
To år etter at Martha R. Berbu tok initiativ til å starte en egen soroptimistklubb i Stjørdal, og etter flere 

runder med grundig planlegging, var det endelig klart for chartring av den nye klubben, Stjørdal SI. 

Fredag 23.03.07 ankom Europaføderasjonens president Monique Riviere (Frankrike) Værnes flyplass. 
Det var starten på en fantastisk helg for oss Stjørdalssoroptimister. 

Etter en lett lunsj på Quality hotell, dro en gruppe på ti, deriblant unionspresident Karin Guttormsen og 
ekstensjonskomiteens leder, Janne Kolberg til Statioils driftsorganisasjon for Midt-Norge. Der fikk 
gruppen meget interessant informasjon av ledelsen i Statoil. Om kvelden var denne gruppen invitert 
hjem til Annbjørg Jullum på skikkelig trønderkost: sodd og multekrem. 

Lørdag 24.03.07 dro Stjørdalssoroptimistene Rutt Rolfseng og Kari Øvstaas sammen med Monique og 
Janne til Trondheim på omvisning. 

Kl. 16.00 møttes alle på Quality hotell til den høytidelige seremonien, som ble ledet av Monique Riviere 
sammen med vår unionspresident, Karin Guttormsen. De gav en utførlig presentasjon av oppbyggingen 
av organisasjonen og understreket viktigheten av å ha prosjekt å jobbe med. De minnet om 
soroptimistappellen og oppfordret oss alle om å etterleve den.  

Karin Guttormsen gjorde oss kjent med den "blå boken" og fortalte om den "lille gule" - og hvordan vi 
skulle finne fram i og bruke disse bøkene der vi kunne finne alle gjeldende retningslinjer og lover. Hun 
understreket at det var flere som stod parate til å hjelpe dersom vi var usikre på noe: gudmor, 
distriktskontakt og leder i Ekstensjonskomiteen. Charterseremonien ble avsluttet med 
en flott prolog skrevet og framført av Lovise Størseth. 

Etter seremonien ble alle invitert opp i restauranten hvor det ble servert en nydelig middag. Underveis 
var det kunstneriske innslag ved talentfulle ungdommer fra Stjørdal og flere taler. Dominique Rivier 
overrakte klubbpresident Martha R. Berbu det innrammede charteret. Kommunen var representert ved 
ordfører Johan Arnt Elverum. President i Rotary Stjørdal, Bjørn Sakshaug deltok også. 

Søndag 25.03.07 dro 30 soroptimister på besøk til Heidrun Kringen, en lokal kunstner. Hun er mest 
kjent for sine vakre billedvevtepper. Derfra dro gruppen til den vel 150 år gamle Ree gård på en utsøkt 
lunsj. Her fikk vi også en orientering om gårdens historie.  

 

https://intranett.soroptimistnorway.no/media/22015/prolog-4.docx

