterkt krydret!  

Lise Sæther  er utdannet forteller og
åpnet kvelden program med fortellinger

knytta til kvinnedagen. Hun kommer fra et
forum som kaller seg ”Flerkulturell møte-
plass” i Sørum.

Forumet er koordinert av Røde Kors
Flyktningeguiden, og er et samarbeid
mellom blant annet Folkeakademiet
Sørum, Sørum kommunes voksenopplæ-
ring, Blaker Bygdekvinnelag, og mange ild-
sjeler. Flere av disse organisasjonene var
også representert og de fortalte litt om
arbeidet de gjorde i Sørum.
Flerkulturell møteplass har som mål å
bringe sørumsokninger og personer med
minoritetsbakgrunn sammen. Gjennom
sosiale aktiviteter vil de  bidra til å fremme
interaksjon basert på likeverd.Tre møteplas-
ser har vist seg som populære arenaer for
internasjonalt samvær: Svømmegruppe,
håndarbeidsgruppe og matlagingsgruppe.

Lise Sæther hadde fått med seg flere
andre kvinner fra Flerkulturell møteplass.
Hun introduserte i tur og orden, og kalte
fram på podiet, kvinner fra Russland, Iran,
Tyrkia, Burma og Pakistan. Disse fikk alle

Jæren Soroptimistklubb feirer sitt 35 års jubileum!

Vi har gleden av å invitere til festmiddag på 
Bryne Kro og Hotell kl. 19.30, lørdag 29. august 
2009. Vi får besøk fra våre vennskapsklubber i 

England, Danmark og Sverige. 
Vi vil gjerne invitere andre Soroptimister til å 

feire denne dagen sammen med oss.

Med vennlig hilsen,

Margreta Hauge Clemetsen
President

Jæren Soroptimistklubb 35 år

Påmelding ved å innbetale 
kr. 500.- til konto 9722 31 19046 

innen 1. august 2009.

Larvik Soroptimistklubb 
ønsker hjertelig 
velkommen til

feiringen av vårt 

40års jubileum
på Hotell Wassilioff, Stavern
lørdag 12. september 2009.

Vi starter med guided tur i Larvik.
Bussen henter ved hotellet kl. 11.00.

Etterpå blir det en trivelig lunsj med god mat og
masse hyggelig prat.

Påmelding til Sissel Hobæk, tlf. 900 83 362
sihob@online.no og innbetaling av kr 350,- pr. pers

på 2510.25.52671 innen 1. september 2009

fortelle om sitt første møte med Norge. Det
var sterke og gripende, men også mor-
somme historier å høre. Alle ønsket mer
kontakt med nordmenn generelt, og
kvinner spesielt. Kvinnene avrundet det
hele med en demonstrasjon  av magedans,
en av aktivitetene de bedriver i Flerkulturell
møteplass. Det ble et fargerikt, varmt og
flott møte med innvandrerkvinner vi fikk
oppleve denne mørke og kalde marskvel-
den.
Kanskje vi ble både vennligere og klokere
etter denne kvelden?

.

Tove Børresen

felles 8. mars-møte
mellom klubbene Asker, Bærum, Oslo-Nordstrand, Oslo II, og Oslo
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Og det gjorde de med temadag,
mye fest og moro. Lokalavisa
Hordaland gav dem mye presse-
omtale, og her gjengir vi deres
artikler.
Vi gratulerer en flott klubb med
jubileet og ønsker et fortsatt aktivt
klubbliv.

Redaksjonen

– Viktigast å respektera usemje
– Det viktigaste er ikkje å bli einige. Det aller
viktigaste er å respektera usemje! Chiku Ali
heldt eit fyrverkeri av eit foredrag på sorop-
timistane sitt jubileumsmøte.
Kvinneorganisasjonen Voss
Soroptimistklubb feira 50 år denne helga.
Det markerte dei mellom anna med møte
med temaet «Interkulturell forståing» laur-
dag.

Fargerik afrikansk kvinne
Som foredragshaldar var Chiku Ali, integre-
ringskonsulent i Bergen kommune, henta
inn. Og kvinna frå Tanzania som har budd
25 år i Bergen, heldt eit verkeleg engasje-
rande og tankevekkjande foredrag.
– Det var reine fyrverkeriet. Me lo av det ho
sa, og så lo me litt av oss sjølve, oppsum-
merte Ragnhild Mølster Lidal, som er presi-
dent i Voss Soroptimistklubb i jubileumså-
ret.

Ein heil del hadde møtt fram i Velferds-
sentralen i Sosialbygget for å høyra på den
fargerike afrikanske kvinna.
Og ho fortalde på ein måte som gjorde 
at dei fleste nok gjekk ein del klokare ut 
derfrå.

– Lær å gå tur!
Med ulike historier frå møte mellom innvan-
drarar og nordmenn fekk Chiku Ali opna
augene våre for nye måtar å sjå situasjo-
nane på – som igjen kan vera med å avver-
ga tallause misforståingar som oppstår.
– Det mange innvandrarar spør meg om, er:
Korleis kan me bli kjende med nordmenn?
Dei er så vanskelege å bli kjende med. Dei
snakkar så lite!
– Funksjonen til den norske munnen er å
eta mat – og å snakka berre av og til. Då er
det vanskeleg å bli kjende. Og me som kjem
frå land der dei snakkar med heile kroppen!
illustrerte Chiku Ali, medan ho heile tida
gestikulerte med armane, og med ulike
andletsuttrykk og kroppshaldninga. Alt
saman fortalt slik at latteren aldri var langt
vekke i salen.
– Eg rår dei ofte til at om dei har lyst å få
norske venner, så lær å gå på tur! Og skaff
deg gjerne ein hund…

Misforstår ofte
Chiku Ali fortalde at ho har fem års utdan-
ning innan afrikansk teater. Og ho hadde eit
stort register å spela på.
Ho fortalde fleire historier om korleis inn-
vandrarar og nordmenn ofte misforstår
kvarandre.
Det klassiske dømet var då ein mørk mann
skulle inn på eit rom på ein sjukeheim og
hjelpa ei eldre, sjuk kvinne. Då mannen ville
hjelpa henne opp av senga, sette kvinna i
med «nei, nei, nei!».
Mannen trudde at ho ikkje ville at han som
mørk skulle hjelpa henne, og at ho var ei
eldre, rasistisk kvinne. Chiku Ali fortalde kor-
leis dei prøvde å løysa det som hadde
skjedd.
– Kan nokon tenkja seg kvifor kvinna sa det
som ho gjorde? Ingen plar koma med det
rette svaret, sa Chiku Ali til dei frammøtte.

– Jau, kvinna sa «nei, nei, nei» fordi ho syn-
test at ho var for tung å lyfta for mannen
åleine. Ho ville han skulle henta hjelp. Ho var
på den mørke mannen sitt parti! 
Respektera usemje
– Misforståingar kan ha med språket å
gjera. Språk-misforståingar kan vera skikke-
leg skadelege. Difor treng me tid. Tålmod er
viktig.

Chiku Ali fortalde at me alltid tek oss sjøl-
ve som utgangspunkt når me vurderer ein
situasjon. Me trur gjerne at alle kan det eg
kan, men det er feil.
Ho avslutta med si oppmoding om at det
viktigaste ikkje er å bli einige, men å respek-
tera usemje.
– Då kan ein møtast likevel og kanskje
skapa endring. Så kan ein laga strategiar
som kan hjelpa oss å endra situasjonen, sa
Chiku Ali.

GEIR GEITLE | tekst og foto

Voss-soroptimistene har
feiret 50-årsjubileum
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Ingen slår  Bjørg Liland når det gjeld enga-
sjement i Voss Soroptimistklubb. Klubben
har runda 50 år, og einaste som har vore
med heile tida, er Bjørg Liland.
– Eg vart spurd om å vera med då klubben
vart starta i 1959, og svara ja. Eg har aldri
angra. Medlemskapen har gjeve meg veldig
mykje, fortel Bjørg Liland.

Yngste nokon gong
Ho var berre 28 år då ho kom med i soropti-
mistane som ung hotellvertinne. Klubben
på Voss har aldri hatt yngre medlem enn
henne nokon gong. I dag er ho den einaste
som er att av dei som starta klubben på
Voss for 50 år sidan.
– Gjennom klubben har eg fått stor forstå-
ing for andre sine yrke. Eg har også både her
til lands og internasjonalt blitt kjend med
mange kjekke og interessante kvinner, for-
tel 78-åringen.
Ho har siste åra budd i Bjørgatun, der ho
trivst veldig godt i 4. etasje med fin utsikt i
nær sagt alle retningar.
Vemodig at alle er borte
Ho prøver å halda seg i god form, og min-
nest svært godt starten på Voss
Soroptimistklubb.
– Eg var overgjeven for at eg skulle få vera i
lag med så mange flinke kvinner. Mellom
dei som var med og starta klubben, var
Nanna Ebbing –første presidenten – Nelly
Bonsaksen, Rigmor Vinsand og Åse
Røynstrand. Me vart dessutan første klub-
ben som hadde med ei bondekone; Gudrun
Kløve.
I møteprotokollen frå den gongen står
namna lista opp.
– Det er vemodig å tenkja på at alle er døde
og borte vekk, seier ho.
– Alle var yrkeskvinner, og eg kom vel med
fordi eg var einaste hotellverten på Voss
med utdanning, legg Bjørg Liland til.
Internasjonalt nettverk

Åra i soroptimistane har gjeve henne eit
internasjonalt nettverk, med kvinner som
kan kontaktast over heile verda. Det har

mellom anna ført henne på flott ferie til
Tessaloniki i Hellas.

Soroptimistane sitt motto er å vera ei glo-
bal røyst for kvinner. Dei er ein verdsom-
spennande organisasjon for yrkeskvinner,
og arbeider for internasjonal forståing og
venskap. Dei skal også fremja menneskeret-
tar og arbeida for å betra kvinna sin stilling
i alle land.

For tida driv dei eit stort internasjonalt
hjelpeprosjekt i verdas fattigaste land,
Sierra Leone. Dei arbeider også med eit
vassprosjekt – «Soroptimist Go for Water».

Dei driv dessutan eit prosjekt mot traffic-
king i Moldova, og gjev jenter i mange land,
flest afrikanske, hjelp til utdanning og der-
med eit betre liv.
Feirar jubileet

Her på Voss er Bjørg Liland velkjend innan
hotellbransjen. Ho kom til Voss i 1946 på
gymnaset, og gifta seg i 1951. Derfrå arbeid-
de ho på Liland Hotell, og på Park Hotell
Liland frå det stod ferdig i 1962.
Då Voss Samvirkelag kjøpte hotellet i 1975,
var ho hotelldirektør på Park i nesten fem år

til Jan Bruse Andersen overtok.
– Fram til i sommar har eg vore litt aktiv på
hotellet, som hjelp i suvenirbutikken når det
kjem gjester frå cruisebåtar, fortel ho.

Denne helga feirar Voss Soroptimistklubb
50-årsjubileet. Først på dagen blir det møte
i Velferdssentralen i Sosialbygget, og sei-
nare på kvelden blir det jubileumsmiddag
på Fleischer's Hotel.
Og 78-åringen frå Bjørgatun kjem sjølvsagt
til å delta.

GEIR GEITLE | tekst og foto

soroptimist gjennom 50 år

HAR GJEVE MYKJE: 
– Eg har fått stor forståing for
andre sine yrke gjennom soropti-
mistane. Og kontakt med kjekke
og interessante kvinner både
nasjonalt og internasjonalt, seier
Bjørg Liland, her i husværet 
i Bjørgatun. ,,
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Halden Soroptimistklubb bestemte høs-
ten 2008 at "vårt prosjekt" i tiden fremover
skulle være å støtte blant annet skoler i
Gambia gjennom Ebo Towns venner
http://www.ebotown.no/ . Det første som
står på vår "handleliste", er utstyr til et klas-
serom på en ny ungdomsskole.

Klubbmedlem Britt Johansen Hauge er
ikke snau - hun tok initiativ til afrikansk dag
hjemme på gården Vesttorp i Rokke!
Prosjektgruppa tente på ideen, og resulta-
tet ble loppemarked, kafé og salg av afri-
kanske klær, smykker og pyntegjenstander
på Vesttorp 9. mai.

Arrangementet ble godt besøkt,
og penger er snart på vei til Gambia!

Afrikansk dag 9. mai 2009

Reidun 
Andreassen

og Safia

Berit Rødseth
venter
storinnrykk

Tidligere unionspresident, Ingrid
Hurum, født 19. mars, 1925, er død.

minneord
Ringerike soroptimistklubb har denne
våren mistet et av sine meste markante
medlemmer, Ingrid Hurum. 17. mars fikk vi
den triste beskjeden at hun dagen før
hadde fått et kraftig hjerneslag mens hun
var i full sving med sin malerpensel. Hun
ble kjørt til sykehuset, men døde påføl-
gende natt, to dager før vi skulle hatt en
hyggelig markering av hennes 84-årsdag.

Ingrid var aktiv soroptimist fra 1972. I
perioden 1979 – 1981 var hun
Norgesunionens president. I denne tiden
besøkte hun små og store klubber i hele
landet. Det er nok mange soroptimistsøstre
rundt omkring som fremdeles husker
henne som en dyktig og innsatsvillig uni-
onspresident.

Som yrkesaktiv var hun i mange år eier og
sjef for Tine brukskunst og kunstgalleri i
Hønefoss – en forretning viden kjent for å

levere kvalitetsvarer i enhver forstand.
Som pensjonist fikk hun tid til å dyrke
sitt talent som kunstmaler, og hun del-
tok på malerkurs i inn- og utland, fra
Lofoten og ned til Hellas og Italia, alltid
ivrig etter å perfeksjonere seg.

Ingrid var en trofast, gjestfri og raus
person som alltid hadde døren åpen
for sine venner, både hjemme i
Haugsbygd og på det solfylte sommer-
stedet ved Tyrifjorden. For oss som fikk
gleden av å være nære venner og tur-
kamerater, var det i mange år somme-
rens høydepunkt å få sitte og nyte sol-
nedgangen over fjorden sammen med
Ingrid og hennes Finn.
I takknemlighet lyser vi fred over Ingrid
Hurums gode minne.

Ringerike soroptimistklubb
Astrid von Streng 
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Vår unionspresident Solveig arbeider
utrettelig for å gjøre soroptimistene og
vårt arbeid kjent i regjeringskontorene. I
april skrev hun brev til utenriksminister
Jonas Gahr Støre om vårt Moldova-
engasjement, der hun på vegne av uni-
onsstyret ber om at Norge tar initiativ til
en internasjonal oppmerksomhet overfor
tilstandene i Moldova. Svaret fra
Utenriksdepartementet er gjengitt
nedenfor.
Til orientering legger vi til at
Moldovaprosjektet ved Liv Handeland
har en søknad inne, der man ber UD om
støtte til sitt arbeid i Moldova. Svarbrevet
kan jo kanskje i skrivende stund gi håp
om positivt svar.

Fra:
Nergård Anita Anita.Nergard@mfa.no]
Sendt: 14. mai 2009 13:12
Til: unionspresident
@soroptimistnorway.no
Kopi: Seksjon for globale sikkerhets-
spørsmål og SUS-landene; Seksjon for
MR og demokrati; Skjerve Henrik Foyn;
Valvatne Lars Sigurd; Royal Norwegian
Embassy in Bucharest

Emne: Moldova. Svar på henvendelse
til umin fra Soroptimistene.

vil gavne Moldovas befolkning og landets
videre utvikling.
Det er også verdt å nevne at situasjonen i
Moldova får adskillig større internasjonal
oppmerksomhet enn hva man kan få inn-
trykk av i det daglige norske nyhetsbilde.
Som eksempler kan nevnes fora som
Europarådet og Organisasjonen for sikker-
het og samarbeid i Europa (OSSE), hvor situ-
asjonen i Moldova ofte står på dagsorde-
nen. Moldovske myndigheter opplever et
vedvarende påtrykk fra det internasjonale
samfunn for å etterleve sine forpliktelser til
å fremme demokrati og respekt for men-
neskerettighetene. Dette gjelder også pres-
sefrihet og journalisters arbeidsvilkår.

Norges viktigste engasjement i Moldova
er gjennom vår økonomiske støtte til pro-
sjekter innenfor en rekke sektorer, i år ven-
telig ca. 25 millioner kroner. Slik støtte er gitt
bl.a. til hjelpetiltak overfor ofre for mennes-
kehandel, et innsatsområde hvor jo også
Soroptimistene er aktive. Inntil videre er det
grunn til å vente at slik prosjektstøtte vil for-
bli den viktigste kanalen for norske myndig-
heters engasjement i landet.

Det er gledelig at soroptimistene har så
god kontakt med samfunnsengasjerte
kvinner i Moldova. Innsats fra det sivile sam-
funn, ikke minst i form av direkte samarbeid
på folk-til-folk-nivå, kan være like verdifull
som den rolle offisielle myndigheter kan
spille.

Jeg ønsker Soroptimistene lykke til videre
med innsatsen i Moldova!

Med vennlig hilsen
Anita Nergård, avdelingsdirektør

Jeg viser til ditt brev av 16.04. til
Utenriksministeren angående Moldova,
hvor du spør om den norske regjering kan
skape større internasjonal oppmerksomhet
om situasjonen i landet.

Departementet setter pris på det enga-
sjement som oppvises overfor situasjonen i
Moldova fra viktige aktører i det internasjo-
nale sivile samfunn. Også fra Norge har man
eksempler på dette, som i Soroptimistenes
tilfelle. Slik innsats fortjener stor anerkjen-
nelse.

Offisielle norske forbindelser
med landet er av begrenset omfang.
Sammenlignet med mange andre europeis-
ke land er det få bånd som binder Norge og
Moldova sammen – politisk, kulturelt, histo-
risk, økonomisk og på andre måter. Som et
lite land er Norge nødt til å foreta en priori-
tering mht. hvilke land hvor vi engasjerer
oss tyngst. På bakgrunn av det som er nevnt
foran, er det neppe grunnlag for å forutse
en vesentlig oppgradering av Moldova
blant norske utenrikspolitiske prioritering-
er.
Samtidig er det all grunn til å glede seg over
at Moldova nå knyttes stadig nærmere til
EU, senest med landets innlemmelse i EUs
nye ”Østlige partnerskap”, som nettopp er
lansert. Forhåpentlig vil landets europeiske
integrasjon bringe konkrete resultater som

Moldova, 
soroptimistene og
Utenriksdepartementet

Presidenten i Harstad soroptimistklubb,
Anne Marie Bakken, fikk lørdag 25. april til-
delt årets Barentspris av vår
Unionspresident, Solveig Haug Urdal.
Solveig var til stede i Harstad i anledning
Distriktsmøtet i Distrikt Nord 2.

Barentsprisen er innstiftet av Kirkenes
soroptimistklubb og går til kvinner i
Barentsregionen som har utmerket seg på
en slik måte at det har styrket samarbeidet,
økt toleransen og skapt grobunn for fred og
forståelse mellom mennesker. Anne Marie
har vist et engasjement som spesialpeda-
gog ved Høgskolen i Harstad og bidratt til
at mange funksjonshemmede barn har fått
et bedre liv. Som tidligere styreleder i Nord-
Norges diakonstiftelse, har hun også vært
en pådriver for de psykisk utviklingshem-

Barentsprisen er utdelt

mede og deres familier.
Dette var tredje gang et medlem i Harstad
soroptimistklubb ble tildelt prisen; Eva Øye
Sandnes 2003 og Kirsti Holmboe i 2007.

Fra venstre: Anne Marie Bakken, Kirsti
Holmboe og Eva Øye Sandnes.
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Lørdag 25 april, i anledning Distriktsmøte,
distrikt nord 2, inviterte Harstad soropti-
mistklubb til seminar/åpent møte med
temaet Stopp menneskehandelen – NEI til
trafficking. Soroptimister verden over er
engasjert i ulike prosjekter mot menneske-
handel.

Menneskehandel er utnytting av et annet
menneske – ved tvang/forledelse/misbruk
av sårbar situasjon. Dette innebærer prosti-
tusjon og seksuelle tjenester, tvangsarbeid
og tvangstjenester, herunder tigging,
organhøsting med formål om å oppnå øko-
nomisk vinning eller andre fordeler.

Seminaret trakk mange interesserte, både
soroptimister fra Svolvær, Sortland, Narvik
og Harstad, og andre interesserte fra
Harstad og omegn.

Ordfører Helge Eriksen (H) åpnet semina-
ret med å si en del om kursets alvorlige inn-

hold. Han presiserte at menneskehandel
angår oss alle og er en del av vår hverdag vi
må forholde oss til, det må handling og
bevisstgjøring til. Han rettet en stor takk til

Harstad soroptimistklubb som tok initiati-
vet til å ta opp temaet.

Solveig Haug Urdal, president i Norges-
unionen av soroptimister, fortsatte der ord-
føreren slapp og presiserte betydningen av
å sette menneskehandel på kartet.

Mildrid Mikkelsen, daglig leder av Rosa-
prosjektet, presenterte prosjektet som er
rettet utelukkende mot kvinner. ROSA
(Reetablering, Organisering, Sikkerhet,

Assistanse) administreres av
Krisesentersekretariatet og finansieres av
Justis- og politidepartementet. ROSA tilbyr
bistand og beskyttelse til kvinner over 18 år
som identifiseres som ofre for menneske-
handel utnyttet i prostitusjon. Rettigheter
for de som har blitt utsatt for menneske-
handel: advokathjelp, muligheter for trygg
bolig, støtte til livsopphold, tilgang til lege,
midlertidig arbeids/oppholdstillatelse i seks
måneder. Formålet i denne perioden er å
bidra til at ofrene skal kunne bryte med mil-
jøet bak menneskehandelen, og legge til
rette for at bakmennene skal kunne straffe-
forfølges. Frykt for familiens og egen sikker-
het.

Det er mange årsaker til at kvinner ikke
tør å ta i mot hjelp: de frykter for familiens
reaksjoner, er i et kjærlighets/avhengighets-

forhold til han som rekrutterte, frykt for
onde ånder (dju-dju), liten tiltro til hjelpe-
apparat/politi, frykt for å bli returnert til
hjemlandet, generell frykt for fremtiden,
frykt for at andre skal vite om prostitusjo-
nen. Kvinner som omfattes av ROSA-pro-
sjektet kommer fra en rekke land, men flest
fra Nigeria. Evalueringen av prosjektet viser
at det har vært vellykket, og vil mest sann-
synlig fortsette også etter 2009.

Neste innslag i seminaret var ved Tove
Eriksen, Politidirektoratet og prosjektmed-
arbeider i KOM (Koordineringsenheten for
Ofre for Menneskehandel
/Menneskesmugling). Nettverkene som dri-
ver menneskehandel, er ofte involvert i
annen kriminell virksomhet så som doku-
mentforfalskning, hallikvirksomhet, narkoti-
kavirksomhet, tyverier/ran/heleri/økono-
misk kriminalitet, vold/voldtekter/overgrep.
Tall fra 2008 viser at det er 256 personer i
Norge som er identifisert og under oppføl-
ging som mulige ofre for menneskehandel
Det dreier seg om 37% antatt mindreårige,
19% jenter, 18% gutter, seksuell utnytting,
tvangsarbeid og ukjent utnyttingsform fra
femti nasjoner (topp: Nigeria, Romania,
Eritrea, Litauen, Etiopia). KOM er et av tilta-
kene i regjeringens handlingsplan mot
menneskehandel og fungerer som en
landsdekkende koordineringsenhet for
bistand og beskyttelse til ofre for mennes-
kehandel. Lokalt er det meningen å oppret-
te tverretatlige operative team, TOT.

Både Mildrid Mikkelsen og Tove Eriksen
ga tilhørerne, gjennom flere eksempler, inn-
blikk i menneskeskjebner fylt av utnyttelse,
uverdighet, trusler og mishandling. Det har
ikke lykkes   noen land å få fullstendig over-
sikt over menneskehandelens omfang, her
er det mange mørketall.
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Stort traffickingseminar i Harstad

Fra venstre: Eva Hermstad, UD, Tove Eriksen,
Politidirektoratet, Liv Handeland, Elisabeth Aspaker, med-
lem av Justiskomiteen, Anne Marie Bakken, Solveig Haug
Urdal, Karin Guttormsen.
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Eva Hermstad fra Utenriksdepartementet
tok for seg departementets innsats mot
menneskehandel. Siden 2000 har UD gitt
prosjektbistand til i alt 110 større prosjekter
(300 tiltak) i 35 land mest til Vest-Balkan, i
Asia, Afrika, med prosjektstøtte på totalt
over 350 millioner.

Elisabeth Aspaker (H), medlem av
Justiskomiteen, roste soroptimistene for å
sette menneskehandel på kartet..
Menneskehandel er vanskelig å etterforske
fordi bakmennene er i flere land. Norsk
politi kan ikke drive etterforskning i utlan-
det – avhengig av godkjenning/samarbeid
med landets politi. Tett samarbeid landene
imellom er derfor en forutsetning for å lyk-
kes. ROSA-prosjektet er for øvrig anbefalt
videreført av et samlet storting.

Lovforbud mot kjøp av sex trådte i kraft
01.01.09 Erfaringer så langt med lovforbud
mot kjøp av sex, for få saker som kommer
opp i rettsvesenet i Norge.

Gjennom regjeringens STOPP-prosjekt
(STOPP menneskehandelen) viste Aspaker
at det er sammenheng mellom sex-kjøp og
slavehandel. Med overskriften ”Sexkjøp kan
være slavehandel - Kjøper du sex?” er hen-
sikten å henvende seg til potensielle kjø-
pere av seksuelle tjenester for å peke på
sammenhengen mellom kjøp av sex og
menneskehandel. Vi tror at kunnskap om
denne sammenhengen vil begrense etter-
spørselen og redusere antallet prostituerte.
Dermed vil det bli vanskeligere for mennes-
kehandlere å bedrive sin kriminelle virk-
somhet

Menneskehandel i Nord Norge: iht.
Tromsø politidistrikt har
det ikke vært gateprosti-
tusjon. Det har imid-
lertid vært omrei-
sende kvinner (8-9)
som har annonsert i
aviser og alternativ
annonsering (inter-
nett, chatte-rom). Det
har ikke vært noen domfel-
lelse, men pågående saker
er under etterforskning.
Øst-Finnmark har hatt til-
svarende erfaringer som
Troms. Noe av grensetrafik-

kering antas å være sex-kjøp begge
veier.

Karin Guttormsen, leder i norgesunio-
nens arbeidsgruppe for Stopp mennes-
kehandelen – NEI til trafficking, prosjekt
”Lilla sløyfer”, presenterte gruppas arbeid
hittil. Oppgavene består av salg av lilla
sløyfer, bevisstgjøring og holdningsska-
pende arbeid om menneskehandel. Pr.
april er 3.643 lilla sløyfer sendt til 27
klubber, som gir brutto kr. 72.860,-. Ved å
bære en lilla sløyfe gir du et lite, konkret
signal om at du tar avstand mot mennes-
kehandel! Se for øvrig artikkel i
Soroptima, 3/09.

Liv Handeland, prosjektleder for
soroptimistenes Moldovaprosjektet, pre-
senterte prosjektet. Moldova er Europas
fattigste land og er kilde nr. en når det
gjelder menneskehandel. Prosjektet har
vart i 3 år og omfatter internatskoler (68
internatskoler i Moldova hvor vi har valgt
ut tre), livsmestringskurs (life skill educa-
tion), jobbing for å få ungdommene ut i
jobb, utdanne sosialmedarbeidere med
mer. Prosjektet er forebyggende og vår
målgruppe er piker fra de tre skolene i
aldersgruppen 13-16 år, og de samme
pikene etter at de må forlate skolen og
frem til de er myndige (16-18 år).

Representantskapsmøtet 2008 vedtok
å tilleggsbevilge kr 100.000,- som hjelp
til å fullføre prosjektet ut første halvår
2009.

Harstad soroptimistklubb
Annelise Riis
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Sigrid Ag,
Harstad

Soroptimistklubb 
var konferansier 

Presidenten i
Harstadklubben,

Anne Marie Bakken
ønsket 

velkommen

Auditoriet på
Høgskolen 
i Harstad fylles av 
interesserte tilhørere.

Det koster bare 
kr 30,- pluss porto
Send bestillingen din til Gro
Stalsberg, Larvik Soroptimistklubb
på 
gro.stalsberg@larvik.kommune.no
KUTT NED PÅ FORBRUKET AV 
PLASTPOSER og skaff deg 
soroptimistnettet!h
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Kjempefin gave til 
forelesere i klubben 

eller til andre dere vil       
skal være 
miljøpositive!

Til alle i 
Soroptimaredaksjonen

FOR EN SPENNING det har vært å
kunne motta et fargerikt og fiffig
utformet SOROPTIMA i begynnelsen
av hver måned!

FOR EN PUBLIKASJON som har
opplyst og gledet oss alle med
bidragsytere fra fjern og nær!

FOR EN BETYDNING Soroptima har
for organisasjonen innad og utad!

TAKK for TOPP innsats!

På vegne av alle soroptimistene i
Norgesunionen

Solveig
unionspresident
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Tønsberg Soroptimistklubb ble chartret
12.mai 1959, og ble behørig feiret på en fin
og verdig måte 50 år senere, 9.mai 2009.
En flott og fremgangsrik femtiåring ble fei-
ret ” tre dager til ende” med gjester fra inn-
og utland.
Soroptimistsøstre fra Moldova, Tyskland og
Sverige deltok i feiringen, sammen med
Unionspresident Solveig H. Urdal, Tønsberg
Klubbens egne medlemmer og medlem-
mer fra de øvrige klubbene i Vestfold. Til
sammen 68 Soroptimister.

Feiringen startet fredag 8.mai, da Randi
Carlstedt inviterte til ”get together fest” for
alle som ønsket og hadde anledning til å
delta. Det ble servert reker med tilbehør, og
stemningen var upåklagelig, da den ene
sangstjernen etter den andre ”avslørte” sine
ferdigheter.

Lørdag 9.mai opprant med strålende mai-
sol, og det ble en vårlig ramme rundt et flott
arrangement. Klokken 13.00 var det invi-
tert til lunsj i Odd Fellow gården i Tønsberg.
Damene var på forhånd oppfordret til å
bære hatt til sine antrekk, og det ble en
sommerlig og elegant forsamling.
Gjestene ble møtt med en apéritif, og
hadde god tid til å hilse på hverandre før
alle gikk til bords kl.13.30. Jorunn Moe
ønsket velkommen, før president i
Tønsbergklubben, Anne Brit Lystrup, Ann-
Christine Søderlund for

Europaføderasjonen, unionspresident
Solveig H.Urdal og Bodil Svendsen for
Tønsberg Soroptimistklubb tente lysene.
Appellen ble lest av Anne Brit.

Bodil Svendsen ble medlem i Tønsberg
Soroptimistklubb da klubben ble chartret i
Tønsberg i mai 1959. Hun er fortsatt med-
lem, og er en ivrig og trofast deltaker på
møtene våre. Hun ble utnevnt til æresmed-
lem, og fikk utdelt diplom og nål til stor
applaus.

Sangkoret Black & Lekker underholdt oss
frem til lunsjen ble servert kl.14.20, og de
siste minuttene av deres
flotte fremføring ble led-
saget av alle damene,
som sang de to siste ver-
sene av Soroptimist
Symphony.
Dagens toastmaster, Gro
Gøystdal ledet oss igjen-
nom en fortreffelig lunsj,
som ble avsluttet med
kaffe og marsipankake.
Det ble holdt mange
taler, og gitt gaver fra
våre tilreisende gjester,
og rosende ord ble sagt
om Tønsberg
Soroptimistklubb og det
arbeidet klubben gjør.
Anne Brit Klevsjø fra

Holmestrand-klubben takket for maten, før
Jorunn Moe overtok etter toastmaster Gro.

Jorunn introduserte seniorgruppen i
Tønsberg-klubben, som gav oss et humo-
ristisk tilbakeblikk på hvordan det var å
være ung med ønske om høyere utdanning
– den gang dette var et nesten uoppnåelig
ønske for jenter.

Kl.18.00 festlunsjen slutt, men Liv
Handeland inviterte til uformell aften hjem-
me hos seg, og den gode stemningen, med
sangglade soroptimistsøstre fortsatte
utover kvelden.
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Tønsberg Soroptimistklubb 
50 år i 2009

Bodil Svendsen ble utnevnt til æresmedlem, og fikk utdelt diplom og nål av president Anne Brit Lystrup
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Søndag 10.mai kl.11.00 ble alle som
ønsket, og hadde anledning invitert til å
møtes på Verdens Ende, Tjøme, med picnic
og geologiske betraktninger ved Gro
Gøystdal.

Tønsberg Soroptimistklubb vil takke alle
som var med på å gjøre dagen minnerik og
uforglemmelig. Det gir alle klubbens med-
lemmer motivasjon til å fortsette det gode
arbeidet som har vært gjort i de første 50 år,
og som vil vokse videre i de kommende
generasjoner, som vil føre dette arbeidet
videre i vennskap, fred og forståelse.
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Jorunn Moe, Anne Brit Lystrup og unions-
president Solveig Haug Urdal var smilende
tilstede

Flotte jenter; Janet Kjønnerød og Kristin
Ruder, begge fra den jubilerende klubben!

regnskapsfører søkes
Det ble bestemt av styret for Norgesunionen av Soroptimister i 2007
at tiden var inne for å få en permanent regnskapsfører. Det tar 1 til 2
år å sette seg inn i et regnskap. Derfor vil det være en fordel med en
soroptimist som regnskapsfører. Hun vil kjenne til arbeidet i unionen.
Det ble forespurt blant soroptimistene i 2007, men det meldte seg den
gang ingen interessenter.

Norgesunionen av Soroptimistklubber 
søker autorisert regnskapsfører til å 
føre Unionens regnskap. Det er om lag 500 bilag og 
1400 transaksjoner i året.
Norgesunionens kasserer vil tilrettelegge og forkontere 
bilagene i henhold til kontoplanen.

Finnes det en soroptimist som kan tenke seg å gjøre 
dette arbeidet?

Regnskapsførerposten er for tiden budsjettert med 
kr 10.000,- i året, (inkl. mva.).

Spørsmål om oppdraget kan rettes til nåværende 
unionskasserer Sidsel Karlsen.
E-post: unionskasserer@soroptimistnorway.no.

Tilbud sendes 
Unionsstyret v/president Solveig Haug Urdal,

Skolebakken 5, 1538 Moss 

Eva H. Kjus                  Gro Stalsberg                     Lill Bjørvik                Margaret  Støle Karlsen
red.medl. øk.ansvarlig                  red. sekretær                      mediegrafiker

Sissel Hobæk
redaktør

Dette er vårt siste Soroptima, og det er med litt vemod vi sier takk
for oss. Det har vært spennende og morsomt å arbeide med bladet.
Og fremfor alt har det vært lærerikt. Takk for all hyggelig kontakt
med klubber og medlemmer. Deres bidrag har gjort Soroptima
levende og leseverdig. Fortsett i samme spor. Epostadressene til
Soroptima er de samme framover selv om bladet nå flytter til
Fredrikstad. Husk at fristen for oktobernummeret er 5. september.
Vi ønsker Fredrikstad-redaksjonen lykke til med arbeidet og
håper de får glede av dette arbeidet.

Hilsen, Sissel, Margaret, Lill, Gro og Eva!
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Som vi har skrevet tidligere, ligger
ikke unionspresident Solveig på
latsiden når det gjelder å synlig-
gjøre soroptimistene i maktens
korridorer.
I mainummeret skrev statssekre-
tær Raymond Johansen innlegg til
oss, og i dette nummeret er barne-
og likestillingsminister Anniken
Huitfeldt vår gjesteskribent.
Hun har tatt seg tid til å svare på
spørsmål.

Hva ser du på som den viktigste likestil-
lingssaken i Norge i dag?
Vi må omfordele makt og omsorg mellom

menn og kvinner. Jeg snakket nylig på forsva-
rets kvinnekonferanse, der var det en ung
mann som var frustrert fordi han opplevde at
kvinner i større grad ble dytta frem, og at
menn mistet makt. Og det er jo helt riktig, skal
kvinner få mer innflytelse betyr det at menn
som tradisjonelt har hatt mye makt får min-
dre.
Så skal vi ha en omfordeling av omsorg, der
menn må ta mer ansvar for omsorg, enten det
er husarbeid, barn eller eldre foreldre. Bare slik
kan vi også utjevne lønnsforskjeller, ved at vi
kvinner deltar mer i arbeidslivet og menn tar
mer ansvar på hjemmebane.

Hva vil myndighetene gjøre når det gjel-
der å heve lønnsnivået i de tradisjonelle
kvinneyrker slik at det kjønnsdelte
arbeidsmarkedet kan utjevnes?

Jeg har sagt at det først og fremst er partene i
arbeidslivet som må bli enige om å prioritere,
og løfte kvinneyrker og lavtlønnede.
Likelønnskommisjonen som regjeringen opp-
nevnte understreker nettopp dette i sin rap-
port, får vi ikke til varige avtaler og enighet
om å prioritere kvinneyrkene så vil andre vir-
kemiddel bare gi en kortvarig effekt.
Så er staten også arbeidsgiver, og da skal vi
være med å bidra.
Statsministeren har signalisert at regjeringen
sammen med arbeidstaker og arbeidsgiveror-

ganisasjonene skal jobbe sammen for å finne
ut hvordan vi best kan få likelønn.

Noen ting gjør vi allerede, forslaget om en
likere deling av foreldrepermisjonen er langt
på vei imøtekommet, vi øker fedrekvoten til 10
uker og vi gir flere fedre selvstendig opptje-
ningsrett. Vi vet jo at likestilling i hjemmet,

likestilling i arbeidslivet og likelønn henger
sammen.

Norge ble i høst kåret til verdens mest
likestilte land, sett fra kvinnens ståsted.
Har pendelen slått for langt ut, siden du
vil innføre lengre fødselspermisjon for
far og innføre gjensidig varslingsplikt
ved flytting etter samlivsbrudd der det
er felles barn?
Norge er kjent for å kombinere høy yrkesdel-
takelse blant kvinner med høye fødselstall. Vi
har en av verdens beste foreldrepengeord-
ninger. Denne har gjort det mulig for kvinner
å fortsette å arbeide etter at de har fått barn.
Det er imidlertid viktig å oppnå mer likestil-
ling mellom mødre og fedre i arbeid og fami-
lieliv. I den sammenheng har fedrekvoteord-
ningen vært viktig for å få fedre til å ta ut mer
permisjon. Fedrekvoten blir utvidet til 10 uker
fra 1. juli 2009.

En avgjørelse om flytting må antas å få stor
betydning, både for barnet og den andre av
foreldrene. Det bør være en selvfølge at den
som ønsker å flytte informerer den andre av
foreldrene. Varslingsplikten er ment å tydelig-
gjøre det ansvaret foreldre har for å holde
hverandre gjensidig orientert om avgjørelser
som vil kunne få stor innvirkning på barnets
liv. Varslingsplikten skal gjelde både den som
har barnet fast boende hos seg, og den som
har samvær.

En av fire kvinner utsettes for vold i
hjemmet. Hvorfor er det så vanskelig å
komme denne volden til livs?
Vold mot kvinner er et komplekst og omfat-
tende samfunnsproblem både ut i fra et kri-
minalitets-, helse-, likestillings- og oppvekst-
perspektiv.

En viktig årsak til at det er vanskelig å komme
vold i nære relasjoner til livs, er at denne vol-
den fortsatt ofte anses som et privat anlig-
gende. Vold i familien er fortsatt skam- og
tabubelagt. Det medfører at det kan være
vanskelig å stå fram og søke hjelp. Det medfø-
rer også at omverdenen kan nøle med å gripe
inn ved mistanke om vold og overgrep. Da
tenker jeg både på naboer, venner, familie og
arbeidskollegaer, men også på hjelpe-
apparatet.
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gjesteskribenten
barne- og likestillingsminister 

Anniken Huitfeldt 
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Det er derfor viktig med tiltak som kan bidra
til åpenhet og synliggjøring. Mer åpenhet kan
føre til at flere voldsutsatte kvinner søker hjelp
og at de søker hjelp tidligere. Det kan også
være med å gi utøvere av vold hjelp til å slut-
te å slå. Regjeringen har nå foreslått at tilbu-
det om krisesenter skal lovfestes, slik at alle
kommunene er lovpålagt å gi kvinner, og
menn, som trenger det et beskyttet bosted. Vi
utreder også bruken av omvendt voldsalarm,
dette er teknisk vanskelig, men målet er altså
å gjøre voldsutsatte kvinners hverdag bedre.

Så vil jeg oppfordre menn til å ta avstand fra
vold. Og det er bra dersom menn snakker om
voldsbruk seg i mellom, i organisasjoner eller
foreninger, og tar avstand fra det. Selv om
vold mot kvinner rammer kvinner og derfor er
et kvinneproblem er det jo først og fremst et
problem blant menn.

Ditt departement har også ansvar for
forbrukerpolitikken. Hva kan gjøres for å
få opp forbrukernes kunnskap slik at de
kan utøve forbrukermakt? 
Det vil sannsynligvis skape lavere priser, bedre
varer, større fokus på miljø.

Nå har vi gjort forbrukerpolitikk til en viktig
del av det skoleelevene lærer. Læreplanene
helt fra 90-tallet til Kunnskapsløftet omtaler
kunnskap om forbrukerrettigheter som vikti-
ge. Ikke minst gjelder dette miljø.

Så er det viktig at folk tar seg tid til å klage.
Forbrukerombudet tar en rekke selskaper
basert på klager fra forbrukerne, og de er der
for å hjelpe den vanlige forbruker. De er helt
avhengige av at folk gir tilbakemelding for å
kunne avdekke juks. I Norge har vi ganske
gode forbrukerrettigheter, heldigvis.

Ellers er kunnskap selve forutsetningen for
forbrukermakt. Kunnskap er svært viktig for å
kunne velge miljøriktig. I den sammenhengen
har miljømerking, som miljømerket Svanen
vært viktig, og vi jobber med veiledere og
informasjon for at forbrukere skal kunne ta
gode valg.

Noen ganger har vi forbrukere også kunnska-
pen, men velger ikke miljøvennlig, kanskje
fordi det er dyrere, eller fordi vi er fastlåste på
merke eller tradisjonelle valg.
Ta for eksempel etisk sjokolade, eller rettferdig
kaffe. Det finnes merker som selger etisk sjo-
kolade, som er dyrket miljøvennlig og der
bøndene har fått riktig pris. Avdekking av
varer og produkter som har bakgrunn i bar-
nearbeid, eller dyremishandling, har fått kon-
sekvenser for bedriftene. Men det er vi som
må være miljødetektiver i hverdagen.

Vi må bli mer bevisste i de valg vi gjør, de får
faktisk konsekvenser, og jeg tror de fleste nor-
ske forbrukere har tid og rom for å gjøre flere
miljøvennlige valg.
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bilder
tas i mot med stoooor takk, men 
husk at de må ha høy oppløsning, dvs. være så gode som 
overhode mulig - de skal trykkes. De fleste digitalkameraer 
serverer oss gode bilder når det gjelder oppløsning,
men sjekk om du er i tvil om kvaliteten.
Ta heller ikke bilder fra nettet, de er som regel altfor små.
Legg ikke bilder inn i word-dokumenter, men legg dem 
separat ved i eposten du sender oss.

Gode artikler blir enda bedre om bildene er av god kvalitet.

CHARTERFEST  FOLLO SOROPTIMISTKLUBB
LØRDAG 20 JUNI 2009 KL. 18.00
DRØBAK FJORDHOTELL,
SKIPHELLE

Charterseremoni kl. 15.00
med Europaføderasjonens 
representant: Popi Athanassiou,
leder av SI/E lovkomite
( Kun for medlemmer av Follo SI )

Fadderklubb: Rygge soroptimistklubb
Gudmor: Solveig Haug Urdal,
unionspresident

Pris for charterfest kr. 550
(Drikke kommer i tillegg.) 
Antrekk: Pent/gjerne bunad

Påmeldingsfrist: fredag 5. juni til
ingjerd@ingeborgrud.no
telefon: 481 21 111

Velkommen!
Bente Gårdeng
Kari Rimmereid
Ingjerd Juel Ingeborgrud
Solveig Lawson
Torhild Wessel-Holst

Overnattingsmuligheter:

www.drobakfjordhotell.no
Dobbeltrom: kr. 545
Enkelt rom: kr. 845
Reservasjon av rom,
tlf. 64 90 73 00/
93 28 47 47
mail@drobakfjordhotell.no
Referansenummer 35237

Veibeskrivelse til Drøbak
Fjordhotell, Skiphelle:
Kjør i retning Drøbak, ta av
Sogstiveien til venstre ved UNOX-ben-
sinstasjonen i bakken før Drøbak.
Følge skiltene til Drøbak Fjordhotell.
Den siste strekningen går veien
gjennom en løvskog, men følg veien
til den stopper ved hotellet.
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utdanningsfondets kunstlotteri

Årets kunstlotteri for Utdanningsfondet
gav oss hele kr. 68 400,-.
Det har vært veldig god oppslutning rundt
i det ganske land, så hjertelig tusen takk.
På representantskapsmøte, lørdagkveld ble
det trukket ut to heldige vinnere:

1.premien 2009
"Har tenkt" tresnitt av Olga Grimsmo Nilsen

gikk til Bente Prag i Drammen.

2.premien 2009
"De første" , tresnitt av Olga Grimsmo Nilsen
gikk til  Marit Brakestad i Voss.
Vinnerene var dessverre ikke tilstede ved
utdelingen, men representanter fra klub-
bene, tok imot gevinstene.

Vi gratulerer!

Hilsen Utdanningsfondet - Kr.sand Øst
Unni,Eva,Bente,Ann Christin og Cecilie

Hvert år deler Norgesunionen ut pris til
en klubb som har gjort en god jobb med
eget prosjekt. På representantskapsmøtet i
Fredrikstad ble Bærum soroptimistklubb
hedret med diplom for sitt mangeårige
arbeid med innvandrerkvinner. I nesten 30
år har de jevnt og trutt bidratt til å skape
kontakt med og gjøre hverdagen lysere for
disse kvinnene. Og prosjektet koster dem
ikke noe, bare litt menneskelig varme og tid.
Og da kan man holde på i årevis, slik som
Bærum-klubben har gjort. Gjennom norsk-
skolen i kommunen får de kontakt med inn-
vandrerkvinner og inviterer dem hjem til
seg i små grupper. Kvinnene hentes og
bringes av medlemmer i klubben. Det ser-
veres litt mat og drikke, og samtalen går på
norsk. Emnene spenner fra å fortelle ”hvem
jeg er” til skikker i Norge og eget land. Et
inkluderende opplegg som er til etterføl-
gelse.
Gratulerer Bærum, dere er en verdig 
prisvinner!

Men ikke nok med det….
Unionsstyret har sendt inn to forslag til
Europaføderasjons (SI/Es) konkurranse om

prosjektpris, nemlig Moldova-prosjektet
som drives av Holmestrand/Tønsberg, og
som vi alle nå kjenner og har felles ansvar
for, og det her omtalte Bærumsprosjektet.
Og BEGGE FIKK PRIS!

Dette viser at PFR-rapporter er svært vik-
tige. De går videre i vårt internasjonale sys-

tem. Ikke  skjul at det gjøres mye godt sorop-
timistarbeid i vårt land.

Hele Soroptimistnorge gratulerer
Bærum og Holmestrand/Tønsberg
med prisene.

Redaksjonen

Presidenten i
Bærumsklubben, Gry

Baadstrand Skare, med
diplom overlevert av
2.visepresident Siri

Gabrielsen

prosjektprisen 08 
utdelt
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”Soroptimist International er en ver-
densomspennende organisasjon for
yrkeskvinner med motto å være en global
stemme for kvinner.” Gjennom bevisst-
gjøring, formidling og handling skal SI
arbeide for å fremme soroptimismens for-
mål som beskrevet i Artikkel II i lovene for 
Soroptimist International:
-   Bedre kvinnens stilling
-   Holde høy etisk standard
-   Fremme menneskerettigheter for alle
- Fremme likhet, utvikling og fred
gjennom internasjonal forståelse og
vennskap.

Jeg ble veldig rørt og begeistret da jeg
fikk forespørsel om å bli soroptimist i
Larviksklubben. Soroptimistene har jeg hørt
om fra jeg var ganske liten, fordi min mor
var opptatt av og veldig engasjert i soropti-
mistene i mange år. Ikke bare vet jeg at hun
satt stor pris på klubben og alle de fantastis-
ke menneskene klubben består av, men
også det gode samholdet og følelsen av å
gjøre noe betydningsfullt.

Jeg hadde hilst på mange av medlem-
mene ved tidligere anledninger, og ventet
at det skulle bli hyggelig, men det har vært
en ubeskrivelig følelse å komme inn i klub-
ben. Så mange åpne armer, hyggelige ord,
varme tanker – det var som ”å komme
hjem”. Nå er det sånn at jeg bor i Oslo, og
det er jo kanskje litt rart å være medlem av
en klubb 13 mil unna hjemmet mitt, når det
i tillegg finnes 3 klubber i nærområdet. Og
det var nok av den grunn at jeg måtte tenke
meg litt om før jeg ble medlem. Med en
mann som reiser mye og en liten gutt på 1,5
år, er det ikke alltid like lett å få kabalen til å
gå opp. Men det er stor forskjell å komme
inn et sted hvor man kjenner noen til et
sted man ikke kjenner noen – og da tenkte

jeg at det uansett er riktig å begynne i
Larvik, så får vi se hvordan det blir etter
hvert. Men så hyggelig er det å komme på
møtene – at ja, da kjører jeg gjerne 13 mil
hver vei!

Nå skal det sies at jeg har ikke valgt å bli
soroptimist ene og alene fordi det er så hyg-
gelig å gå på møtene. Jeg har valgt å bli
soroptimist fordi jeg tror at dette er et sted
jeg kan være med på å gjøre en forskjell. Et
sted å sette spor. Et sted å bidra til en bedre
verden.

- men hvorfor akkurat soroptimist?
1. Kvinnenettverk. Jeg deltar i ulike nett-
verk, og vet at kvinnenettverk er bra for å få
noe til. Kvinner har mye å dele med hveran-
dre, og kvinner har andre fokusområder enn
menn. Risikoen i aktivitetene er lav og kva-
liteten høy.
2. Nettverk av yrkeskvinner i ulike bransjer.
Andre nettverk jeg deltar i er bransjeorien-
tert. Nettopp prinsippet med at det er ulike
yrker representert gjør at soroptimistene
skiller seg ut fra andre tilsvarende organisa-
sjoner/nettverk. Det mangfoldet dette gir er
helt unikt og gir store muligheter for å nå

mål som er komplekse.
3. Prosjektorientert. Det er konkrete pro-
sjekter man arbeider med. Det er mange
organisasjoner å delta i, men for meg
betyr det svært mye at man har målopp-
nåelse og skaper resultater av det man
gjør. At den tiden man investerer skaper
en positiv endring/forandring, betyr
enormt mye for meg.

Hva kan jeg bidra med?
På det siste ”besøks”-møtet jeg var på før
jeg offisielt ble tatt opp som medlem, var
det behov for en ”post-funksjonær”.
Margaret trengte en medhjelper til jule-
merkene, som klubben lager og selger til
inntekt for egen klubb og utdanningsfon-
det. Det var en konkret, enkel oppgave
som jeg tenkte måtte være en super måte
å bli litt kjent på. Og jeg fikk lov til det, selv
om jeg da ikke egentlig var medlem. Fordi
jeg også bor så langt unna, er det også
fint for meg å ha oppgaver som jeg kan
gjøre fra Oslo. Jeg vet at jeg ikke får anled-
ning til å delta på alle de flotte, lokale
arrangementene, og da vil jeg forsøke å

bidra så mye jeg kan på andre områder. Og
dette var en morsom jobb, som jeg gleder
meg til å begynne på i år også! 

Nå har jeg i tillegg fått oppgaven med å
oppdatere Larviksklubbens websider. Det
er også en oppgave som ikke krever fysisk
nærhet og med lett synlige resultater – som
skapt for meg!
Fra høsten er jeg miljøkoordinator. Litt usik-
ker er jeg på hva det vil innebære, men jeg
skal vel ikke gå gjennom livet uten å ha noe
å bryne meg på ?

Jeg tror jeg har en del å bidra med – og
vet at jeg har enormt mye å lære. Mitt inn-
trykk er en klubb med mange ulike men-
nesker, ønsker og forventninger - alle med
hver sin ryggsekk full av erfaringer. Jeg har
stor respekt for de krefter en så stor organi-
sasjon klarer å mobilisere.

Og jeg har stor respekt for alle de med-
lemmene jeg til nå har hørt om eller lest
om, som er kunnskapsrike og som skaper
resultater. Men viktigst av alt: så langt syns
jeg det er skikkelig gøy!
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ung soroptimistung soroptimist
Ellen Katrine Snedal, 
Larvik soroptimistklubb

Jeg har valgt å bli 
soroptimist fordi jeg tror at dette er
et sted jeg kan være med på å gjøre
en forskjell. Et sted å sette spor. 
Et sted å bidra til en bedre verden.

’’

FAKTA

Navn: Ellen Katrine Snedal
Født: 1970
Bosted: Oslo
Sivilstatus: Gift med Chris
Barn: En sønn, Ulrik Aleksander ( 1,5 år) 

Yrke: Produktsjef i Visma Unique AS
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1. Åpning av representantskapsmøtet

Torhild Wessel-Holst, President Rygge,
ønsket velkommen til klubben.
Introduserte neste taler.
Anne Enger, Fylkesmann i Østfold ønsket
velkommen og gav en orientering om fyl-
ket. Solveig Haug Urdal, takket Anne Enger,
overrakte bokgave og ønsket alle velkom-
men til rep.møtet med spesiell hilsen til
gjestene.

Lysseremoni:
SI Hanne Jensbo,
SI/E: Greta Hvaring          
Norgesunionen: Solveig Haug Urdal,
Representantskapsmøtet:
Torhild Wessel-Holst
Appell Solveig Haug Urdal

Minnes de døde.
19 kvinner, navn  leses. Tenne lys. 1 minutts
stillhet Solveig Haug Urdal

Solvor Øverås Fredrikstad
Sigrid Due Stang Aas Trondheim
Karen Aga Bodø
Annekine Zachariassen    Arendal/

Grimstad
Anna Maria Wessel-Berg Bodø
Margrethe Werge-Olsen Fredrikstad
Kirsten Røssaak Ålesund
Aud Henriksen Os
Berit Fevang Stavanger
Vibeke Bang Larsen Moss
Aagot Friis Flaattedal Drammen
Runi Løken Rygge
Randi Jansen Fredrikstad
Berit Tovsrud Sigdal
Berit Hareide Knuds Bergen Syd
Kirsten Dvergsdal Bodø
Camilla Juul Namsos
Bjørg Hamre Haugesund 

og omegn
Gerd Rødsand Bremnes Svolvær

Observatørene forlot salen for å delta
på tur til Rygge.

2. Navneopprop representanter
Ina Baumann
Endringer på representantlisten: nr. 9, 21,
76, 81, 90, 118

Forfall: 38 Anne Ma Western, 115 Astrid
Frefond          125 stemmeberettigende

3 Valg av:
a Møteleder:
Foreslått og valgt: Merete Jendal
Hun informerte om opplegget 
for dagens møte og dagsorden.
b Stemmetellere 
Foreslått og valgt:
Stemmetellere: Gunni Fiane,
Wenche Stenbro, Wenche Aga,
Åse Rødsrud, Anette Granfeldt,
Marit Meyer Åsheim, Anne Marie 
Raade, Inga Bjelke Wibye, Torhild 
Wessel-Holst, Kirsti Olsen 
Vakter: Solveig Lawson, Gudrun 
Fagerbakk, Kari Mitter 
c Representanter til å underskrive
protokollen 
Foreslått og valgt:
Elisabet Gjerstad, Moss og Vibeke
Olavesen, Fredrikstad

Møteleder fremla og avklarte enkelte
saker. Gjennomgang av representantmap-
pen, alle dokumentene og rutiner under
møtet. Redegjorde for årets skriftlige valg,
annonsert i Soroptima i april.
Klubbene satt alfabetisk med Ålesund
fremst og Arendal bakerst. Alternerer
annethvert år. Møtet satt.

4. Godkjenning av dagsorden 
To endringer på dagsorden:
Sak 10 og 11 beholder sine saksnr. men
bytter rekkefølge i praksis.
Sak 11F 1 Moldova II og 11 F 2 Lilla sløyfer,
bytter plass grunnet budsjettbehandlingen
Endringene Godkjent

5. Resolusjonsforslag: Merete Jendal
Møteleder redegjorde for prosedyre, (ikke
ad hoc forslag). Merete redegjorde for reso-
lusjonene og unionsstyrets beslutning om
kun å foreta mindre endringer i teksten.
Selve innholdet godtas som den står.
Teksten er godkjent av Lovkomiteen.
Det åpnes for kommentarer.
Resolusjon: Likestillingsloven 30 år – hvor
står vi? Edle Utaaker
Innlegg:
63 Else Øverli. Ønskelig med utskrift av
Resolusjonen. Fremlegges i kaffepausen.

Etter kaffepausen:
Representantene fikk noe tid til å lese
igjennom Resolusjonen som ble lest høyt
på nytt av 1. Visepresident.
Innlegg:
100 Torunn Natvik Hoen, fjerne i konklusjo-
nen: årets lønnsoppgjør, ut fra dagens situ-
asjon
50 Ragna Marie Henden, Sendes som pres-
semelding også ( hovedstadspressen ).
114 Inger Bakken, stryke  ( helse og
omsorgssektoren ).
Anne Baggethun: Sende en pressemelding
til NTB. Hun utarbeider forslag til presse-
melding.
Vedtak: Godkjent med endringene med
123 mot 2 stemmer 

6. SI/Norgesunionens  årsrapporter
01.10.07 – 30.09.08 Solveig Haug Urdal
Innlegg:
4 Kari Huvestad (Arendal-Grimstad, Syd 1)
endring: Temaet er Slaveskipet
Fredensborg,
Side 9 et møte i perioden 2007-2008
Vedtak: Godkjent med nevnte endringer

KLUBBENES ÅRSRAPPORTER 
01.10.07 – 30.09.08   Ellinor Hjorth-Eriksen
Innlegg:
6 Mary Miller og  25 Hilde Torkehagen
Skumsrud:
Unøyaktigheter vedrørende klubbenes
rapportering om antall. Bør bedres for
fremtiden. Svar fra unionssekretæren: Det
har vært for dårlig kommunikasjon mellom
enkelte tillitskvinner. Tallene rapportert
under avsnittet Ekstensjon er de offisielle
tall.
Vedtak: Godkjent

7. Rapport fra 2.
visepresident/Programme Liaison Siri
Gabrielsen
Innlegg: Ingen
Vedtak: Godkjent

8. Unionspresidentens rapportering om
fremdriften i strategiarbeidet  
Solveig Haug Urdal                                             
Unionspresidenten viste Power Point-over-
sikt med de saker som unionsstyret har
arbeidet med i året som har gått. Se også
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eget utdelt vedlegg.
Referert brev fra U.D, avd.dir. Anita Nergård
som svar på brev fra Norgesunionen om
Moldova
Innlegg: Ingen
Vedtak: Godkjent

9. SI/Norgesunionens regnskap 01.10.07
– 30.09.08   Sidsel Karlsen        
Orientering om enkelte poster som er
splittet opp bedre i forhold til tidligere
regnskap
Innlegg: Ingen
Vedtak: Godkjent

11. Enkeltsaker til behandling 
(sak 10 og 11 byttet plass, beholdt sitt
saksnr.) 
a Reisefordelingen 
1. Forslag fra Sandefjord  Marianne Næss
Innlegg: 19  Marianne Næss Sandefjords
forslag 1 og 2 trekkes. De støtter unions-
styrets forslag.
81 Kari Fossum, leverte nytt forslag på
møtet: Saken sendes tilbake til unionssty-
ret for bedre avklaring av konsekvensene.
Tilsvar fra Unionskassereren, ikke ønskelig
med retur av saken til Unionsstyret. Saken
sto i desember Soroptima. Det er Lands-
sekretæren som regner ut reisefordelingen
i juni hvert år.
71 Kari Holm, Narvik beklager at Sande-
fjord trakk sitt forslag. Klubbene kan selv
finne rimeligste reisemåte.
25 Hilde Torkehagen Skumsrud, saken må
diskuteres bedre før avstemning
103 Elfrid Karlsen: Redegjorde for sin
klubbs erfaringer med reisefordelingen
63  Else Øverby, advarer  mot å kutte ut rei-
sefordelingen: Det vil ramme en del små
klubber, 47 Betten Geheb, Reisefordelingen
bør ikke opphøre. Økonomisk belastning å
sende 2 representanter.
25 Hilde Torkehagen Skumsrud: Støtter at
reisefordelingen skal opprettholdes. Tenk
solidaritet. 113 Astrid Bjørgaas, reiseforde-
lingen bør opprettholdes. 58 Ragnhild
Rossvær, Støtter reisefordelingen. Ønsker
bedre bakgrunnsfordeling med eksempler
for alle klubber. 71 Kari Holm, Narvik kan
tenke seg å kutte ut hele reisefordelingen
til tross for at de er en klubb i Nord-Norge.
Leverer skriftlig forslag.

Avstemning 1:
Vedtak: Reisefordelingen opprettholdes.
118 mot 7 stemmer
1. Unionsstyrets forslag  Sidsel Karlsen
Innlegg:
Unionskasserer: Viste eksempel på overhe-
ad, redegjorde for bakgrunnen for forslaget
og forklarte konsekvensene av ny reisefor-
deling. 81 Kari Fossum, Oslo Nordstrand
trekker sitt utsettelsesforslag etter redegjø-
relsen. 6 Mary Miller, NAVs satser er forskjel-
lige fra Statens satser.
Unionskasserer, Norgesunionen har alltid
forholdt seg til NAVs satser.
Vedtak:
Avstemning 2: Unionsstyrets forslag basert
på NAVs satser.
Enstemmig vedtatt.

b Økning av charterbidrag til nye 
klubber, Sidsel Karlsen
Innlegg:
80 Mintje Anne Sybesma Schønsby, Oslo II
er fadderklubb til Romerike-Lillestrøm.
Økonomiske problemer ved oppstart av ny
klubb. En fordel å øke gaven til kr. 20.-
/medlem
109 Marta Berbu: Økt gave kommer godt
med.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
Med virkning fra 23. mai 2009.

c Retningslinjer for landssekretæren
Ellinor Hjorth-Eriksen
Innlegg:
Unionssekretær, Pkt. 13 Reisefordelingen
legges inn under pkt. 9. Greta Hvaring og
105 Ragna Marie Ervik hadde innlegg om
tidsfristen
Edle Utaaker, Trysil holder R&L 5.- 6. Juni
2009
Sissel Hobæk, tidsfrist for innsending: en
uke etter representantskapsmøtet 
5 juni utgår. Ny tekst siste setning: innen en
uke etter representantskapsmøtet.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt med endring  innen en
uke etter representantskapsmøtet.

d Matrikkel på nett, ny programvare
Sidsel Karlsen
Innlegg:
Ina Baumann. En åpenbar fordel med

matrikkel på nett. En trykket versjon er
aldri à jour. På nett vil medlemslisten være
oppdatert til enhver tid. Medlemmene kan
selv gå inn og sjekke om opplysningene er
korrekte. Kvalitetssikring. Å være på nett er
en stor fordel for en moderne organisasjon
som vår.
Sidsel Karlsen: Identitetstyveri  er ingen
stor fare ved å ha personopplysninger på
passordbeskyttet område på våre hjemme-
sider. Jfr. Skattelister, telefonkatalog som
ligger tilgjengelig for alle.
Trykket matrikkel kan bestilles og kjøpes til
selvkost og distribusjon, ca. kr. 50.-
17 Gry Baadstrand Skare: Ønsker både tryk-
ket utgave uten merkostnader og på nett.
Forslag om at siste del av forslaget trekkes.
54 Tove Akre: Meget godt forslag. Støtter
landssekretærens redegjørelse. Klubbene
kan eventuelt printe ut medlemslister fra
nettet selv. 6 Mary Miller: ca. 15% av med-
lemmene har ikke e-mail. 62% er eldre enn
50 år – mange har ikke PC. Ønsker å behol-
de trykket utgave. 25 Hilde Torkehagen
Skumsrud: Vi trenger en trykket utgave,
upraktisk med kun på nett. Tiden ikke
moden for kun nettutgave. Distribueres
alle – eventuelt via klubbene.
81 Kari Fossum: Støtter unionsstyrets for-
slag. Stor fordel å få medlemslisten på nett.
Vanskelig å skaffe annonser til Soroptima.
104 Gerd Halmø: Må det være skriftlig tilla-
telse fra alle – hva er konsekvensene hvis
noen ikke vil ligge på nett?
Sidsel Karlsen: En del opplysninger må
være tilgjengelig på alle. Unionsstyret vil
følge norsk lov.
77 Mary Britt Bastiansen: Praktisk på nett.
Ønsker også trykket utgave.
53 Gro Rannveig Stalsberg: Kostnader for
trykking 80-100.00 pr. utgave.
Edle Utaaker: Det nye styret vil følge opp
dette og finne en praktisk måte å ivareta
saken. 17 Gry Baadstrand Skare, levert
skriftlig forslag. Trykket utgave sendes alle
medlemmer uten kostnader for medlem-
mene.
Unionspresidenten, Soroptima har et
underskuddsbudsjett neste år.
5 Liv Merete Hartvedt Bue: De som ikke
trenger trykket utgave bør ikke få den.
100 Torunn Natvik Hoen: Er det ingen kost-
nader med å legge dette på nettet?
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Unionskasserer. Vi må ha nytt program for
landssekretæren. Vår programleverandør
Aeston har levert tilbud.
Avstemning:
1. Avsnitt: Medlemslisten legges på et pas-
sordbeskyttet område på unionens hjem-
meside.
Vedtatt
2. Avsnitt 
Bærums forslag: Forslaget falt.
Vedtak: Unionsstyrets forslag ble vedtatt.
Møteleder: Soroptimas statutter må
endres. 9 utgaver i året.

e  Disponering av Utdanningsfondets
kapital Solveig Haug Urdal
1. Forslag fra Larvik 

Gro Rannveig Stalsberg. Fondet
bør ikke tappes. Oppfordrer klubbene til å
støtte fondet, slik at flere kan få hjelp.
2. Unionsstyrets forslag

Unionspresidenten: Fondet er på
over 2 mill. Det bør være større sirkulasjon
av fondets midler. Flere bør få hjelp.
Cecilie Bjerke Skjømming: 83 kvalifiserte
søknader i år. Vi har 200.00 til utdeling,
behovet er 240.000. Ønsker å hjelpe alle
kvalifiserte søkere.
Sidsel Karlsen: Hvis vi bruker 50.000 ekstra
hvert år vil det ta 20 år før fondet er nede i
1 mill hvis det ikke blir tilført nye midler.
Innlegg:
76 Hilde Lunde: Ønsker å støtte Larviks for-
slag. 99 Helen Jamne: Distrikt Øst 3 har
bestemt å gå inn for unionsstyrets forslag.
63 Else Øverli: Forslag om prøveavstem-
ning
Første avstemning:
Den som vil ha forandring: Flertall
Vedtak: Unionsstyrets forslag vedtatt.
Kontra: for Larviks forslag: 8 stemmer

f  Norgesunionens anti-trafficking
arbeid  Solveig Haug Urdal
1. Lilla sløyfer
Unionspresidenten orienterte om saken.
Leder av arbeidsgruppen for Lilla Sløyfer,
Karin Guttormsen redegjorde for arbeidet i
gruppen. Kr. 102.000 på konto pr. 18.mai.
Beløpet doblet på et år.
I år har 31 klubber har solgt 3435 sløyfer.
Innlegg:
Eva Wiksen Næser: Forslag, sløyfe pkt 2:

klubbene kan beholde 10% av salget
Nødvendig med bevisstgjøring. Temaet må
løftes frem.
Avstemning: utelate 10% til klubbene.
Vedtatt.
Vedtak:
Vedtatt 50/50 deling av midlene til
Moldova og trafficking-arbeid i Norge

2. Moldova II
Unionspresidenten orienterte om saken
Liv Handeland utredet Moldova II ytterli-
gere. Hilsen fra IOM. Informerte om vanske-
lige interne forhold i Moldova. Håper å
finne penger til å fortsette prosjektet.
Trenger hjelp fra hele Norgesunionen.
SI President Elect Hanne Jensbo.
Gratulerer med prosjektet. Har selv besøkt
prosjektet og prosjektpartnerne CRIC og
IOM. Les utdelt rapport. Hanne overtar som
SI president fra 1. August 2009. Hennes 10.
desember 2009-appell vil handle om
Moldova. En tredje komponent som tas inn
i prosjektet vil være etter-omsorg av delta-
kerne som  har fått hjelp og opplæring av
programmet.
Innlegg: Ingen
Vedtak: Moldova II Vedtatt

g Retningslinjer for distriktsmøter
(nyopprettet) 
Siri Gabrielsen orienterte.
Det bør være retningslinjer for distriktsmø-
ter. Ekstensjonskomiteen og lovkomiteen
har gjennomgått saken og godtatt forsla-
get. Nytt forslag lagt i deltakermappene.
Innlegg:
71  Kari Holm, Hvorfor trenger man dispen-
sasjon når det brukes ordet ”bør”.
Korrigeres. 112 Torild Skjøning, det opp-
rinnelige forslaget er best.
Greta Hvaring: Ta bort ordet: bør
Cecilie Engebretsen: Ikke hjemmel til årlig
distriktsmøte. Poenget er at det er valgfritt
å ha distriktsmøte annethvert år. 81 Kari
Fossum, 2 c. For mange punkter som skal
inn i møteprogrammet, bør være valgfritt.
31 Anne-Line Nora, Hammerfest, Distrikt
Nord  kommer til å fortsette som nå.
Unionspresidenten: pkt a .. Ny tekst: Det
holdes distriktsmøter hvert år.
Pkt. C Programmet kan inneholde, ikke:
programmet bør inneholde.

Pkt. C Klubbarrangøren utarbeider et pro-
gram, ikke: skal utarbeide
Vedtak: Vedtatt med de 3 endringene

h Retningslinjer for distriktskon-
takter (redigering av de bestående)
Siri Gabrielsen gjennomgikk hovedpunk-
tene.
Innlegg:
100 Torunn Natvik Hoen, feil at distrikts-
kontaktene ikke deltar på R&L, det er de
som skal skape entusiasme blant medlem-
mene.
Forslag tilleggspunkt e:
Representantskapsmøtet.
Spørsmål: Hvordan skal dette finansieres?
Unionspresidenten: Det har vært avholdt
separate årlige møter for distriktskontak-
ter. Ekstensjonsleder er distriktskontak-
tenes leder. 106 Marit Helland, ber unions-
styret innarbeide kostnadene i budsjettet
113 Astrid Bjørgaas, godt forslag. Slå sam-
men distriktskontaktmøtet og Rep.møtet.
Unionspresidenten: godt forslag.
Sidsel Karlsen: Redegjorde for beløpene i
budsjettet. Det vil koste ca 60.000 ved å
invitere distriktskontaktene. Det er tidli-
gere vedtatt hvem som skal og hvem som
kan innkalles til R&L. For kort tid til å vur-
dere er slikt forslag som har slike økono-
miske konsekvenser. En sak til neste
Rep.møte.
Siri Gabrielsen: Det gjøres oppmerksom på
pkt. 4.
Merete Jendal: Utsette Skien-Porsgrunns
forslag, må utredes bedre til neste
rep.møte.
100 Torunn Natvik Hoen, ble foreslått i fjor.
Bodil Fygle Egeland: Givende å delta på
R&L. Kan ikke ta stilling til forslaget nå.
Distriktskontaktmøte må avholdes likevel.
Unionssekretæren refererte fra Protokollen
2008 i forbindelse med fjorårets Enkeltsak
12 a Valg av distriktskontakter på distrikts-
møtene. 44 Berit Knutsen Saken om dis-
triktskontaktenes deltakelse på R&L burde
vært tatt med i årets forslag siden det ble
foreslått i fjor.
Vedtak: Avstemmes tom pkt. D.
Saken vedtatt t.o.m. pkt. D
Pkt. E ble trukket av unionspresidenten og
foreslått utsatt til neste år.
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i Ny utgave av lover og vedtekter
Leder av lovkomiteen Cecilie Engebretsen
redegjorde for rutiner for lovendringer.
Neste lovendring 2014. En arbeidskomite
er nedsatt for å implementere lovendring-
ene.
I tillegg kommer nye vedtak i
Norgesunionen i løpet av 6-årsperioden
som skal inn samtidig. En meget viktig og
stor jobb. Lover og vedtekter er ryggraden
i organisasjonen. Lover og vedtekter er ikke
til hinder for drift av organisasjonen, men
en hjelp. Nødvendig med et minstemål av
kunnskap om organisasjonens Lover og
vedtekter som må være lett tilgjengelige.
Med et ringpermsystem kan nye vedtak
settes inn i Lovpermen kontinuerlig, og
nytrykk av hele permen vil ikke bli nødven-
dig. Lover og vedtekter skal ligge på pas-
sordbeskyttet område på nettet.
Innlegg: Ingen
Avstemning:
Forslag 4: Lover og vedtekter legges kun på
nett.
Vedtak: Vedtatt med  88 stemmer

10. SI/Norgesunionens budsjett 
01.10.09 – 30.09.10. Sidsel Karlsen: Vi har
egenkapital ca kr. 1mill. Vi bør bruke av
egenkapitalen og ikke øke kontingenten.
Nordiske dager 2010 i Bergen, her må uni-
onen garantere for et eventuelt under-
skudd. Renteinntektene vil synke betyde-
lig i kommende budsjettår, grunnet
endringer av renten.
Innlegg:
25 HildeTorkehagen Skumsrud, bekymret
over at det blir fremlagt et underskudds-
budsjett. Foreslår at det i 2010 fremmes
forslag om R&L møte annethvert år.
Alternere med distriktsmøter annethvert
år. Merete Jendal redegjorde for de inter-
nasjonale og europaføderasjonens lover
hvor det er vedtatt at det skal være årlige
rep.møter. Et eventuelt lovforslag kan sen-
des Europaføderasjonen ved neste loven-
dring (2014).
Vedtak: Godkjent  

12. Valg.
Solveig Lia. Benkeforslag vil bli avvist.
Redegjorde for årets skriftlige valgprosedy-
re.

Valgkomiteen har bestått av: Solveig Lia,
Karin Guttormsen, Anne Grete Wennes
Valgkomiteens leder leste kandidatenes
navn.
Kandidater på valg 
Merete Jendal redegjorde for valgprosedy-
ren. De kandidater som var tilstede kom
frem til scenen for presentasjon
Verv kandidat
Unionspresident Edle Utaaker
Unionssekretær Britt Nordgreen
Unionskasserer Inger E. Sinding Hølvold
Unionsstyresuppleant

Siren Hammer Østvold
1.visepresident Sigrid Ag
2. visepresident/
Program Liaison Mari Elin Øksendal
Guvernør Solveig Haug Urdal
Guvernørsuppleant

Kristin Ruder
Program-
koordinator  IGU Randi Mordal Hessen
Programkoordinator 
Utdanning/kultur Aud B. Pedersen
Programkoordinator 
suppleant Elin Høie
Distriktskontakt for 
Distrikt Nord 1 Torill Døhl
Distriktskontakt 
Distrikt Nord 2 Siri Bjercke
Distriktskontakt 
Distrikt Nord 3 Anne-Line Nora
Distriktskontakt 
Distrikt Sør-Vest Tove Mihle Strand
Ekstensjonskomiteen
Kandidat I: Mary Kaasa
(Består av 3 medlemmer)
Kandidat II: Kirsten B. Stephansen
Kandidat III: Martha Berbu
Lovkomiteen
Gjenvalg. Cecilie Engebretsen
(Består av 3 medlemmer)
Gjenvalg. Jorun U. Lystrup

NY: Anne Rita Meberg
Valgkomiteens 
3. medlem Inger Elisabeth Lønset
Web-ansvarlige Gjenvalg. Marit Hetland

Gjenvalg. Ellen Wik
Norsk Soroptima
Fredrikstad soroptimistklubb 
Kandidatenes navn publisert i Soroptima
nr.5 Marit Aasbrenn,

redaktør

Pia Sørensen, Heidi Oemichen, Kirsten Nipe
Lise Kari Viksmo, Unni Meum
Vedtak:
Alle ble valgt

Norske Soroptimisters utdanningsfond
for kvinner i Sør

Kandidat I
Gjøvik soroptimistklubb
Gunvor Kjærvik
Anneri Øxnevad Hofstad
Ellen Bjølseth 
Britt Laeskogen

25 HildeTorkehagen Skumsrud promoterte
Gjøvik.klubben og refererte deres vita da
ingen av kandidatene var tilstede.

Kandidat II
Tønsberg soroptimistklubb
Randi Carlstedt
Solveig Kittelsen
Torill Hektoen
Mildrid Astås
Randi Carlstedt promoterte Tønsberg-
klubben, hvor alle bortsett fra Torill
Hektoen var tilstede.

Vedtak:
Valgt: Gjøvik soroptimistklubb med 84
stemmer

13 Norsk Soroptima Sissel Hobæk
a Årsrapport 01.10.07 – 30.09.08
Innlegg: Ingen
Vedtak: Godkjent

b Regnskap 01.10.07 – 30.09.08
Sidsel Hobæk redegjorde for 
punkter i regnskapet.
Innlegg: Ingen
Vedtak: Godkjent

c. Budsjett 01.10.09 – 30.09.10
Budsjettert med underskudd,
men Soroptima har mye på 
konto, så det er ikke noe problem
Innlegg: Ingen
Vedtak: Godkjent

14. Ekstensjonskomiteens årsrapport
01.10.07 – 30.09.08  Bodil Fygle Egeland

PROTOKOLL
NORGESUNIONEN AV SOROPTIMISTKLUBBER
Representantskapsmøtet i Rygge, avholdt i Fredrikstad
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Innlegg: Ingen
Vedtak: Godkjent

15. Norske soroptimisters utdannings-
fond for kvinner i Sør  
Cecilie Bjercke Skjømming

a Årsrapport 01.10.07 – 30.09.08
Innlegg: Ingen
Vedtak: Godkjent

b Regnskap 01.10.07 – 30.09.08
Innlegg: Ingen
Vedtak: Godkjent

16. Guvernørene har ordet 
Guvernørenes innlegg overføres til
Landsmøtet i morgen.

17. Avslutning av 
representantskapsmøtet 
kl. 17.30  Solveig Haug Urdal
Unionspresidenten pekte spesielt på det
forpliktende for alle klubbene at Moldova II
prosjektet er blitt vedtatt.
Takk til myndig og munter møteleder.
Takk til alle tillitskvinner, representanter og
Ryggeklubben som har bidratt til at møtet
har fungert knirkefritt.
Lysene ble slukket.

Rygge 28. mai 2009

Solveig Haug Urdal, unionspresident

Sidsel Karlsen, unionskasserer

Ellinor Hjorth-Eriksen, unionssekretær

Gerd Louise Molvig, unionssuppleant

Elisabet Gjerstad
Moss Soroptimistklubb

Vibeke Olavesen
Fredrikstad Soroptimistklubb

REFERAT 
Morgenhilsen
Takk for i går, velkommen til Landsmøtet.
Introduserte musikerne
Solveig Haug Urdal
Morgenkonsert v/ Ellen Marie Carlsen og
Åshild Skiri Refsdahl
Et utvalg av sang og musikkstykker blant
annet fra My Fair Lady, Solveigs sang fra
Peer Gynt, Porgy and Bess, Sound of Music

Lystenning:
SI Tove Johansson   
SI/E: Karin Michols    
Norgesunionen: Edle Utaaker   
Landsmøtet: Vibeke Olavesen Fr.stad
Appell: Vibeke Olavesen Fr.stad

Møteleder utpekt, Gerd Louise Molvig
Hun fikk med seg landsmøtet ved en hyl-
ling av unionspresident Solveig Haug Urdal
for hennes innsats for organisasjonen og
for hennes menneskelige holdninger som
har gitt henne Kongens fortjenestemedal-
je.

Introduserte Beate Gangås
Inspirasjonsforedrag  Likestillings- og dis-
krimineringsombudet Beate Gangås.
Tema Likestilling. Sosial dumping både av
utenlandske menn og kvinner.
Hver 4. polakk i Norge er en kvinne som
vanligvis arbeider i renholdsbransjen.
Antall fillipinske au pairs øker, tross i at filli-
pinske lover forbyr dette. Det legale au
pair-opplegget i Norge har vist positive
resultater og blir benevnt som kulturut-
veksling.
Utenlandske kvinner gift med norske
menn får opphold hvis forholdet tar slutt,
eller hvis de blir utsatt for overgrep selv
om de ikke har vært i landet i 3 år.
Ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov
gyldig fra 1.jan. 2009.
Skal bygge ned samfunnsskapte hindring-
er for funksjonshemmede.

Guvernørene
SI/E Oppsummering av det som har vært.
Mariet Verhoef-Cohen har hatt fokus på
kommunikasjon og markedsføring. Har
fulgt en Policy plan 2007-2011 og har del-
tatt på en mengde møter. Hennes tema er
Go for Water. Mål 100 vannprosjekter. Norsk
vannambassadør Lill Bjørvik utnevnt 2009.
Flere måter å danne vannprosjekter på
sammen med andre, eks. gjennom PEP. Ikke
mange som er inne på SI/E hjemmesiden
regelmessig.
Hvem har passord for å komme inn på SI/E
medlemssider. Enkelte har hatt problemer
med å komme inn på sidene. The Link
kommer nå med bedre layout. Margaret
Støle Karlsen er med i arbeidsgruppen for
the Link. Ekstensjon: flere yngre inn i nor-
ske klubber.
Karin Guttormsen
SI/E Nytt
Guvernørmøtet i Amsterdam i juli-09 er
årets viktigste møte.
2008: Antall medlemmer i SI ca. 88.000.
Europa eneste føderasjon som vokser. Unn
Baadstrand Skare kandidat til
Ekstensjonskomiteen. Gerd Wold Goddard
kandidat til Scolarship-komiteen.
Alle er ansvarlig for at vi tiltrekker og
beholder medlemmene våre.
Eliane Lagasse: Opplæring av medlem-
mene. Fortsette vannprosjektet.
Strategisk plan er viktig. Intensjon om å
gjøre organisasjonen godt kjent.
5-O samarbeidet er iferd med å bli lagt
ned.
SI Fredspris skal deles ut. 9 kandidater.
Karin Guttormsen er med i utvelgelsesko-
miteen. Deles ut i Amsterdam.
PFR apporter er alle klubbers ansvar.
SIerras ambassadør Gerd Stenberg gjør en
flott innsats for prosjektet.
Ingrid M. Johnsen
Mini-introduksjon av kommende SI presi-
dent Hanne Jensbo

PROTOKOLL
NORGESUNIONEN AV SOROPTIMISTKLUBBER
Representantskapsmøtet i Rygge, avholdt i Fredrikstad
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SI NORGESUNIONEN  
Rygge Soroptimistklubb arrangerer
Landsmøte i Fredrikstad  søndag 24. mai 2009
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mamma) – det er tradisjonen.
Omskjæring praktiseres ikke av alle i land
hvor omskjæring utføres. Omskjæring er et
rituale som er en slags konfirmasjon.
Etter en fødsel er det mannen som
bestemmer hvor stor åpning kvinnen skal
ha. Hvorfor skjer kjønnslemlestelse i Norge
og ellers i verden? Den omfattende
omskjæringen dreper ofte mor og barn
under en fødsel. Samleie med radikalt
omskårede kvinner er også meget smerte-
fullt for mannen. Boken ”Mellom to kultu-
rer” handler i stor grad om Safia.
Safia Y. Abdi,
Stiftelsen Amathea

Gerd Stenberg
SIerra. 4-års prosjekt 2007 - 2011
Hun har deltatt på studietur til Sierra
Leone. Hjelp til selvhjelpsprosjekt.
Opplæring ved et senter i søm, frisering,
batikk, matlaging.
Hjelpen kommer frem. Takk fra Hope and
Homes for Children.

Unionsstyret 2009 – 2011 
Edle Utaaker
”Viktige oppgaver for Norgesunionen slik
vi ser det nå” Presentasjon av kommende
unionsstyre. De må finne sin arbeidsform.
Langsiktig strategiplan er et viktig styrings-
dokument. Utfordrer klubbene til å melde
seg til arbeid med videre utvikling av stra-
tegiplanen. Eksisterende planen skal revi-
deres 2011. Anne Baggethun vil fortsette
som info-medarbeider. Ønskelig å fortsette
kontakten med FOKUS.
Utvikle kontakten med FN sambandet.
Prøve å opprette klubb i Sogn og Fjordane
og vekke tillive klubb i Tromsø.
Utvikle nettesider og intranett.
Fast regnskapsfører. Arkivering. Utrede fast
sekretariat. Høringsgruppe etablert.
Trafficking / Moldova. Resolusjoner.
Tett dialog med Soroptima.
Prosjektene er motoren i organisasjonen.
Nordisk soroptimistmøte / Nordiske dager
11-13. Juni 2010 i Bergen.
Presentasjon av 
R/L møtet 4.- 6. Juni 2010 i Trysil.
Musikkstykke og resitasjon av dikt av Einar

Skjæråsen. Eli Sætre, visepresident foresto
presentasjonen. DVD presentasjon av Trysil
og det nye Radisson SAS hotellet hvor
arrangementet skal avholdes.
Hefter om Trysil og brosjyrer til alle.

Overlevering av stafettpinnen.
Rygges president Torill Wessel-Holst over-
leverte stafettpinnen til visepresident Eli
Sætre.
Ryggeklubbens medlemmer (ikke unions-
styret) kom fram og ble takket og hyllet for
kjempeinnsatsen og et flott arrangert
møte.

Avslutning
Takk til alle som har bidratt.
Ingen har vært OCM (Ordinary
Complaining Member).
Håper alle reiser beriket hjem.

Referert  på møtet i Western Cape S.I. 13.
mai 2009  tema ”Stop the Flesh Trade”:
”You give but little when you give of your
possessions.
You give much when you give of yourself.”
(Kahil Gibran)

Solveig Haug Urdal
Takk for dagens møteledelse til Gerd
Louise Molvig som kvitterte med 
Sitat: ”Livskvalitet” Halvor Skard.
Takk for samværet og vel hjem.

Lysene slukkes.

Lunsj.
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Greta Hvaring
Velkommen til Sorop Friends 20års jubi-
leum i Spania, helgen 26. Februar 2010.

Velkommen til chartering 
av klubb i Follo 20. juni på Drøbak fjord-
hotell. Påmeldingsfrist 5. juni. (ref. anmerk.
Invitasjon sendt alle klubber på mail fra
unionsstyret)

Ingjerd Juel Ingeborgrud
Idè fra en kommende klubbpresident:
Gjøre en undersøkelse hvorledes nye
soroptimister oppfatter organisasjonen.

Torild Marie Nilsen
”Om å være soroptimist” er å øve seg i å
dyrke forskjellighet og være soroptimist på
grunn av forskjellene. Hvordan ta vare på
forskjelligheten. Fare for konformitet og
eksklusjon. Er vi flinke nok til å ta inn de
ukonvensjonelle. Alle våre mål må
gjennomføres i klubben først.

Kaffepause, summegrupper – inspirert av
foredraget ovenfor.

Gerd Louise Molvig gav følgende informa-
sjon: 2 mill unge piker får hvert år fjernet
deler eller hele sine ytre kjønnsorganer.
135 mill utsatt for omskjæring.
Introduserte foredragsholderen.
Safia Y. Abdi, Stiftelsen Amathea
Kjønnslemlestelse
Safias motto: ”Empower women”
Hun skred inn i salen syngende en sang
som somaliske menn synger når de skal
hente vann fra en dyp brønn til kvinner og
kameler. Hun har med seg sin mann til
dette møtet. Safia er ekte harstadværing.
3 saker viktige i forbindelse med opprett-
holdelse av omskjæring:
•  Mangel på kunnskap om egen kultur
•  Mangel på kunnskap om religion
•  Mangel på kunnskap om anatomi om
hvordan vi er skapt. I sum et fattigdoms-
problem. Menn sier de ikke vil gifte seg
med kvinner som ikke er omskåret fordi de
ikke er rene. Ulovlig praksis i mange land i
Europa.
Omskjæring gjøres for barnas beste(sier Ellinor Hjort-Eriksen, unionssekretær
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reisefordeling 2009
representantskapsmøtet i Fredrikstad ( Rygge )
22,-24. mai

Klubb Reisemåte Antall Sum Får tilbake Betaler kr Differanser
Arendal Buss/båt 2 1760 605kr               -605
Arendal-Grimstad Bil/båt 2 1237 1 128kr            -1 128
Asker Bil 2 990 1 375kr            -1 375
Askim Bil 2 1200 1 165kr            -1 165
Bergen Fly/buss 2 3364 999kr         999
Bergen Syd Fly/buss 2 2940 575kr         575
Bodø Fly/buss/tog 2 5092 2 727kr      2 727
Borge  2 0 2 365kr            -2 365
Bærum Bil 2 753 1 612kr            -1 612
Drammen Tog/buss/ 2 526 1 839kr            -1 839
Flekkefjord Bil 2 2420 55kr           55
Fredrikstad 2 0 2 365kr            -2 365
Gjøvik Tog/bil 2 1210 1 155kr            -1 155
Halden Bil 2 176 2 189kr            -2 189
Hamar Tog/drosje 2 1196 1 169kr            -1 169
Hammerfest Fly/drosje/tog/bu 2 6884 4 519kr      4 519
Harstad Fly/buss 2 5043 2 678kr      2 678
Haugesund og omegn Fly/bil/buss 2 3170 805kr         805
Holmestrand Bil/båt 1 543 639kr               -639
Horten Båt/bil 2 618 1 747kr            -1 747
Jæren Tog 2 1956 409kr               -409
Kongsberg Bil 2 1374 991kr               -991
Kongsvinger Bil 2 1019 1 346kr            -1 346
Kristiansand Bil/båt 2 2124 241kr               -241
Kristiansand Øst Bil/båt 2 1564 801kr               -801
Kristiansund Fly/buss/tog 2 3549 1 184kr      1 184
Larvik Bil/båt 2 764 1 601kr            -1 601
Levanger Tog/drosje/Fly/b 2 3456 1 091kr      1 091
Lillehammer Tog 2 988 1 377kr            -1 377
Lister Buss 2 1820 545kr               -545
Mandal Buss/båt 2 1820 545kr               -545
Mo i Rana Buss/fly 2 6106 3 741kr      3 741
Molde Fly/buss 2 5325 2 960kr      2 960
Moss Tog 2 244 2 121kr            -2 121
Namsos Fly/bil 2 4521 2 156kr      2 156
Narvik Fly/tog/buss 2 4421 2 056kr      2 056
Odal Bil/buss 2 950 1 415kr            -1 415
Os Fly/buss/bil 1 1839 657kr         657
Oslo Tog/buss/drosje 2 824 1 541kr            -1 541
Oslo II Bil 2 362 2 003kr            -2 003
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Oslo-Nordstrand Tog/bil 2 635 1 730kr            -1 730
Ringerike Bil 2 1480 885kr               -885
Ringsaker Tog 2 788 1 577kr            -1 577
Røros Tog/buss/drosje/ 2 2208 157kr               -157
Sandefjord Bil/båt 2 883 1 482kr            -1 482
Sandnes Fly/buss 2 3494 1 129kr      1 129
Sandnessjøen Tog/buss/drosje 2 3956 1 591kr      1 591
Sarpsborg Bil 2 152 2 213kr            -2 213
Sigdal Bil 2 1051 1 314kr            -1 314
Skien-Porsgrunn Bil/båt 2 968 1 397kr            -1 397
Sortland Fly/buss/tog 2 5482 3 117kr      3 117
Stavanger Fly/buss/tog/dros 2 3555 1 190kr      1 190
Steinkjer Fly/tog/buss 2 3260 895kr         895
Stjørdal Fly/buss 2 2320 45kr                -45
Strand Fly/buss/båt 2 2927 562kr         562
Svolvær Fly/buss/tog/dros 2 7125 4 760kr      4 760
Trondheim Tog/drosje 1 556 626kr               -626
Trondheim Syd Tog/fly/buss/båt/ 2 2310 55kr                -55
Trysil Bil 2 1430 935kr               -935
Tønsberg Buss/båt 2 420 1 945kr            -1 945
Vadsø Fly/buss/drosje 2 10814 8 449kr      8 449
Voss Tog/drosje 2 1836 529kr               -529
Ålesund Fly/buss/tog/dros 2 3648 1 283kr      1 283
SUM 123 145446 49179 49179 0

Vertsklubben Rygge holdes utenfor.
For bruk av egen bil, regnes 1,90/km, for passasjer kr 0,30/km.
Summen av reiseutgifter tur/retur Fredrikstad for:

En representant kr 1182,-
To representanter kr 2 365,-

De klubber som får penger tilbake, får dette autumatisk.
Klubber som skal betale reisefordelingen, bes gjøre dette
omgående til
Unionskasserer Sidsel Karlsen,
Hakkeråsen 9, 1560 Larkollen
Bankgironr. 2801 13 28757

reisefordeling 2009
representantskapsmøtet i Fredrikstad ( Rygge )
22,-24. mai

Ina Baumann
landssekretær
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resolusjon vedtatt på
representantskapsmøtet i Fredrikstad 
( Rygge ) 22,-24. mai

 

Soroptimist International Norgesunionen, Unionspresident Solveig Haug Urdal, Skolebakken 5, 1538 Moss , Norway 

 
Resolusjonen sendes av unionsstyret til:  
Barne- og likestillingsdepartementet Anniken Huitfeldt 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet Dag Terje Andersen 
Fornyings- og administrasjonsdepartementet Heidi Grande Røis 
NHO ,     LO,       KS ,    YS,   UNIO,    Akademikerne  
 

 
Resolusjon fra Soroptimist International,  
Norgesunionens representantskapsmøte  
 
Likestillingsloven 30 år - hvor står vi?  
30 år etter at Likestillingsloven ble vedtatt har vi fortsatt ikke oppnådd reell likestilling i Norge. 
 
I forbindelse med årets lønnsoppgjør krever S.I. Norgesunionen av partene i arbeidslivet at årets 
lønnsoppgjør må ha en kvinneprofil som er egnet til å styrke kvinnens stilling i arbeidslivet. 
 
Kjønn 
I medhold av likestillingsloven skal de to kjønn, uavhengig av etnisitet, religion og nedsatt 
funksjonsevne, ha like muligheter i samfunnsliv, hjem og arbeid. Loven tar særlig sikte på å bedre 
kvinnens stilling. I den sammenheng fremheves det at det bør tilstrebes en bedre fordeling av 
foreldrepermisjonen. 
Lønn og arbeid 
I medhold av likestillingsloven skal menn og kvinner, uavhengig av etnisitet, religion og nedsatt 
funksjonsevne, ha lik lønn for arbeid av lik verdi. 
Arbeidsgiver skal likestille menn og kvinner når det gjelder opplæring og videreutdanning. 
Det kreves derfor lønnsløft for utvalgte kvinnedominerte yrker i offentlig sektor og andre tradisjonelt 
lavtlønte kvinneyrker. 
Vi fremhever også betydningen av prosjektstøtte til virksomheter og organisasjoner som arbeider 
konkret for å heve kvinners kompetanse og motivasjon - dette for å øke rekrutteringen av kvinner til 
lederstillinger. 
 
Vi har ikke likestilling så lenge det ikke er likelønn i Norge og forventer at Barne- og 
likestillingsdepartementet og partene i arbeidslivet, sørger for at ovennevnte målsettinger, 
herunder forslagene fra Likelønnskommisjonen, blir fulgt opp i et felles løft for et likestilt 
samfunn. 
 

Rygge 23. Mai 2009  
Soroptimist International Norgesunionen 

 

 
Solveig Haug Urdal 

Unionspresident 
 

Soroptimist International er en verdensomspennende organisasjon for yrkeskvinner som Norgesunionen er en del av. Vi er tilkny ttet FN med 
representanter i FNs organer i New York, Geneve, Wien, Paris, Roma,  Nairobi og Kairo. Soroptimistene har konsultativ status i FN og i 
Europarådet. Organisasjonen er en upolitisk sammenslutning av klubber og arbeider for internasjonal forståelse, vennskap, fre mme av 
menneskerettighetene, bedring av kvinners stilling i alle samfunn, respekt og forståelse for andres arbeid.  

 

Soroptimist International Norgesunionen. Organisasjonsnummer i Enhetsregisteret: 984 881  185.  www.soroptimistnorway.no  
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Nå er sommeren bare noen grader unna 
og vi kan lene oss tilbake og nyte etterlengtede
fridager.
Ferien er til for å lade opp batteriene til ny inn-
sats for organisasjonen vår, en organisasjon som
i år fyller 75 år. Ikke dårlig, det!
Larvikredaksjonen har med dette levert sitt siste
Soroptima. Et blad med masse godt stoff sendt
til oss fra land og strand.
Du finner mye informasjon i medlemsbladet
ditt - les det fra perm til perm.
Og løs kryssordet når du unner deg en pause.

God sommer til dere alle! Nyt den!



B-blad
Norsk Soroptima
v/Sissel Hobæk
Saltverksveien 14
3260 Larvik
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INA BAUMANN

Hei, alle soroptimister!

Aller først vil jeg takke for
mange positive henven-
delser og hyggelig kontakt i
det første halvåret jeg har
vært landssekretær. Jeg
synes innsending av skjema-
er og medlemslister har gått
fint, og de fleste klubbsekre-
tærer er flinke nettbrukere.

ARENDAL-GRIMSTAD
Bente Tobbiassen, reg. revisor

ASKER
Trine Merete Olberg Eide, daglig
leder
Wenche Norset Iversen, sykepleier

BÆRUM
Cecilie  Carlstedt, politijurist

FREDRIKSTAD
Line Sissel Dahlgaard Berntzen, lege 
Inger Mariann Eilertsen,
kulturkonsulent
HORTEN
Karen Marie Hisdal Hansen, lærer

Gamleveien 38 c
3030 Drammen

mobil: 911 94 111
landssekretaer@
soroptimistnorway.no

baksiden

Sekretærinformasjon
Databasen = medlemslisten. En oppdatert
database med riktig informasjon om hvert
enkelt medlem er viktig.
Skal du motta Soroptima må adressen din
være riktig. Skal nye medlemmer få
Soroptima så raskt, må landssekretæren få
beskjed om det nye medlemmet med én
gang. Utmeldte medlemmer skal ut av lis-
tene raskt!  
Skjemaer finner du på vwww.soroptimist-
norway.no.
Følgende skjemaer 
er tilgjengelige:

medlemsnytt

VIKTIGE DATOER

10. - 12. juli 2009 "Soroptimists
go for water" 
19th European Congress of
Soroptimist International 
of Europe,Amsterdam, Nederland

4. - 6. juni 2010
Representantskapsmøtet i Trysil

11. -13. juni 2010
Nordiske Dager i Bergen

10.-14. juli 2011
Internasjonal Convention
Montreal, Canada

AKTUELLE WEBADRESSER
Norgesunionen:
www.soroptimistnorway.no
Europaføderasjonen
www.soroptimisteurope.org
Soroptimist International
www.soroptimistinternational.org
FN
www.un.org      

www.globalisering.org

www.unifem.undp.org

1. Melding om nye tillitskvinner.
Skjemaet finnes både elektronisk og som word-
dok. Skjemaet skal bare sendes til landssekretæ-
ren. Andre skjemaer blir ikke godtatt.

2. Nytt medlem
3. Opphør av medlemskap
4. Forandring av adresse 

- for ett medlem
5. Endringer i adresser 

- for flere enn ett medlem

Nye medlemmer pr. mars 2009

Noen plundrer litt, men vi får
det til, og Posten er da fort-
satt i funksjon!

De fleste klubbene har nå
levert inn revidert medlems-
liste og skjema over nyvalgte
tillitskvinner – tusen takk!
Fortsatt mangler jeg noen,
men jeg regner med at jeg
skal få det meste på plass i
løpet av kort tid.

Rettelser kommer jo inn til
klubbene kontinuerlig fra
medlemmene. Disse må sek-
retærene  sende meg etter
hvert som dere mottar dem,
på vanlig måte – gult, grønt
eller rødt skjema. Da holder vi
medlemslisten à jour og alle
mottar vårt flotte medlems-
blad til riktig adresse.

Vær obs på at rettelser
mottatt etter 31. juli, ikke
kommer med i ny matrik-
kel.
Ønsker dere en strålende sommer 
og deilig ferie.             Hilsen Ina

Nå takker jeg for meg 
og ønsker deg en riktig
fin sommer med mange
gode opplevelser!
Og så sier jeg som
Mariann i Flekkefjord:
Å få lov til å være 
soroptimist er en 
glede! La oss alle 
sammen 
jobbe for at 
mange flere får 
samme gleden!

KRISTIANSAND ØST
Camilla Agerup, matskribent
Hanna Aase, konsulent

LILLEHAMMER
Ella Oline Guldvik, adjunkt

OS 
Hedvig Holst, ingeniør

RYGGE
Birgit Hertzberg Kaare, profes-
sor

TØNSBERG
Ranveig Nordskog, regnskaps-
leder

DØDE
HALDEN 

Carolyn Andersen, jurist, lektor
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