
STJØRDAL SOROPTIMISTKLUBB 5-ÅRSDAGEN 

Aller først må jeg gratulere med 5-årsdagen. Utrolig at det har gått så lang tid 

siden chartringa. 

Men det begynte ikke der!! Og for dere som ikke var med fra starten, blir dette 

en historietime…. 

Gunvor Strugstad som er ei god venninne av meg, hadde vært medlem i 

Steinkjer ganske lenge – og hadde flere ganger lurt på om vi ikke kunne prøve å 

starte en Soroptimistklubb på Stjørdal. Men hun fikk ikke så mye respons fra mi 

side – syntes nok jeg hadde nok med jobben som inspektør m.m. her på Fosslia 

skole. 

Så ble Gunvor president på Steinkjer – og da ble trykket større kan dere tro, for 

dette hadde hun lyst til å gjennomføre. 

Året var 2005 – og så sendte jeg ut et lite infoskriv til de jeg kunne tenke meg 

var interesserte – og som jeg visste av. Og det første møtet ble faktisk holdt her 

på Fosslia skole, men den gangen på møterommet, og datoen var 2. mars. 

Fra Steinkjer kom tre flotte damer – foruten Gunvor, Lisbeth Aalberg og Elin 

Rannem. De informerte og svarte på våre spørsmål. 

De som møtte opp på møtet var i alfabetisk rekkefølge: 

Almira Canovic, Astrid Kvaal Dybwad, Gunfrid Dybvad, Guri Elvertrø,  

Annbjørg Jullum, Elin Ohren, Guri Sandtrø, Lovise Størseth, Ingeborg Svare og 

meg. 

Etter hvert kom flere til, men policyen vår de første åra var vel at vi ikke skulle 

bli altfor mange – vi skulle bli kjent med hverandre og få til et ordentlig lag. I 

dag ser vi vel at vi gjerne skulle vært noen flere – og å få til det er nok 

hovedutfordringa vår – noen flere og noen yngre. 

Det første ordentlige medlemsmøtet vårt ble holdt 11. april 2005 her på 

Fosslia. Da var Rutt Rolfseng og Anne Brit Hognes også kommet med. 

I maimøtet var både Solveig  Waaler og Anne Lise Stokke på plass, og Lars Moa 

var den første foredragsholderen vår. Han snakka selvfølgelig om Ole Vig – for 

dette var rett før 17. mai.  



I junimøtet kom Edith Skjervold, Olga Rolfseng og Grete Hagen – så nå begynte 

den første faste stammen vår å være til stede. 

For å ha sagt det også. Det er vanskelig å nevne navn, men det er jo hyggelig å 

se at mange har vært med heilt fra de første to/tre møtene. 

Dette var den spede begynnelse, men fra da av hadde vi møter hver måned i 

den formen som vi etter hvert har blitt så godt kjent med – med bl.a. 

interessante foredrag og gode 5-minutt. 

Vi har også heile tida vært representert på Distriktsmøter og Landsmøter, og 

det er viktig for å få en djupere kunnskap om organisasjonen vår – og ikke 

minst bli kjent med de andre klubbene. Det som er synd, er at det koster mye – 

og kanskje for mye – spesielt landsmøtene. 

Men så høsten 2006 begynte arbeidet rundt chartringa av klubben.  

Janne Kolberg fra Trondheim kom sterkt inn i bildet i og med at hun var leder 

av Ekstensjonskomitéen i Unionen på det tidspunktet. 

Datoen ble satt, og det endte opp med lørdag 24. mars 2007. Det ble et 

skikkelig flott arrangement. President Monique Riviere representerte 

Europaføderasjonen, Karin Guttormsen representerte Norgesunionen og 

gudmor var Gunvor Strugstad fra Steinkjerklubben. Ordfører Johan Arnr 

Elverum og Rotarypresident Bjørn Sakshaug deltok også. Det var en høytidelig 

dag og lørdagskveld.  

Men det starta allerede på fredag. Da var prominente gjester og en del av oss 

samla hos Annbjørg på sodd og enda mer godt. Søndag var vi rundt i bygda…. 

Først hos Reidun Kringen på Den gamle skole, men der starta besøket med 

sotbrann på loftet. Da tok hun oss med heim til seg. Lunsjen ble inntatt på Ree 

gård. 

Det ble ei minnerik helg – og nå var vi endelig en ordentlig soroptimistklubb! 

Tre presidenter har vi hatt så langt, men jeg håper det blir mange flere i åra 

som kommer. For at det skal skje, veit vi at vi må jobbe hardt for å rekruttere 

nye medlemmer. 

Og som unionspresidenten vår Sigrid Ag skriver i siste Soroptima – forskning 

har vist at det er sterk sammenheng mellom lykke og det å arbeide frivillig – 



både på samfunnsnivå og på individnivå – vi får mer sosial kontakt, vi bidrar for 

andre og vi kan se resultater av arbeidet - og dermed får vi et ønske om å stå på 

videre. 

Så igjen –GRATULERER med 5-årsjubiléet! 

  

 

 


