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JUBILEUMSFEST 22. september 2017 

10-årsjubileum 

Kjære alle sammen 

Dette ble ingen lett oppgave. Vi har gjort så mye og vært med på så mye at det 

var vanskelig å lage et sammendrag av disse 12 åra, for det er faktisk 12 år 

siden den spede begynnelse. Men jeg lover – jeg skal ikke holde på resten av 

kvelden. 

Ikke minst synes jeg det er veldig hyggelig å se at så mange gamle kjente som 

har vært med oss heilt siden starten også er med i kveld. At det har gått 10 år 

siden chartringa er rart å tenke på – åra har løpt av gårde. 

Men jeg lurer på jeg, om det hadde vært noen soroptimistklubb her på Stjørdal 

hvis det ikke hadde vært for deg Gunvor – REIS DEG OPP/KLAPP- Gunvor 

Strugstad fra Steinkjerklubben - ei god venninne som jeg jobba sammen med 

og vart kjent med på Mære skole i Sparbu. Plutselig en dag ringte telefonen og 

det var Gunvor.  Hun ville at vi skulle starte en soroptimistklubb på Stjørdal. 

Soroptimist hva for noe?? Men hun fikk ikke napp med første telefonsamtalen 

nei. Jeg syntes hun masa litt også, men for å gjør en lang historie kort, så ble jeg 

overtalt til å kalle inn til et informasjonsmøte – og  da refererer jeg til det som 

står på første sida i den første protokollen vår: 

Sju av de som møtte opp er fortsatt med; samt to som var forhindret på det 

aller første møtet – Rut Rolfseng og Anne Lise Stokke. 

Og fra april 2005 – altså to år før vi vart chartra - var vi i gang med regelmessige 

møter den andre tirsdagen i hver måned. Det første styret besto av leder som 

ble meg, sekretær AKD og kasserer Annbjørg Jullum.  

Gjennom alle disse åra har vi hatt yrkesforedrag og også foredrag av svært 

dyktige folk utenfor klubben vår. Allerede på maimøtet i 2005 var Lars Moa hos 

oss og fortalte om Ole Vig. Seinere har vi hatt det ene spennende og 

interessante foredraget etter det andre, synes vi sjøl. Foredragene gir oss 

påfyll, kunnskap og motivasjon til å fortsette arbeidet vårt. 

Noen medlemmer har kommet til gjennom alle disse åra, og noen har falt fra av 

ulike årsaker, men jeg vil jo si at vi har hatt en solid og fast stamme av svært 

dyktige damer heilt siden chartringa. 
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Etter hvert ble det mer alvor av at vi skulle bli en ”ordentlig” soroptimistklubb. I 

november 2005 kom Janne Kolberg fra Trondheim Syd  - REIS – Janne var den 

gangen ekstensjonspresident i Norgesunionen og hun orienterte om prosessen 

med chartring av en ny klubb og den var ganske omfattende.  

I februar 2006 var Gunvor Strugstad, Astrid Holgersen og Janne Kolberg tilbake 

for mer informasjon, og jeg ser at sekretæren vår den gangen Astrid KD skriver 

at det var meget interessant. 

Så ble det etter hvert diskutert dato for chartringa. I første omgang vart det 

bestemt i løpet av våren 2006, men så ble datoen 24. mars 2007 spikra.   

Og da refererer jeg det sekretæren vår AKD skreiv i Soroptima: 

Fredag 23. mars 2007 ankom Europaføderasjonens president Monique Riviére 

Værnes flyplass. Det var starten på en fantastisk soroptimisthelg for oss 

Stjørdalssoroptimister. 

Etter en lett lunsj på Quality hotell, dro en gruppe på 10, deriblant 

Europaføderasjonens President Monique Riviére, unionspresident Karin 

Guttormsen og ekstensjonskomitéens leder  Janne Kolberg til Statoils 

driftsorganisasjon for Midt-Norge. Der fikk vi en meget interessant informasjon 

av ledelsen i Statoil. Om kvelden var denne gruppa invitert hjem til Annbjørg 

Jullum på middag. Skikkelig Trønderkost sodd med moltekrem til dessert. 

24. mars på lørdag formiddag dro soroptimistene Rut og Kari sammen med 

Monique og Janne til Norges gamle hovedstad, Trondheim, på sightseeing. 

kl. 16.00 møttes alle til den offisielle chartringa på Quality Hotel. Etter den 

høytidelige seremonien, samlet vi oss alle til festmiddag med sorotimister fra 

fjern og nær. Dessuten ordføreren i Stjørdal Johan Arnt Elverum og  

Rotarypresident Bjørn Sakshaug. Totalt var vi 72 til bords. Under festen ble det 

fremført flere taler og hilsninger. Vi fikk mange gaver. Underholdningen sørget 

unge, dyktige  kunstnere fra Stjørdal for. 

25. mars. Søndag dro 30 soroptimister på besøk til en lokal kunstner Heidrun 

Kringen som er mest kjent for sine vakre billedvevtepper. Derfra dro vi til den 

godt og vel 150 år gamle Ree Gård på en utsøkt lunsj. Her fikk vi også en 

orientering om gårdens historie. Vi takker alle som ga oss ei minnerik helg. 

 

Jeg ttror at vi alle følte at helga hadde vært en stor suksess. Laget vårt hadde 

gjort en svært god jobb for å legge alt til rette. 



3 
 

Gjennom alle disse åra har vi prøvd å delta på noen vanlige møter hos andre 

klubber, Distriktsmøtene og Landsmøtene.  

Allerede før vi vart chartra deltok jeg på Landsmøtet på Levanger. Og i 2006 var 

vi en heil gjeng som deltok i Ålesund.  

For sju år siden arrangerte vi det første Distriktsmøtet på Stjørdal, og i morgen 

er vi i gang igjen med det andre. 

En av bæreplankene hos oss soroptimister er at vi skal hjelpe andre kvinner og 

jenter. Og vi har vært med og ytt vår skjerv vi også - bl.a. til 

Frivillighetssentralen i Stjørdal, Care4Tanzania som Ragnhild Mæhre, ei 

stjørdalsjente, sto bak, Fistelprosjektet i Etiopia, Innkjøp av tulipanløk fra 

Nederland som gikk til utdanning av kvinner i Tanzania – og det er i hvertfall de  

dyreste tulipanløkene jeg har kjøpt, Lilla sløyfesalg, Lucyprosjektet i Tanzania, 

Vannprosjektet på Skatval for å bore brønner bl.a. i Mali, planting av vårt eget 

tre i Prestegårdshagen, og ikke minst Adventsboden vår som vi har på museet 

hvert år sammen med andre lag og organisasjoner.  

Som hos stort sett alle klubber har ekstensjon vært et viktig spørsmål. Hvordan 

skaffe nye medlemmer, og hvordan beholde de vi har. Og vi har prøvd på 

mange måter å få tak i flere medlemmer. Ønsket vårt er å få tak i flere 50+ – 

ellers vil jo klubben dø ut av seg selv. Det tror jeg ingen ønsker. 

Kanskje er vi ikke flinke nok til å profilere oss i lokalsamfunnet heller, slik at folk 

blir kjent med oss – og at de veit hva vi står for. 

Vennskapsklubben vår er Åtvidaberg utenfor Stockholm. Enda har vi ikke 

kommet så langt at vi har besøkt dem, eller de oss – selv om vi har hatt kontakt 

i noen år nå.  

Som en avslutning vil jeg si at jeg er stolt over å være med i en 

verdensomspennende organisasjon som arbeider for å bedre kvinners og 

jenters levekår, arbeider for at de skal få utdanning og har et særskilt 

engasjement mot menneskehandel. 

I et dikt står det: 

En alene kan ingenting gjøre 

det sier hundretusener 

men vi soroptimister vi sier at vi har skjønt at vi kan gjøre noe sammen. 


