
SOROPTIMIST INTERNASJONAL                              

                 STJØRDAL SOROPTIMISTKLUBB    

Distriktsmøte 24. og 25. september 2010 

Tema: Nettverk og kommunikasjon 

 

Fredag 24.09.10  

18.30 – 22.30 Festmiddag på Stokke gård 

28 feststemte og glade damer nøt en bedre middag i trivelige lokaler i 

den restaurerte låven på Stokke gård. President Anne-Lise ønsket 

velkommen og bidro med ulike kulturinnslag. Praten gikk lett rundt 

bordene, og det ble raskt opprettet nye kontakter. Toastmaster 

Astrid ledet oss humoristisk og stødig gjennom kvelden. 

Unge Ada Arnstad, med bakgrunn i Operakoret til Steinvikholm  

musikkteater, underholdt med vakker og klokkeklar sang. 

Tre gjester overnattet privat, og det ble i etterkant framhevet at 

dette er en svært god måte å bli kjent og bygge nettverk på. 

 

Lørdag 25.09.10  

09.30 – 14.00 på Fosslia skole 

 

• President Anne-Lise åpnet distriktsmøtet. Hun knyttet refleksjoner 

rundt FNs Tusenårsmål til Soroptimistenes oppdrag, muligheter og 

ansvar. 

• Lystenning v/ visepresident Cristina. Appell. 

• Distriktskontakten Eli Høsøien fra Rørosklubben sendte med ønske om 

et godt distriktsmøte. 

• Det ble tatt opprop, og hver klubb ble ønsket hjertelig velkommen. 



• Møtets foredrag, med tema ”Nettverk og kommunikasjon”, var ved 

Kjersti Vist Heide, som kommuniserte både i ord og toner. 

Innledningsvis knyttet hun på en interessant måte viktige hendelser i 

sitt eget liv til temaet nettverk og kommunikasjon. I 2004 startet hun 

som daglig leder for Frivillighetssentralen, som skal tjene som en 

nettverksbygger mellom frivillig arbeid og det offentlige. Målet er 

både at flere personer skal bli ”frivillige” og at flere deltar i 

arrangementene. I Norge er det 353 Frivillighetssentraler. Det er hele 

400 frivillige lag og organisasjoner i Stjørdal. Kjersti VH framholdt at 

det er et mål er å kjenne til alt frivillig arbeid i kommunen. Hun har 

blant annet samarbeidet nært med Flyktningehjelpen. Målsetningen har 

vært å skape sosiale nettverk gjennom frivillige aktiviteter. Disse skal 

være lavterskeltilbud – både når det gjelder kostnader og initiativ for 

deltakerne. Det ser dessverre ut til at ”frivilligheten” Norge i ferd 

med å avta.  

Hun understreket at når nettverket og kommunikasjonen blir veldig 

sterk internt i en frivillig organisasjon, er det vanskelige å inkludere 

nye deltakere. Dette er noe vi i Soroptimistklubbene også må ta med 

oss. 

Kjersti VH uttrykte et klart ønske om at flere humanitære 

organisasjoner i større grad bør kunne samarbeide med hverandre. I 

kommunikasjon og nettverk er begrepet respekt en grunnleggende 

faktor. Respekt kommer opprinnelig av det latinske respctare, som 

betyr ”Å se om igjen”. Og kanskje er det nettopp det respekt 

innebærer: Å se sine medmennsker ”om igjen” – å gi dem en ny 

mulighet.  

Kjersti viste seg å være en ypperlig kommunikator, og budskapet 

hennes berørte oss alle. Hun gav oss virkelig en fantastisk opplevelse - 

i både ord og toner! 

 

• Lunsjen, som bestod av deilig blomkålsuppe og rundstykker, ble inntatt 

på skolens skolekjøkken. 

 

 

 

 



• Informasjon fra klubbene. 

       Røros:  

Klubben har 32 medlemmer. De har gjennomført et innbringende 

loppemarked med kaffesalg på fredag/lørdag. Inntekten går til SOS 

barnebyer. 

 

Trondheim: 

Klubben har 34 medlemmer. Kirkens bymisjon er ett alternativ som 

neste lokale prosjekt. Klubben ønsker å utvide samarbeidet med andre 

og øke fokuset på det å være medmenneske. Klubben har gjennomført 

en spontanutlodning til inntekt for Haiti og sammen med 

”kvinnebaptistene” har de samlet inn penger til prosjekt i Sierra 

Leone. Medlemmer har besøkt vennskapsklubben i Skottland, og noen 

deltok på Nordisk møte i Bergen. I august gjennomførte de 

”Sommerminnemøte”.  

 

Trondheim Syd: 

Klubben har 24 medlemmer. Prosjektet Mia Casa, et barnehjem i 

Romania, er nå avsluttet. Klubben har bidratt med hele 33 000. 

Medlem Unni har vært på besøk. Klubben har også gitt bidrag til 

barnehjemmet Rabitasenteret og til ”Go for water”. Medlem skrev 

innlegg i Adressa for å skape interesse både for prosjektet og 

Soroptimistene. Klubben har arrangert mannekengoppvisning. Klubben 

vurderer nå å støtte Krisesenteret som lokalt prosjekt,. 

 

Levanger: 

Klubben har 38 medlemmer. De støtter et prosjekt for barn i Riga. 

De har luket ugress for Levanger bymuseum. Det er viktig å gjøre noe 

sammen utenfor møtene slik at en blir bedre kjent. Klubben avslutter 

nå Gambiaprosjekt etter 3 år. Klubben har gitt store summer som er 

blitt skaffet gjennom stor aktivitet i nærmiljøet. De har også besøkt 

prosjektet. Soroptimistene fikk gode inntekter gjennom loddslag i 

kaffepausen på mannekengoppvisning og på ”Skaperverkets dag” 

arrangert av Kirken. Suksessen gjentas til våren. Klubben har ikke 

bestemt nytt prosjekt.  

 



Steinkjer: 

Klubben 25 medlemmer. Komiteene har ansvar for møtene – både 

hovedforedrag og bespisning. De har ikke husleie, så hele 

møtekontingenten går dermed til klubben. De fleste inntektene 

kommer fra egne medlemmer. De har gjennomført auksjon på 

medlemsmøte. Mannekengoppvisning gir de største inntektene. De 

samarbeider med to butikker, og medlemmene har med god mat. 

Klubben har deltatt i Lysaksjon 10.desember. De gjennomfører 

lesesirkel for de som ønsker å delta. Klubben deltar i 

Moldovaprosjektet. Unge jenter som har fått dagliglivsopplæring, syr 

nå ”folkedrakter”. Viktig at klubben er ”åpen” slik at det blir lettere 

for nye å finne sin plass. 

       Gunvor Strukstad benyttet anledning til å minne om høstens tv-     

innsamlingsaksjon. 

 

Namsos: 

Klubben har 22 medlemmer. De feiret 35 årsjubileum i fjor. Anna, 

klubbens første president var til stede på Distriktsmøtet og fikk varm 

applaus! Klubbens eldste medlem på 89 har sydd flere nydelige duker, 

så en kan bidra selv om en trekker på årene. 

Prosjektene har vært Go for water, Sierra Leone og Mot vold mot 

kvinner. Lokalt prosjekt har vært samarbeid med beboere på 

asylmottaket. Klubben gir lite pengestøtte til lokalsamfunnet, men 

bidrar heller med handling. Det har vært gjennomført 

hyggeettermiddag på eldresenteret med stor oppslutning.  

Julemessa på pensjonistsenteret/ bo- og service senteret innebar mye 

arbeid, men var meget vellykket og gav gode inntekter. På 

medlemsmøter har det også vært gammeldags tombola! Klubben har 

flere vennskapsklubber. Det er viktig å møtes personlig i tillegg til 

annen kommunikasjon. Pga den økonomiske situasjonen, velger klubben 

å sende bare en rep. til Bergen.  

 

Stjørdal: 

Klubben, som ble chartret i 2007, har 23 medlemmer. Det er viktig å 

skape trygghet i møtene. For noen kan det være en utfordring å holde 

5-min eller yrkesforedrag. Det har vært lagt vekt på kultur - å gi 



noe for øyet og øret på klubbmøtene. Styremøter har vært holdt før 

hvert klubbmøte for å trekke lasset sammen.  

Klubben støtter Lucy-prosjektet i Tanzania, som går ut på oppbygging 

av en skole/utvikling av lærerkreftene.  

De har fått en vennskapsklubb i Åtvidaberg i Sverige. 

 

Felles for alle klubbene er begeistringen over spennende og 

interessante foredrag! Og arbeidet med å skaffe nye, yngre 

medlemmer og inntekter til prosjekter er felles utfordringer. 

 

Avslutningsvis takket president Anne-Lise for alle gode innspill fra de 

andre klubbene. Hun rettet også en takk til medlemmene i 

Stjørdalsklubben for god dugnadsånd i forbindelse med 

gjennomføringen av distriktsmøtet. 

 

Til slutt sang alle Soroptimistsangen og lysene ble slukket. 

 

For de som ønsker det, ble det deretter gjennomført en omvisning på 

flotte, nye Stokkan ungdomsskole. 

 

 

       
 

 

 
 

”La oss være oppriktige i vennskap og vise evne til fred og forståelse! 

La oss være villige til å hjelpe og tjene! 

La oss alltid sette oss høye mål og utføre vårt arbeid med verdighet og under ansvar 

 


