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HARSTAD SOROPTIMISTKLUBBS HISTORIE VED 70 ÅRS JUBILEET 

 
Innvielsen av Harstad Soroptimistklubb foregikk på Hotel Nobel, onsdag 26. september 
1951. I protokollen står det: «på den europeiske federasjons vegne erklærer jeg herved 
Harstad Soroptimistklubb for lovlig stiftet og indviet og bringer den mine bedste 
lykønskninger». Clara Hammerich. Clara Hammerich var president for den Europeiske 
federasjon. Hun var en dansk forfatter og oversetter og litt av en dame. Samme år startet 
hun også Hammerfest, Kongsvinger og Kongsberg soroptimistklubber, og året etter Narvik 
og Steinkjer. 
 
Bildet er fra innvielsen av SI Kongsberg. Gudmor 
var pianisten Mary Barrat Due. Hun var på den 
tiden past president i den Europeiske Federasjon. 

Vårt Charter er undertegnet 
av disse to, samt 
unionspresident Ulrikke 
Greve Dahl og klubbens 
første president, 
sangerinnen Steivor 
Conradi Døscher. 
  
17 medlemmer av den 
nystiftede klubben har satt 
sine navn i protokollen. 
Det var hilsener, 
lykkeønskninger, 
telegrammer, taler og 

gaveoverrekkelser.  
 
I starten var møtene hjemme hos medlemmene, 
fast møtelokale var vanskelig å realisere. 
Ansvaret for serveringen på møtene har variert. 
De første årene var det nok lagt stor vekt på 
servering, gjerne med en likør til kaffen! Og var det jubileum var det full galla, her fra 10 
års jubileet med Hjørdis Bergsås og Louise Iversen i ballkjoler. 
 
 

 
Et tema som har dukket opp iblant har 
vært det sosiale liv, trivselen blant 
soroptimistene. Her er et bilde av 
soroptimistklubben på utflukt til Bera 
Evensens hytte i 1954. Fra v. Aagot 
Smith, Guri Conradi, Laila Smith, Tutta 
Alstad, Bera Evensen, Astrid Pedersen 
og Guri Fjeld. De to til høyre var gjester. 

Steivor Conradi Døscher 
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Da de eldste chartermedlemmene ble gamle og 
skrøpelige, startet noen av dem en mimreklubb. 
De møttes på sykehjemmet der to av dem 
bodde, til gjensidig glede. Bildet viser tre 
veteraner ved vårt 40-års jubileum, fra v. Astrid 
Ytterstad, Adly Bergan og Ingrid Moen. I nyere 
tid har flere medlemmer møttes på formiddagen 
på Jordbærpikene en gang i måneden. 
 
Alle nye medlemmer må holde yrkesforedrag. 
En glimrende anledning for resten av klubben til å bli kjent med de nye medlemmene og få 
innblikk i de forskjellige yrker.  Yrkesforedrag kan være både lærerike og spennende. Det 
første yrkesforedrag i klubben var ved veterinær Louise Iversen på 
byveterinærlaboratoriet. På den lange benken i laboratoriet lå på rekke og rad: lunger med 
tuberkulosebasiller, lever med spesielle sykdommer, jur med og uten betennelse osv. Et 
interessant foredrag, men matlysten forsvant! 
 
I løpet av klubbens 70-års historie har vi hatt mange presidenter og alle medlemmene har 
hatt sine verv: visepresident, kasserer, sekretær, revisor, utsending til landsmøter osv.  
 

3 av medlemmene har fått Barentsprisen, en pris 
som deles ut av Kirkenes Soroptimistklubb. Prisen 
går til en soroptimist i regionen som har utmerket 
seg på en slik måte at det har styrket samarbeidet, 
økt toleransen og skapt grobunn for fred og 
fordragelighet mellom mennesker med forskjellig 
språk- og kulturbakgrunn i regionen. Eva Øye 
Sandnes fikk prisen i 2003, Kirsti Holmboe i 2007 
og Anne Marie Bakken i 2009. 
 

 
Klubben har 3 æresmedlemmer: Steivor Conradi Døscher, klubbens første president, 
Sigvor Riksheim og Louise Iversen.  
 
Sigvor Riksheims store innsats for de 
funksjonshemmede ved Nord-Norges 
Åndssvakehjem i Kvæfjord la grunnlaget for 
den oppvurdering av funksjonshemmede 
mennesker som opp gjennom årene har 
vokst seg stadig sterkere. «Gi oss lov, og vi 
kan», var hennes motto. Hun fikk Kongens 
fortjenestemedalje i gull for sin innsats. Og 
hun fikk klubben med seg. I flere år holdt vi 
juletrefest for Trastad-elevene, og Trastad 
samlinger fikk gavesjekk på kr 10 000 ved 
vårt 50-års jubileum. 
  Sigvor Riksheim og Louise Iversen 
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Louise Iversen var den siste av chartermedlemmene i klubben. Hun ble utnevnt til 
æresmedlem i 1995. Hun tok eksamen i 1945 som Norges første kvinnelige veterinær, noe 
som har ført til at hun har fått en plass oppkalt etter seg ved Veterinærhøgskolen i Oslo. 
Lokalt er hun best kjent for sitt 
samfunnsengasjement. Forebygging og 
ulykkebekjempelse er både et privat og 
offentlig ansvar, mente hun og har fått mye 
kreditt for at Harstad ble Safe Community. 
Bygging av krematoriet klarte hun å få 
realisert. Hun var også med på å dra i gang 
Pensjonistuniversitetet i Harstad. Som 
soroptimist ble det mange utenlandsreiser til 
verdenskongresser bl.a. til London og 
Honolulu. Hun tok stadig imot utenlandske 
soroptimister i sitt hjem. Louise ville gjerne at 
det skulle sendes to representanter fra klubben til unionsmøtene, og fikk opprettet et 
reisefond, delvis av egne midler. I minneordet om henne sto det: «Louise Iversens idealer 
og interesser stemte helt med soroptimismens målsettinger i arbeid for å bedre kvinners 
stilling, menneske-rettigheter for alle, likhet og fred.» Louise satt på Grini under 2. 
verdenskrig. Da det ble gitt erstatning fra staten til disse fangene, overførte hun pengene 
til flyktningene. Hun døde i 2006, 86 år gammel. 
 
Det ble en gang vedtatt at alle møtene skulle begynne med noe internasjonalt. Dette har 

ikke vært fulgt opp, men temaet er alltid der. Det har vært 
utallige faglige foredrag fra flere felt: menneskerettigheter, 
klima og miljø. Og vi har hatt vennskapsklubber i Minneapolis i 
USA, Lahti i Finland og George Town på Tasmania. Nå er det 
bare korrespondansen med George Town som fungerer, så 
vidt jeg vet. Flere av våre medlemmer har besøkt George 
Town, og da deres medlem Jane Zimmermann rundt 
århundreskiftet var SI president, besøkte hun Nord-Norge og 
var bl.a. på multebærtur på Bjørnefjell med Kirsti Holmboe og 
Inger Marie Skavås. 
 
To av medlemmene våre var særlig flinke til å reise både til 
Nordiske dager og kongresser, nemlig Signe Skaadel og 
Sigrid Rød, her på Convention i Istanbul i 1983. 
 
 

 

PROSJEKTER 

Harstadklubbens første store prosjekt startet med et yrkesforedrag av oversøster Bergljot 

Brekke i desember 1951, 3 måneder etter konstituerende møte. Klubben vedtok å få 

bygget et kapell til sykehuset istedenfor det såkalte likhus, spesielt av hensyn til de 

pårørende. Komiteen med bokhandler Åsta Kristiansen i spissen satte i gang. Det ble 

utallige brev og konferanser med overlege og arkitekt, og iherdig pengeinnsamling. I 1957 

ble det besluttet å bevilge nattverds utstyr til sykehuset. Men i 1959 ble 

pengeinnsamlingen avsluttet og pengene satt i banken. 
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Sykehuskapellet ble aldri reist, men midlene ble 

vedtatt overført til Harstad Krematorium. I 1973 

besluttet klubben at 40.000 kroner av midlene skulle 

benyttes til en natursteinmosaikk av Jardar Lunde. 

Kunstverket var på plass til åpningen av krematoriet. 

Det hører med til historien at en soroptimist, Louise 

Iversen, var formann i krematoriebyggkomiteen. 

Et nyere, stort lokalt prosjekt vi har hatt og fortsatt har 

er Soroptimisthagen. Den er blitt et begrep i byen. 

Den ligger mellom Trondenes kirke og 

Trondenes historiske senter. Den ble gitt i 

hundreårspresang til Harstad kommune ved 

ordfører Hallvard Hansen i september 2003. Her 

overrekkelsen v/klubbens president Turid Riis. 

Hagen har kostet mye arbeid og mange 

dugnader, men også mange hyggelige 

og sosiale kaffepauser for 

dugnadsgjengene 

Nå ligger den der i all sin prakt, ryddet, 

dyrket og vedlikeholdt av soroptimistene 

som også har nødvendig kompetanse 

og entusiasme i sine rekker. En ekstra 

takk til Oddrun Abelsen. På soroptimistbenkene kan du sitte og nyte utsikten over 

Vågsfjorden´. 

Et annet prosjekt som har fått vår støtte i nyere tid er Children Burn and Wound Care 

Foundation. Stiftelsen ble opprettet i 2007 etter et møte mellom kirurgen Einar Eriksen på 

Haukeland sykehus og Harstadmannen Hans Petter Schjelderup som kom til sykehuset 

sterkt brannskadet. 

Einar Eriksen har bodd i Etiopia i 10 år og sett de forferdelige brannskadene særlig barn 

fikk fordi maten ble kokt på åpen ild. Prosjektet har stor støtte i Harstads befolkning, og det 

er samlet inn store beløp til sykehusplasser og forebyggende arbeid, nå etter hvert i 6 

afrikanske land. Harstadklubbens særlige engasjement har vært støtte til utviklingen av en 

trygg kokeovn. Som brensel brukes pellets av biomasse som kvinnene kan produsere 

selv, og derved skapes arbeidsplasser for dem. For å samle inn penger har vi hatt to 

kjolesalg, i 2018 og 2019 og fått inn til sammen 28000,- kroner. 



Historikk ved 70-års jubiléet v/ Tora Saue 5 

Vi har også deltatt på Walk and Run til inntekt 

for dette prosjektet. Bildene er fra kjolesalget 

2019 og overrekkelse av sjekk til Hans Peter 

Schjelderup samme år. 

Som medlem av Harstad kvinneråd var vi i sin tid med på å drive eldres hobbyklubb. 

Klubben var også involvert i Nyttårsball på lave sko, en fest for eldre i Harstadhallen, og en 

tid hadde klubben en flyktningekomite, og faste beløp ble bevilget bl.a. til eldre flyktninger. 

 

Klubben har i alle år støttet de prosjekter som Norgesunionen til enhver tid har hatt som 

satsingsområde, i nyere tid Utdanningsfondet og Moldovaprosjektet for å forhindre 

menneskehandel. I 2012 var vårt medlem, Kirsti Holmboe, med i en delegasjon fra 

unionen som reiste til New York og FN’s 56.sesjon i Kommisjonen for kvinners status 

(CSW) for å legge fram soroptimistenes arbeid for kvinner i Moldova - en stor 

anerkjennelse av arbeidet!  

 

I forbindelse med et distriktsmøte i Nord 2 i Harstad i 2009 arrangerte klubben et stort 

seminar om trafficking. Det fikk god oppslutning både 

av distriktets klubber og av folk i byen. 

 

Vi har også i mange år solgt lilla sløyfer på stand på 

kjøpesentre og på 8.mars. Inntektene går som kjent 

til bekjempelse av menneskehandel. Her ser vi Kirsti 

Holmboe og Else Mari Fjell i aksjon.  

 

 8. mars ble på 90-tallet feiret med stand i foajeen på 

Kulturhuset sammen med de fleste andre 

kvinneorganisasjoner i Harstad. På bildet er det 

Tora Saue og Torny Nikolaisen som er vakt på 

standen i 1996.  Men de siste årene har vi 

samarbeidet med Høgskolen og 

Sanitetsforeningen om en markering på 

Høgskolen. Der har det vært et rikholdig og 

spennende program, gjerne med tilreisende 

foredragsholdere.  
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Bildet er fra 8. mars 2018. Fra v. Kirsti Holmboe, 

Annelise Riis, Eva Øye Sandnes og Else-Mari Fjeld. Til 

høyre Tora og innfelt Bodil Tonheim som 

representerte oss i arrangementskomiteen. 

 

 

Vi deltar i 

Orange the 

World 25.november – 10.desember, kampanjen for å 

få avskaffet vold mot kvinner. Vi har fått Trondenes 

kirke, Galleri Nord-Norge og foajeen på Kulturhuset 

opplyst i oransje. Medlemmene har også strikket seg 

oransje skjerf.  

I mange år har vi støttet SOS barnebyer, først med et 

fadderbarn, men nå en landsby.  

De strikkeglade i klubben deltatt i Strikk for livet, et 

prosjekt for å strikke små, varme plagg til premature barn 

på sykehus uten kuvøser i Afrika. Bildet viser vår første 

forsendelse til «Strikk for livet». 

Krisesenteret får et 

årlig beløp.  Ved vårt 

60-års jubileum fikk 

de en ekstragave på 

10000 kr., her overrakt av president Oddrun Abelsen.  

 

Vi har vært engasjert i Multicultura, en årlig, 

flerkulturell festival på Kulturhuset som somaliske 

Safia Abdi Haase i sin tid tok initiativ til. Her opptrer 

innvandrere, flykninger, asylsøkere og etnisk norske med sang og dans mm. Etterpå blir 

det servert mat fra de forskjellige kulturer i foajeen på Høgskolen – nå Arktisk universitet, 

campus Harstad. Harstadklubben har hatt stand med norsk mat, med alt fra kjøttkaker til 

fiskesuppe. 

 

For å få penger til våre prosjekter, har vi flere ganger deltatt på Høstmarkedet på Sør-

Troms museum med hjemmelagede produkter, alt fra lefser og kaker til gelé og syltetøy.  

 

Vi har arrangert åpne møter på Høgskolen to ganger, i 2015 med tema «Flyktningers 

helse» og i 2016 om Stine Sofies stiftelse v/Ada Sofie Austegard. Det var skuffende dårlig 

oppmøte på disse arrangementene.  

 

Klubben har hatt unionsstyret to ganger, første gang fra 1967-1969. Hjørdis Bergsås var 

unionspresident, og i styret satt Sigrid Rød, Astrid Ytterstad og Louise Iversen. 

Visepresident var Lillian Mollatt fra Moss soroptimistklubb. Andre gang var fra 2011-2013 

med Sigrid Ag som unionspresident. Vi arrangerte et meget vellykket R/L- møte i 2013. 
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Her er unionsstyret, fra v. bakerst Annelise Riis, 

Sigrid Ag og Kirsti Holmboe. Foran fra v. Galina 

Svistounova, påtroppende unionspresident Gerd 

Halmø (Stavanger) og Kirsti Guttormsen (Oslo). 

 

Harstadklubben har vært med på å chartre to klubber, 

en på Sortland 

i 1989, og en i 

Petrozavodsk i 

Russland i 

2002. Eva Øye 

Sandnes var initiativtaker og fadder for klubben i 

Petrozavodsk. 12 klubbmedlemmer dro til 

charterfesten.  Det ble en stor opplevelse. Her blir 

vi møtt på stasjonen i Petrozavodsk med brød og 

salt. Vi hadde med oss gaver, men fikk vel så 

mange igjen, her broderte forklær til alle, 

til og med de to mennene som var med. 

To ganger har vi fått gjenvisitt fra 

Petrozavodsk. Første gangen hadde de 

med en duk der alle Petrozavodsk- 

klubbens medlemmer hadde brodert sine 

navn. 

 

Her besøker de russefangeleiren på 

Trondenes og minnesmerket over de 

russiske fangene som døde der.  

 

Begge disse klubbene, Sortland og Petrozavodsk er dessverre nå nedlagt. 

 

Men da Tromsø soroptimistklubb ble startet på nytt i 2017, var det en soroptimist fra 

Harstad som var gudmor, nemlig Sigrid Ag som da var visepresident i 

Europaføderasjonen. Hun har, på grunn av sin arbeidssituasjon, tatt overgang til 

Tromsøklubben. 

 

Da Narvikklubben opphørte i mars 2017, gikk 3 av medlemmene over til Harstadklubben 

og kjørte den lange veien fra Narvik til våre møter. Nå er bare er et bare en av dem igjen, 

Kari Holm. 

 

Medlemstallet i Harstadklubben har variert mellom ca. 20 til 30 medlemmer. For øyeblikket 

er vi tilbake til start med 17 medlemmer. Vi får vi håpe det kan komme nye krefter til, så vi 

kan feire vårt  80-års jubileum. 

 

 


