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Norsk Soroptima kommer ut med �0 nummer årlig og er et 
månedsblad for Norges ca. �980 medlemmer av Soroptimist 
International, en NGO (non-governmental organisasjon) for 
kvinner, med rådgivende status i FN og Europarådet. Vi har 65 
klubber i Norge, og medlemmene er yrkeskvinner. Klubbene 
har møte en gang i måneden, og legger vekt på å skape et 
bredt nettverk mellom kvinner, både sosialt og profesjonelt.
Uten hensyn til rase, religion og politisk innstilling arbeider vi 
for: Internasjonal forståelse og vennskap, fremme av 
menneskerettighetene, bedring av kvinnens stilling i alle 
samfunn, respekt og forståelse for andres arbeid under 
mottoet: Building a Better World for Women.

Ansvarlig utgiver: 
Unionspresident Karin Guttormsen

hilsen fra redaksjonen
Nå skriver vi snart mai, og vi i redaksjonen gleder 
oss over våren, selv om april har narret oss mange 
ganger. Strålende sol den ene dagen, vind og snø-
slaps neste dag. Det er april det! Vi vil gratulere 
president Karin og hennes medspillere med sukssessen 
i forbindelse med seminaret mot trafficking.
Godt gjort!

Vi håper vi møter mange av dere  på  represen-
tantskapsmøtet  i Grimstad. Vi gleder oss til en helg
 på det blide Sørland. 
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FRIST for innsending av
stoff til Norsk Soroptima:

5. hver måned

Husk kontingenten som forfalt 31.mars!
Pr. �5. april er det 15 klubber som 

ikke har betalt kontingenten 

Støtt våre annonsører – 
de støtter oss!
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”Å være i forandring”

Under denne overskriften i Aftenposten fredag 27. 
april -07 utleder filosof Arne Næss i en kronikk hva 
dannelse er. “Dannelse er det motsatte av snevre og 
overfladiske holdninger. Dannelse har med klare, 
presise og dype tanker på gjøre. Dannelsessamfun-
net er noe annet enn informasjonssamfunnet.” Han 
sier videre at “Dannelse dreier seg om innlevelse. 
Respekt for andre menneskers og tidligere generas-
joners følelser og tanker er et viktig innslag i dan-
nelse. (...) Dannelse innebærer at vi må akseptere 
å forandre oss. Det ligger i ordet: Noe skal dannes. 
Vi mennesker skal forandres. Å være menneske er 
å være i forandring. Selvforståelse er derfor viktig 
i dannelse.” Utdrag av kronikken har stått omtalt 
også i andre norske aviser.

Stykket ga meg noe å tenke på, for deg også? Etter 
min oppfatning kan assosiasjoner også knyttes 
sterkt til soroptimismen. Hans meninger berører og 
utfordrer oss som enkeltmennesker og som felless-
kap knyttet til soroptimismens grunnprinsipp om 
å fremme menneskerettigheter og bedre kvinnens 
stilling. Soroptimismens formål og holdninger ligger 
fast. Det gir kontinuitet og forutsigbarhet. Vi må 
imidlertid akseptere å forandre oss innenfra i organ-
isasjonen for å kunne være offensive i vårt arbeid 
og utfordre de ytre rammebetingelsene som måtte 
begrense oss. Det gjelder så vel for hva vi gjør som 
for organisasjonens vekst og utvikling.

Forandring - Strategisk planlegging
Soroptimist International mener det er viktig å 
komme frem til en klarere retning for SIs virksomhet 
fremover The International Board, “verdensstyret” 
har derfor satt i gang arbeide med å utvikle en 
”Strategic Plan” for hele organisasjonen, herunder 
lederskap, prioriteringer på kort og lang sikt og 
bruk av ressurser. Derfor har SI nå en spørreunder-
søkelse gående hvor du og jeg oppfordres til å si 
vår mening om en rekke forhold med tanke på en 
bedre tilpasning til vår tids forventinger innad og 
påvirkningskraft utad. Gå inn på unionens nettsted, 
der finner du spørreskjemaet. Du kan svare elek-
tronisk derfra på SI/E eller SI nettsted som du kan 
klikke deg inn på eller ta en utskrift for å sende en 
utfyllt papirversjon i posten. 

Langsiktig Strategiplan for Norgesunionen, 2004-
20�0 er et nyttig verktøy for unionens og klub-
benes arbeid. Den skal evalueres av unionsstyret 
når 2/3 av strategiperioden er gjennomført. Unions-
styret foreslår overfor representantskapsmøtet 
2007 at det velges en komité til dette arbeidet for 
å få en uavhengig vurdering av hvordan den har 
fungert og få råd for arbeidet etter 20�0.  

Soroptimistene er synlige og tas på alvor
I all vår planlegging og drøftinger av hva vil vil og 
må fremover, er det viktig av og til å ”stoppe tiden” 
å tenke over hvor mye som foregår i klubbene hele 
tiden. Akkurat nå så er det kanskje klubbmøte der 
og der eller orienteringsmøte for interesserte, noen 
reiser med utstyr til et barnehjem, noen holder 

foredrag, noen 
skriver til lokala-
visen, forbereder 
vennskapsbesøk 
m.m.m. og våre 
guvernører 
Mette og Unn 
og guvernørsup-
pleant Merete, 
skal på guvernør-
møtet (GM) i 
Europaføderas-
jonen i Toulouse. 
Andre ser frem 
til Convention i 
Glasgow senere i 
sommer. Sumeffekten er en kjempeaktivitet, og det 
er heller ikke lenger slik at folk ikke vet om oss. 
Vi er blitt mye mer synlige enn før og ønskes som 
samarbeidspartner. 

Seminaret som vi holdt �3. april 07 om trafficking, 
handel med kvinner til prostitusjon, ble meget vel-
lykket. Dere kan lese mer om det inn i bladet, men 
jeg vil her fremheve den siden ved arrangementet 
at vi også fikk presentert oss på en fin måte. Fra 
myndighetene fikk vi positiv tilbakemelding på 
soroptimistenes initiativ og bekreftelse på at det er 
rom og behov for oss i arbeidet med bekjempelse 
av trafficking. Det var også en meget fin og variert 
profilering overfor norske myndigheter hva sorop-
timistene gjør på dette området i Danmark, Sverige 
og Norge. Hvordan vi skal fortsette arbeidet, må 
vi nå ta stilling til. Det er også muligheter for et 
nordisk samarbeid, evt. om vi også skal selge ”lilla 
bånd” som de gjør i Danmark og Sverige. En del av 
innleggene fra seminaret finner dere på unionens 
nettside.
 
Soroptimistapellen og “dannelse”
Avslutningsvis tillater jeg meg å fremheve tre stik-
kord fra Arne Næss’ kronikk: -Klare, presise og dype 
tanker, - innlevelse og - at selvforståelse er viktig. 
Funder litt på om ikke disse og begrepet “dannelse” 
også ligger i vår soroptimistappell.

Maihilsen og velkommen til representantskapsmøtet 
i Grimstad �.-3. Juni -07

Hilsen
Karin Guttormsen
unionspresident 

2005 – 2007

Presidenten har ordet

                                                           
      Unionspresident Karin Guttormsen                                                                                          

hilsen fra redaksjonen
Nå skriver vi snart mai, og vi i redaksjonen gleder 
oss over våren, selv om april har narret oss mange 
ganger. Strålende sol den ene dagen, vind og snø-
slaps neste dag. Det er april det! Vi vil gratulere 
president Karin og hennes medspillere med sukssessen 
i forbindelse med seminaret mot trafficking.
Godt gjort!

Vi håper vi møter mange av dere  på  represen-
tantskapsmøtet  i Grimstad. Vi gleder oss til en helg
 på det blide Sørland. 
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GUVERNØRENS SIDE

Mette Amdahl

Når dette skrives er vi midt i påskeuka. En måned 
fram i tid er vi guvernører på guvernørmøte i 
Toulouse i Frankrike. Guvernørmøtet er mye likt 
vårt representantskapsmøte, men rapportering, 
tildeling av fondsmidler, valg med mer foregår på 
føderasjonsplan, ikke på unionsplan. Sakspapirene 
til møtet i Frankrike strømmer inn om dagen, og 
de fyller allerede en stor perm. Det er spennende 
å lese om alle de utrolig flotte prosjektene som 
foregår rundt omkring i føderasjonen vår. Kvinner 
får hjelp til et anstendig liv gjennom kampen mot 
menneskehandel, hjelp til kvinner som har overlevd 
krig, kamp mot vold som rammer kvinner, hjelp 
til utdanning osv, osv.  Det viser seg at selv med 
begrensede midler er det utrolig hva kvinner får til. 
Det nytter å samarbeide på tvers av landegrensene, 
og vi har mye å lære når det gjelder innsatsvilje og 
pågangsmot. Det er fint at vi i rike og priviligerte 
land kan bidra med innsats for menneskerettigheter 
og kvinners stilling.

En interessant sak som skal behandles på 
guvernørmøtet nå i mai, er fordelingen av et 
overskudd på ikke mindre enn EUR 334.000 fra 
tidligere president Heidrun Konrads regjeringstid. 
Grunnen til det store overskuddet er billigere 
flyreiser, mindre bruk av telefon og posttjenester, 
rimeligere overnattinger for delegater ved 
forskjellige arrangementer osv. Heidrun Konrad 
legger fram et forslag om at pengene skal brukes 
til et fredsfond, og at det skal deles ut midler til 
prosjekter som jobber for fred. Spennende å se hva 
som besluttes rundt disse midlene, penger skaper 
som regel store diskusjoner. Vi får se hva resultatet 
blir.

Valgene på tillitskvinner på føderasjonsplan 
blir også spennende. Flere nordiske kvinner er 
foreslått, deriblant Islands Hafdis Kalsdottir som 
�. visepresident 2009-��. Ulla Madsen (Danmark), 
Alena Novak (Sverige), og Leena Viitaniemi (Finland) 
er alle foreslått i ekstensjonskomiteen, og vår egen 
Gerd Wold Goddard er foreslått som medlem i 
Scholarship komiteen. Sist men ikke minst, svenske 

Anne Kristine Søderlund 
stiller som en av fire til 
valg som koordinator for 
International Goodwill 
& Understanding. Det 
blir spennende å se 
valgresultatene. Fint 
at nordiske kvinner 
foreslås til verv i 
Europaføderasjonen. 
Referat fra guvernørmøtet 
kommer i Soroptima i 
oktober.

Det er med litt vemod jeg nå skriver mitt siste 
innlegg i Soroptima.  Jeg har hatt to fine år som 
guvernør, og jeg har møtt mange flotte kvinner 
både innenlands og utenlands. Jeg oppfordrer 
alle til å takke ja til tillitsverv på alle plan i 
organisasjonen vår. Å være soroptimist forplikter 
oss til å løfte blikket og ta på alvor de prosjektene 
som det er bestemt at vi skal arbeide med. Vi er en 
del av en verdensomspennende organisasjon!

Mange av dere møter jeg i Grimstad først i juni, 
og det gleder jeg meg til. Vi har viktige ting på 
dagsorden der, forhåpentligvis gode faglige påfyll, 
og hyggelige sosiale sammenkomster. Det siste er 
ikke minst viktig!
Takk til Trysilklubben og resten av klubbene i 
distrikt Øst 2 som trodde på meg, og som åpnet 
veien til tillitsverv i organisasjonen for meg.

Mette Amdahl
Guvernør 2005-2007
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Denne våren har alle jenter født i �989 fått tilbud om 
å delta på frivillig sesjon. Dette er første gang i norsk 
historie at alle jenter i et årskull er blitt kontaktet av 
Forsvaret og fått tilbud om å delta, - helt uforplik-
tende, på sesjon. I de kommende årene vil Forsvaret 
få erfaring med ordningen med invitasjon til frivil-
lig sesjon for kvinner og hvilken effekt dette har på 
kvinneandelen i førstegangstjenesten i Forsvaret. 

I et demokratisk og likestilt samfunn er det viktig å 
gi alle like muligheter til å realisere seg i arbeidslivet, 
og her vil ikke Forsvaret være noe unntak. Siden 
sesjon og gjennomføring av førstegangstjeneste i 
all hovedsak er hovedportalen inn til utdanning i 
Forsvaret, er det helt avgjørende at kvinner blir kjent 
med mulighetene. ”Selv om det fortsatt skal være 
mulig å starte direkte på Forsvarets skoler uten å 
ha gjennomført førstegangstjenesten først, så er 
førstegangstjenesten et svært godt utgangspunkt for 
å kunne ta stilling til om man ønsker Forsvaret som 
arbeidsgiver,” uttalte forsvarsminister Anne-Grete 
Strøm-Erichsen til Dagbladet i mars i år.

”Hvorfor trenger egentlig Forsvaret kvinner?”
”For å få et bedre forsvar. Forsvaret trenger mang-
fold,” påstår statsråden, ”vi trenger soldater, befal og 
ansatte med variert bakgrunn, forskjellige erfaringer, 
ulike holdninger og verdier. Derfor er det viktig for 
Forsvaret å rekruttere fra hele årskullet: De beste 
og mest motiverte soldatene finnes ikke bare i den 
mannlige halvparten av befolkningen.” 
Norge er kommet mye lenger enn mange andre land 
når det gjelder likestilling og representasjon av kvin-
ner i offentlig og privat sektor. ”Kanskje kommer vi 
dit at det er like naturlig for jenter som for gutter å 
vurdere en karriere i militæruniform!”
Forsvaret har ikke lenger oppgaver bare i Norge. 
Forsvaret bidrar tungt i internasjonale operasjoner. 
For å kunne løse oppgavene fullstendig ute, er Fors-
varet avhengig av å stille med begge kjønn. I fredsbe-
varende operasjoner er dette avgjørende for å kunne 
lykkes i oppdraget, da kvinner får tilgang til arenaer 
menn ikke kan nå.

Ordningen med frivillig sesjon for kvinner vil bli 
analysert etter noen år med forsøket, for å se om 
dette vil endre kvinneandelen ved førstegangstjen-
esten. Per i dag er det 3,6 prosent kvinner som 
avtjener førstegangstjenesten. ”En evaluering av 
ordningen vil gi oss nyttige innspill til debatten om 
verneplikten og kvinner i Forsvaret. En slik debatt 
må vi være forberedt på å ta! Om det i fremtiden vil 
være ønskelig med en mer kjønnsnøytral praktisering 
av vernepliktsordningen, er et åpent spørsmål. Det 
som er klart er at kvinneandelen i Forsvaret må økes, 
og så må vi finne de beste midlene til å nå målet,” 
avslutter statsråden.

”Regjeringen har et likestilt samfunn som visjon!”

Allerede i sin nyttårstale (9.januar) i Oslo Militære 
Samfund tok forsvarsminister Anne-Grete Støm-
Erichsen blant annet opp spørsmålet om ”skal vi ha 
verneplikt for kvinner i Norge, eller skal vi innføre 
sesjonsplikt for kvinner?” Forsvarsdepartementet er 

midt inne i 
prosessene som i løpet av regjeringsperioden skal 
føre frem til neste langtids-
dokumentet for Forsvaret. 

I slutten av mars innkalte Likestillings- og 
diskrimineringsombudet (LDO)  til en dialogkon-
feranse med tema: I likestillingssammenheng bør 
det være verneplikt eller vernerett for kvinner i det 
norske Forsvaret? 
Politisk rådgiver Ragnhild Mathisen fra Forsvarsde-
partementet (FD), ass.direktør Oberst Britt Brestrup 
fra Forsvarets høgskole (FH), Mari Holmboe Ruge fra 
Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF), og 
sosiolog Ingrid Eide var innledere og debatterte for 
hvert sitt syn og overbevisning.

Oberst Brestrup overleverte ��.april sin rapport til 
FD fra ”Utvalg for høyere kvinneandel, rapport 3�. 
mars 2007”. (www.regjeringen.no.nb.dep/fd/aktuelt/
nyteter/2007)
Utvalget har i sin rapport foreslått 3� forskjellige 
tiltak for å rekruttere flere kvinner, for å beholde de 
som er i organisasjonen, og for å få flere kvinner inn 
i lederposisjoner i Forsvaret.
Kjønnsnøytral verneplikt vil i utgangspunktet sikre et 
bredere rekrutteringsgrunnlag til forsvarets 
opplærings- og utdanningsinstitusjoner, og dermed 
høyst sannsynlig føre til at flere jenter opptas til 
disse skolene og får dra nytte av tilbudene. 
Rapporten fremhever viktigheten av frivillig sesjon 
for jenter og håper dette vil gi det ønskede resul-
tat for Forsvaret. Videre viser rapporten til alle de 
endringer som må komme i dette mannsdominerte 
samfunnet for at kvinner skal finne seg til rette og bli 
en del av Forsvaret.

IFKK, en av de eldste kvinneorganisasjoner i verden, 
fremhevet sin skepsis til utvikling av et militarisert 
samfunn og mente at Regjeringen bør legge til rette 
for opplæring i forsvar og fredsarbeid for ungdom-
men uten at de trenger å verve seg i Forsvaret. Kvin-
ner i det militære blir soldater og opplært til å bruke 
vold. Erfaringer fra IFKK viser at kvinner i uniform 
ikke oppnår samme resultat i konfliktområder som 
kvinner uten uniform.

”Regjeringen oppfordres til å vise større oppmerk-
somhet og å gi midler til organisert fredsarbeid og 
ikke komme med ”gulerot-tilbud” til unge kvinner for 
at de skal gå inn i Forsvaret!” var budskapet fra IFKK.
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Verneplikt for kvinner – det store 
problemet i norsk likestillingspolitikk 
Denne våren har alle jenter født i 1989 fått tilbud om å delta på 
frivillig sesjon. Dette er første gang i norsk historie at alle jenter i 
et årskull er blitt kontaktet av Forsvaret og fått tilbud om å delta, - 
helt uforpliktende, på sesjon. I de kommende årene vil Forsvaret få 
erfaring med ordningen med invitasjon til frivillig sesjon for kvinner 
og hvilken effekt dette har på kvinneandelen i 
førstegangstjenesten i Forsvaret.  

I et demokratisk og likestilt samfunn er det viktig å gi alle like muligheter til å realisere seg i 
arbeidslivet, og her vil ikke Forsvaret være noe unntak. Siden sesjon og gjennomføring av 
førstegangstjeneste i all hovedsak er hovedportalen inn til utdanning i Forsvaret, er det helt avgjørende 
at kvinner blir kjent med mulighetene. ”Selv om det fortsatt skal være mulig å starte direkte på 
Forsvarets skoler uten å ha gjennomført førstegangstjenesten først, så er førstegangstjenesten et 
svært godt utgangspunkt for å kunne ta stilling til om man ønsker Forsvaret som arbeidsgiver,” uttalte 
forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen til Dagbladet i mars i år. 

”Hvorfor trenger egentlig Forsvaret kvinner?” 
”For å få et bedre forsvar. Forsvaret trenger mangfold,” påstår statsråden, 
”vi trenger soldater, befal og ansatte med variert bakgrunn, forskjellige erfaringer, ulike holdninger og 
verdier. Derfor er det viktig for Forsvaret å rekruttere fra hele årskullet: De beste og mest motiverte 
soldatene finnes ikke bare i den mannlige halvparten av befolkningen.”  
Norge er kommet mye lenger enn mange andre land når det gjelder likestilling og representasjon av 
kvinner i offentlig og privat sektor. ”Kanskje kommer vi dit at det er like naturlig for jenter som for gutter 
å vurdere en karriere i militær uniform!” 
Forsvaret har ikke lenger oppgaver bare i Norge. Forsvaret bidrar tungt i internasjonale operasjoner. 
For å kunne løse oppgavene fullstendig ute, er Forsvaret avhengig av å stille med begge kjønn. I 
fredsbevarende operasjoner er dette avgjørende for å kunne lykkes i oppdraget, da kvinner får tilgang 
til arenaer menn ikke kan nå. 

Ordningen med frivillig sesjon for kvinner vil bli analysert etter noen år med forsøket, for å se om dette 
vil endre kvinneandelen ved førstegangstjenesten. Per i dag er det 3,6 prosent kvinner som avtjener 
førstegangstjenesten.  
”En evaluering av ordningen vil gi oss nyttige innspill til debatten om verneplikten og kvinner i 
Forsvaret. En slik debatt må vi være forberedt på å ta! Om det i fremtiden vil være ønskelig med en 
mer kjønnsnøytral praktisering av vernepliktsordningen, er et åpent spørsmål. Det som er klart er at 
kvinneandelen i Forsvaret må økes, og så må vi finne de beste midlene til å nå målet,” avslutter 
statsråden. 

”Regjeringen har et likestilt samfunn som visjon!” 

Allerede i sin nyttårstale (9.januar) i Oslo Militære Samfund tok forsvarsminister Anne-Grete Støm-
Erichsen blant annet opp spørsmålet om ”skal vi ha verneplikt for kvinner i Norge, eller skal vi 
innføre sesjonsplikt for kvinner?” Forsvarsdepartementet er midt inne i prosessene som i løpet av 
regjeringsperioden skal føre frem til neste langtids- 
dokumentet for Forsvaret.  

I slutten av mars innkalte Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)  til en dialogkonferanse med 
tema: I likestillingssammenheng bør det være verneplikt eller vernerett for kvinner i det norske 
Forsvaret?  
Politisk rådgiver Ragnhild Mathisen fra Forsvarsdepartementet (FD),  
ass.direktør Oberst Britt Brestrup fra Forsvarets høgskole (FH),  
Mari Holmboe Ruge fra Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF), og sosiolog Ingrid Eide var 
innledere og debatterte for hvert sitt syn og overbevisning. 

Oberst Brestrup overleverte 11.april sin rapport til FD fra ”Utvalg for høyere kvinneandel, rapport 31. 
mars 2007”. (www.regjeringen.no.nb.dep/fd/aktuelt/nyteter/2007)
Utvalget har i sin rapport foreslått 31 forskjellige tiltak for å rekruttere flere kvinner, for å beholde de 
som er i organisasjonen, og for å få flere kvinner inn i lederposisjoner i Forsvaret. 
Kjønnsnøytral verneplikt vil i utgangspunktet sikre et bredere rekrutterings-grunnlag til forsvarets 
opplærings- og utdanningsinstitusjoner, og dermed høyst sannsynlig føre til at flere jenter opptas til 
disse skolene og får dra nytte av tilbudene.  

Gerd Wold Goddard

INFORMASJONMEDARBEIDERENS SIDE
Verneplikt for kvinner – det store problemet i norsk likestillingspolitikk

Gerd Wold Goddard
Informasjonsmedarbeider 
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Som IGU- koordinator på 3.året er det en glede for 
meg å skrive til denne spalten i Soroptima, for på 
den måten å nå fram til Norgesunionens medlemmer. 

SI 2003- 2007
Vi er i ferd med å avslutte SI’s fireårsperiode med 
fokus på  ”Project independence – women survivors 
of war”. I disse fire årene har vi hatt et prosjekt 
sammen med organisasjonen Women for Women 
om å hjelpe kvinner etter kriger i Bosnia, Rwanda 
og Afganistan. Til sammen �200 kvinner har fått 
hjelp og støtte til å bygge opp livene sine igjen etter 
krig og internasjonale konflikter. I dette prosjektet 
har kvinner som trenger å bygge opp sine liv etter 
krig fått utdanning innen et praktisk yrke og gener-
ell samfunnsskolering, og de har fått mulighet til å 
starte sin egen virksomhet med hjelp av microlån i 
en lokal bank . De har også fått følelsesmessig støtte 
ved å korrespondere med kvinner innen SI og Women 
for Women,dette har vært av stor betydning for deres 
tro på framtida.
I perioden 2005-2007 har mange klubber og land 
satt i gang prosjekt for å støtte Project indepen-
dence: Women survivers of war.  I Europa har SI/Dorn 
i Nederland fått prisen for det beste støtteprosjektet 
ved å arrangere en konsert som innbrakte et over-
skudd på 57 000 Euro (kr.470 000) til støtte 
for prosjektet. 

SI/Europe 2003-2007
I denne perioden har SI/Europa hatt to presidenter 
med mottoene ”Women building peace” (Heidrun 
Konrad,03-05) og ”Women Building Peace trough 
Lokal Heritage” (Monique Rivière,05-07). Følgende 
prosjekt har kommet i gang i denne perioden:  
”Marathon for peace”  i Kigali /Rwanda, Peace Dolls 
og Peace Charter. Marathon for Peace i Rwanda 
arrangeres for 3. gang �4. mai i år og er blitt en 
kjempesuksess, som nå står i internasjonale over-
sikter over maratonløp i verden. Her springer både 
profesjonelle løpere og skolebarn fra Kigali sammen. 
Barna er støttet av soroptimister i europafødera-
sjonen. Peace marathon i Rwanda har fått SI/E s 
”Best practice Award” innen IGU i denne perioden.
 
SI/Norway 2005-2007
Innen IGU arrangerte Norgesunionen i 2006 et ung-
domstrekk med tema ”Young people meet each 
under the motto: Peace based on local heritage”, 
hvor vi fulgte pilgrimsleden fra Oslo til Trondheim 
(med tog) sammen med �0 ungdommer fra den
europeiske føderasjonen. (se bildet øverst på siden)

SI 2007-2011
På Convention i Glasgow i juli/august vil tema for 
den nye fireårsperioden lanseres. Da vil vi få nye mål 
å jobbe mot og det vil være mulig å starte nye pros-
jekter i tråd med den nye fireårsperioden. Følg med !

Programmet ”Open Heart – Open Door” er fremdeles 
i gang på det �0.året! Her kan du melde deg på en 
liste for å ta imot soroptimister hvis de er på besøk 
på ditt hjemsted eller du kan ta kontakt med soropti-
mister som står på lista, hvis du er på besøk i en by 
og trenger en seng for en natt eller guiding på ste-
det. Se www.soroptimisteurope.org/pages/news/ogi.
htm eller send en mail til konrad@netway.at. 
På convention i Glasgow vil det være en ”Open Heart 
– Open Door”- lunsj på onsdag �.august.

Mari Elin Øksendal
IGU- koordinator SI/Norway

mari_elin_@hotmail.com

UNIONSKOORDINATORENES SPALTE
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Rapporten fremhever viktigheten av frivillig sesjon for jenter og håper dette vil gi det ønskede resultat 
for Forsvaret. Videre viser rapporten til alle de endringer som må komme i dette mannsdominerte 
samfunnet for at kvinner skal finne seg til rette og bli en del av Forsvaret. 

IFKK, en av de eldste kvinneorganisasjoner i verden, fremhevet sin skepsis til utvikling av et militarisert 
samfunn og mente at Regjeringen bør legge til rette for opplæring i forsvar og fredsarbeid for 
ungdommen uten at de trenger å verve seg i Forsvaret. Kvinner i det militære blir soldater og opplært 
til å bruke vold. Erfaringer fra IFKK viser at kvinner i uniform ikke oppnår samme resultat i 
konfliktområder som kvinner uten uniform. 

”Regjeringen oppfordres til å vise større oppmerksomhet og å gi midler til organisert fredsarbeid og 
ikke komme med ”gulerot-tilbud” til unge kvinner for at de skal gå inn i Forsvaret!” var budskapet fra 
IFKK.

Gerd Wold Goddard 
informasjonsmedarbeider 

UNIONSKOORDINATORENES SPALTE
Som IGU- koordinator på 3.året er det en glede for meg å skrive til denne spalten i Soroptima, for på den måten å nå fram 

til Norgesunionens medlemmer.  

SI 2003- 2007 
Vi er i ferd med å avslutte SI’s fireårsperiode med fokus på  ”Project 
independence – women survivors of war”. I disse fire årene har vi hatt et 
prosjekt sammen med organisasjonen Women for Women om å hjelpe 
kvinner etter kriger i Bosnia, Rwanda og Afganistan. Til sammen 1200 
kvinner har fått hjelp og støtte til å bygge opp livene sine igjen etter krig og 
internasjonale konflikter. I dette prosjektet har kvinner som trenger å bygge 
opp sine liv etter krig fått utdanning innen et praktisk yrke og generell 
samfunnsskolering, og de har fått mulighet til å starte sin egen virksomhet 
med hjelp av microlån i en lokal bank . De har også fått følelsesmessig 
støtte ved å korrespondere med kvinner innen SI og Women for Women, 
som har vært av stor betydning for deres tro på framtida. 
I perioden 2005-2007 har mange klubber og land satt i gang prosjekter for å 
støtte Project independence: Women survivers of war.  I Europa har 
SI/Dorn i Nederland fått prisen for det beste støtteprosjektet ved å arrangere 
en konsert som innbrakte et overskudd på 57 000Euro (kr.470 000) til støtte 
for prosjektet.  

SI/Europe 2003-2007 
I denne perioden har SI/Europa hatt to presidenter med mottoene ”Women building peace” (Heidrun Konrad,03-05) og 
”Women Building Peace trough Lokal Heritage” (Monique Rivière,05-07). Følgende prosjekter har kommet i gang i denne 
perioden:  ”Marathon for peace”  i Kigali /Rwanda, Peace Dolls og Peace Charter.  
Marathon for Peace i Rwanda arrangeres for 3. gang 14. mai i år og er blitt en kjempesuksess, som nå står i 
internasjonale oversikter over maratonløp i verden. Her springer både profesjonelle løpere og skolebarn fra Kigali 
sammen. Barna er støttet av soroptimister i europaføderasjonen.  
Peace marathon i Rwanda har fått SI/E s ”Best practice Award” innen IGU i denne perioden. 

SI/Norway 2005-2007 
Innen IGU arrangerte Norgesunionen i 2006 et ungdomstrekk med tema ”Young people meet each under the motto: 
Peace based on local heritage”, hvor vi fulgte pilgrimsleden fra Oslo til Trondheim (med tog) sammen med 10 ungdommer 
fra den europeiske føderasjonen.  

SI 2007-2011 
På Convention i Glasgow i juli/august vil tema for den nye fireårsperioden lanseres. Da vil vi få nye mål å jobbe mot og 
det vil være mulig å starte nye prosjekter i tråd med den nye fireårsperioden. Følg med ! 

Programmet ”Open Heart – Open Door” er fremdeles i gang på det 10.året! Her kan du melde deg på en liste for å ta 
imot soroptimister hvis de er på besøk på ditt hjemsted eller du kan ta kontakt med soroptimister som står på lista, hvis du 
er på besøk i en by og trenger en seng for en natt eller guiding på stedet. Se 
www.soroptimisteurope.org/pages/news/ogi.htm eller send en mail til konrad@netway.at.  
På convention i Glasgow vil det være en ”Open Heart – Open Door”-lunsj på onsdag 1.august. 

Mari Elin Øksendal 
IGU- koordinator SI/Norway 
mari_elin_@hotmail.com

Mari Elin Øksendal
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VELLYKKET SEMINAR –
TRAFFICKING, HANDEL MED KVINNER TIL PROSTITUSJON

Norgesunionens arrangement fredag �3. april 2007
ble meget vellykket. Menneskehandel er handel med 
medmennesker basert på grov organisert internas-
jonal kriminalitet og grove brudd på menneske-
rettighetene. Gjennom tankevekkende og engasjer-
ende innlegg fikk vi innblikk i en verden vi nok visste 
noe om, men omfanget av menneskehandel ga noen 
hver av de ca. 80 deltakere en støkk. 

Unionspresident Karin Guttormsen åpnet konferan-
sen med å presentere vår organisasjon. Som sorop-
timister er vi opptatt av menneskerettigheter og at 
menneskehandel er uforenlig med disse. Trafficking 
er ikke bare et kvinnespørsmål, det er et menneske
rettighetsspørsmål, det angår alle. 

Handlingsplan mot menneskehandel 2006 – 2009
Jan Austad fra Justisdepartementet takket soropti-
mistene for at de tar opp dette emnet. Med utgang-
spunkt i regjeringens handlingsplan mot menneske-
handel 2006 – 2009 har regjeringen kommet med en 
krigserklæring mot menneskehandel. Handlings-
planen er en videreutvikling av arbeidet som 
begynte i 2002 da Dørum var justisminister. Austad 
poengterte at det ikke er noen politisk uenighet om 
viktigheten av dette arbeidet, der er en tverrpolitisk 
front. 

Menneskehandel er profittmotivert kriminalitet som 
er betinget av et marked som etterspør mennesker 
som ”forbruksvarer” til prostitusjon, tvangsarbeid 
eller for bruk av deres organer. Han la vekt på at 
bekjempelsen av menneskehandel er et langtids-
prosjekt som må løses av mange gode krefter. 
Viktige tiltak for å bekjempe denne menneske-
handel er:

�. Forebygging
2. Forfølge gjerningsmennene
3. Favne ofrene

For å forebygge er det viktig å drive informasjons-
kampanjer, og han viste til Barne- og likestillingsde-
partementets kampanje overfor unge menn ”før-
stegangskjøpere”. Enkelte steder har videregående 
skoler nytt godt av informasjonen. For å forfølge de 
ansvarlige er det også viktig at lovverket er tilpasset. 
Det er stor bevissthet i politiet om menneskehandel, 
og det gir resultater.
 
Hvordan favner vi ofrene? 
Hva vil ofrene med sine liv etterpå?
De som kommer seg ut av tvangssituasjonen, har 
ikke oppholdstillatelse i Norge, men kan i dag få  
tilbud om midlertidig opphold på 6 måneder, 

Soroptimist International, Norgesunionen
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Trafficking-Menneskehandel
fredag 13. april 2007 kl. 09.30-15.30
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7Arrangør: Soroptimist International Norgesunionen

Påmelding skjer på e-post til: r-asan@online.no
For spørsmål kan du kontakte Karin Guttormsen, 
tlf. 99 35 25 14 (før 22. febr. –07) 
Etter 22. febr. til Reidun Andersssen, 
tlf. 901 88 506. 

Deltageravgiften inkludert lunsj, er kr. 350,- som betales inn 
til konto: 2801 16 63992

Vi regner med stor deltagelse. ”Første mann til mølla” 
prinsippet gjelder, så vær rask med påmeldingen.
 
Lokalene til Norges Røde Kors ligger sentralt i Oslo sentrum, 
ca. 10 min å gå fra Oslo S.

Velkommen

Hilsen

Planleggingskomiteen: 
Reidun Anderssen, spesialpedagog, Halden Soroptimistklubb
Anne Rita Meberg, advokat, Lister Soroptimistklubb
Karin Guttormsen, unionspresident

Soroptimist International (SI) er en verdensomspennende 
organisasjon for yrkeskvinner som gjennom prosjekter 
arbeider for å fremme menneskerettigheter og bedre 
kvinners stilling. SI har konsultativ status i FN. I dag er 
vi ca. 2000 medlemmer i Norge fordelt på 65 klubber 
over hele landet. Vi fordømmer handel med kvinner til 
prostitusjon, traffi cking som krenking av menneskeverdet 
og utnytting av unge kvinner.

Unionspresident Karin Guttormsen, Bjørn Olaf Pettersen, Politidirektoratet, Liv Handeland, Tønsberg Soroptimistklubb, Annelise Thomsen, 
Danmarkunionen, Inge-Gärd Kihlgren og Lis Palm, begge Sverigeunionen



Norsk Soroptima 8_2007  –    8

refleksjonsperiode. Gjennom ”Rosaprosjektet” som 
er opprettet av justisdepartementet ut fra krisesen-
tersekretariatet, kan ofrene få et frivillig tilbud om 
hjelp til å finne fotfeste og få bearbeidet traumene. 
Ved hjelp av IOM kan de komme hjem  for å bli 
re-integrert i samfunnet. Noen kommer hjem til et 
dårlig program, andre til gode. Mange har en tung 
vei hjem.

Unni Kiil som er koordinator i “Rosaprosjektet”, kom 
nærmere inn på hvordan det fungerer. Det er 
opprettet som en del av regjeringens handlingsplan, 
et treårig prosjekt med �,5 ansatte. Senteret har 
nød- og informasjonstelefon. Det er viktig å skaffe 
ofrene trygge bosteder i refleksjonsperioden som 
i hovedsak foregår ved krisesentrene. Politiet har 
økt kontakt og henviser til Rosasenteret. Unni Kiil 
ønsker kontakt med frivillige organisasjoner som kan 
stille opp i forhold til ofrenes behov. Her kan vi som 
organisasjon komme inn, men koordinering av tiltak 
er svært viktig. 

Beskyttelse av ofre
Birgitte Ellefsen fra Politidirektoratet takket 
soroptimistene for initiativ og fremhevet at det er 
rom og behov for oss. Hun snakket om bistand og 
beskyttelse til ofre for menneskehandel. KOM – koor-
dineringsenhet for ofre for menneskehandel er et 
prosjekt med effektmål å redusere forekomsten av:

�. Personer som rekrutteres til menneskehandel 
 i Norge
2. Personer som utnyttes i menneskehandel 
 i Norge
3. Bruk av Norge som transittland i menneske-
 handel
4. Kriminelle nettverk som utøver menneske-
 handel i Norge

Hva er et offer? Ofrene er ikke en entydig gruppe. De 
har ulikt utseende, ulik oppførsel, 
begge kjønn, representerer alle aldersgrupper, kom-
mer fra alle verdensdeler, utnyttes til en rekke ulike 
formål som prostitusjon, porno, massasje, tigging, 
skopuss, rosesalg, hushjelp, barnepasser, gårds-
arbeider, arbeidskraft i familiebedrift, vinnings- og 
narkotikaforbrytelser.
Ofrene er i en sårbar situasjon, er traumatiserte og 
har ofte en sterk binding til bakmannen, 
”Stockholmsyndromet”. Det er store mørketall når 
det gjelder de usynlige ofrene. De er sårbare og salg-

bare. Hun fremholdt at definisjonen vanskeliggjøres 
ved at ofrene ikke oppfatter seg som offer i den nor-
ske lovens forstand, og hun ba oss være oppmerk-
somme på at et offer samtidig kan være organisator, 
bakmann og tilrettelegger.

Hun snakket også om viktigheten av tverrfaglig 
samarbeid, om bistand og beskyttelse til ofre for 
menneskehandel. Politiet er avhengig av ansatte i 
førstelinjetjenester og at organisasjoner har kunns-
kap om og fokus på menneskehandel. I Norge kan vi  
mye om taushetsplikt, men vi vet lite om opplysning-
splikt. Alle saker kan diskuteres anonymt. 
Holdningskapende arbeid er essensielt. Ulike organ-
isasjoner er forbilder for en mengde ulike typer men-
nesker. Det er viktig å forebygge i avsenderland og 
forebygge i Norge som også er et opprinnelsesland. 
Imidlertid påpekte hun at det er myndighetene som 
eier problemet, og det er deres ansvar å identifisere 
og definere.

Menneskehandel er vår tids slavehandel
 Guro Kleppe fra Justisdepartementet fremholdt at 
menneskehandel er vår tids slavehandel., utnyttelse 
av en person som en vare. “Palermoprotokollen” 
definerer personer under �8 år som barn. Den viser 
til mange former for utnytting og slår fast at det er 
nødvendig med omfattende internasjonal handling 
mot menneskehandel. Norge ratifiserte protokollen i 
2003. Europarådet har fremmet en konvensjon mot 
menneskehandel. Den har som mål å hindre 
trafficking, straffeforfølge traffickerne og beskytte 
ofre. Seks land har til nå ratifisert den. Det er antage-
lig bare et tidsspørsmål før Norge slutter seg til. (Se 
Soroptima marsnummeret 2007, Norgesunionens 
brev til Statsministeren og svar, red. anm.)

Nordiske soroptimistprosjekt mot trafficking
I sekvensen ”Nordiske soroptimistprosjekt mot 
trafficking” fikk representantene for myndighetene 
og deltagerne en oppdatert innsikt i hvordan det på 
ulike måter arbeides i Danmark, Sverige og Norge. 
Tidligere unionspresident Annelise Thomsen fortalte 
hva de arbeider med når det gjelder menneskehandel 
i Danmarksunionen. Folketinget vedtok i 2003 å 
arbeide for å stanse trafficking, og det ble gitt støtte 
til frivillige organisasjoner. Ofrene i Danmark fikk 
først oppholdstillatelse i 30 dager etter registrering. 
Danmarksunionen har arbeidet iherdig. I januar 2005 
arrangerte unionen en konferanse og inviterte 
politikere, organisasjoner og privatpersoner. Dette 
førte til at refleksjonsperioden ble utvidet til 3 
måneder. De har solgt lilla bånd og informert om 

Jan Austad Justisdep. Bjørn Olaf Pettersen og Birgitte Ellefsen 
begge Politidirektoratet

Lis Palm, Sverigeunionen.
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menneskehandel. De har til dags dato samlet inn 
imponerende kr. 700 000.
Lis Palm, unionspresident i Sverige fortalte om deres 
arbeid. De selger også lilla bånd, og de har planer 
om å satse i utlandet. Sverigeunionen har oppar-
beidet et godt samarbeid med politi og sosialtjen-
esten, og det gis støtte til rehabilitering av ofrene. 
Liv Handeland fortalte om  arbeidet  med det norske 
”Moldovaprosjektet” basert på finansiering fra TV-ak-
sjonen 2005. Prosjektet gir støtte til 3 internatskoler 
for 30 jenter under �6 år. Disse får opplæring i å 
mestre sine liv. Opplæringen tar sikte på å forberede 
dem til livet etter skolegangen. De mangler lokalt 
nettverk og er sårbare for å bli ofre for trafficking.           

Organisasjoner og samfunnsaktører–
holdninger og praksis
Eva Arnseth, visepresident i Norges Idrettsforbund 
og Olympiske komitè tok utgangspunkt i  at hun 
representerte Norges største frivillige organisasjon. 
Det satses på:     
GLEDE – FELLESSKAP -  HELSE - -ÆRLIGHET. Særlig ved 
større arrangementer lager de opplegg for å få bort 
oppmerksomheten om sex og prostitusjon, uten at 
det er lett. I forbindelse med VM i fotball i Tyskland 
i  2006 ble det bygget bordeller og sexhytter, og ca. 
70 000 kvinner strømmet til.              
Hun poengterte viktigheten av holdningskapende 
arbeid for barn og unge i idrettsarbeidet. Det 
forekommer også handel med idrettsutøvere. Hun 
siterte   Kofi Annan: ”Idrett er et internasjonalt språk 
som bringer mennesker sammen på tvers av bak-
grunn, religion og økonomisk status.” 

Sverre Bjønnes, Rotary, distrikt 23�0 ga en innføring 
i Rotarys arbeid. De engasjerer seg i prosjekt alene 
eller samarbeider nasjonalt og/eller internasjonalt. 
Deres motto er: ”Service above self.” Han oppfordret 
oss til å ta kontakt med de enkelte Rotaryklubber for 
å få dem engasjert i å være med i ulike prosjekt.

Trine Lise Sundnes, LO sekretær, politisk ledelse ga et 
engasjert innlegg om LO og organisasjonens arbeid 
angående menneskehandel. Hun mente det var 
nødvendig å ta i bruk sterke virkemidler for å bøte 
på problemet. Det er ikke nok med bare holdnings-
kapende arbeid. Det er kynismen som rår. Mennesker 
er blitt en handelsvare. LO skiller ikke mellom frivillig 
og ufrivillig prostitusjon. Reaksjonen til de som er 
kommet ut av prostitusjon, kan være den samme 
som reaksjoner etter krigsskader. Prostitusjon er 
et sosialt problem, og hun mente at man alltid vil 
ansvarliggjøre kunden. LO har etiske regler som 
sier at ingen av medlemmene som reiser i jobbsam-
menheng skal engasjere seg i sexkjøp, verken i jobb 
eller privat. Mye tyder på at LO vil være for lov mot 
sexkjøp. Prostitusjon og menneskehandel er vold 
mot kvinner. 

Rune Lian, styreleder Norges Taxiforbund avd. Oslo 
hører til den yrkesgruppen som vet en del om tilbud 
og etterspørsel knyttet til seminarets tema. Tilbudet 
når det gjelder prostitusjon har økt og er mer åpent 
enn tidligere. Oslo er delt inn i soner hvor norske, 
afrikanske og østeuropeiske opererer. Styringen av 
aktiviteten er også mer åpen, og bakmennene gir til-
bud til taxisjåførene om premie hvis de anbefaler de 
rette stedene. I krisesituasjoner føler de prostituerte 
at drosjene er trygge. Drosjenæringen vil ta kontakt 
med myndighetene og bidra til å avsløre menneske-
handel.

Paneldebatt og oppsummering
Politiet var helt tydelig på at de er helt avhengig av 
gode hjelpere. Vi kan ikke kreve tillit, vi må vise oss 
tilliten verdig. Vi har fått mye informasjon om ting 
vi antok og trodde. Vi fikk oppklaring og kunnskap 
gjennom seminaret. Er det noen jobb å gjøre for oss 
som ideell organisasjon? Politiet trenger oss, husk 
informasjonsplikten. Vi kan bidra i refleksjonsperi-
oden, det er mange praktiske ting som skal ordnes. 
Vi kan drive informasjonsvirksomhet innad i vår 
organisasjon og utad. Vi kan finne samarbeidspart-
nere, er vi flere står vi sterkere. Det ble anbefalt å sa-
marbeide med Rosasenteret og krisesentrene lokalt, 
men også med lokalt politi, men at koordinering av 
arbeidet er viktig. 

Innlegg er lagt ut på unionens nettsider: 
www.soroptimistnorway.no      

En stor takk til planleggingskomiteen: 
Reidun Anderssen, Anne Rita Meberg og 
Karin Guttormsen.  

Referenter: Elin Høie og Gerd Stenberg  

                       Evy Arnseth
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STJØRDAL SOROPTIMISTKLUBB CHARTRET 24. MARS 2007

Medlemmene i Stjørdal Soroptimistklubb sammen med Karin Guttormsen, Monique Rivière og Janne Kolberg

Den høytidelige seremonien ble ledet av Monique 
Rivière, President i Europaføderasjonen, sammen 
med vår unionspresident Karin Guttormsen. De ga 
de nye soroptimistene (og oss gamle på sidelinjen) 
en utførlig informasjon om soroptimismens opp-
bygging og viktigheten av å ha prosjekt. De minnet 
oss om appellen, og ba oss leve etter den.

Karin Guttormsen gjorde de nye soroptimistene 
kjent med den ”Blå boken”, fortalte litt om vår ”Lille 
Gule”. Hvordan finne fram i og bruke disse bøkene. 
Hun presiserte at de ikke måtte være redde for å 
spør hvis de var i tvil. ”Dere har både gudmor, 
distriktskontakt og ekstensjonskomite, i tillegg til 
alle oss andre,” sa hun.

Charterseremonien ble avsluttet med en flott prolog 
lest av  forfatteren Lovise Størseth.

Etter seremonien ble vi invitert opp i restauranten. 
Der vi fikk servert en god middag med fine taler 
underveis, og høytidelig overrekkelse av charteret.

Lysseremonien fra venstre: Monique 
Rivière, Greta Hvaring, Karin Guttormsen 
og Martha Berbu, president i Stjørdal 
Soroptimistklubb

Monique Rivière og Karin Guttormsen
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Prolog til Charterfest 24. mars 2007
Av Lovise Størseth

Kjære Soroptimister som nå er samlet her i Stjørdal !
                                                                                      

                                                                 

Vel 20 000 mennesker i Stjørdal bor - kvinneandelen i 
forskjellige yrker er ganske stor.

Her fronter kvinner mang en viktig sak – og ordtaket 
sier at -  ”det står alltid en kvinne bak” !

I dag 24. mars en Chartring i Stjørdal har skjedd,
og Soroptimist International har fått et nytt ”ledd” !

Besøk av soroptimistkvinner vi nå er heldig å ha - fra 
Norge - Frankrike – Sverige – Spania.

I 2005 en soroptimist fra Steinkjer med en venninne fra 
Stjørdal tok kontakt.

Det var begynnelsen til den store begivenhet som i 
kveld slår ut i all sin prakt !

Steinkjer vår Fadderklubb - førte oss/meg fra å ”skulle 
bli”  til

 ”å bli” ekte soroptimist.

Den første soroptimistklubb ble stiftet av en mann -  
i �92� i Oakland.

Tilslutningen er nå �00 000 kvinner i mer enn �00 land.

Høy etisk standard i yrke og liv, - vennskap - forståelse 
– menneskerettighetene –

er formål for soroptimistene.
”Søstre av det beste” som soroptimister vi nå er –

blanding av spenning og engstelse jeg kjenner i mine 
knær !

Nå skal vi yte og tjene, -
Positivt utvikle hverandre –

skape et fellesskap av kvinner på jord
Som søstre i en kjede - der vår målsetting er stor !

Nå står vi på startstreken – Charteret har vi fått !
En stafett er startet –  startskuddet gått !

Vi er i første etappe  – soroptimist-formålene er 
løypekartet !

La oss støtte hverandre – en soroptimist-stafett må 
vinnes av mange !

Den høytidelige seremonien ble ledet av Monique 
Rivière, President i Europaføderasjonen, sammen 
med vår unionspresident Karin Guttormsen. De ga 
de nye soroptimistene (og oss gamle på sidelinjen) 
en utførlig informasjon om soroptimismens opp-
bygging og viktigheten av å ha prosjekt. De minnet 
oss om appellen, og ba oss leve etter den.

Karin Guttormsen gjorde de nye soroptimistene 
kjent med den ”Blå boken”, fortalte litt om vår ”Lille 
Gule”. Hvordan finne fram i og bruke disse bøkene. 
Hun presiserte at de ikke måtte være redde for å 
spør hvis de var i tvil. ”Dere har både gudmor, 
distriktskontakt og ekstensjonskomite, i tillegg til 
alle oss andre,” sa hun.

Charterseremonien ble avsluttet med en flott prolog 
lest av  forfatteren Lovise Størseth.

Etter seremonien ble vi invitert opp i restauranten. 
Der vi fikk servert en god middag med fine taler 
underveis, og høytidelig overrekkelse av charteret.

Lovise Størseth
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Referat fra Stjørdal Soroptimistklubbs charterhelg.

Fredag 23.03.07 ankom Europa-Føderasjonens 
president Monique Rivière, Værnes flyplass, Stjørdal. 
Det var starten på en fantastisk soroptimisthelg for 
oss Stjørdals-soroptimister!
Etter en lett lunsj på Quality Hotell, dro en 
gruppe på �0, deriblant unionspresidenten Karin 
Guttormsen og ekstensjonskomiteens leder Janne 
Kolberg, til Statoils driftsorganisasjon for Midt-
Norge. Denne ligger på Stjørdal. Der fikk vi en 
meget interessant informasjon av ledelsen i Statoil.
Om kvelden var denne gruppen invitert hjem til 
Annbjørg Jullum på middag. 
Skikkelig “trønderkost”...sodd med moltekrem til 
dessert.
24.03.07. Lørdag formiddag dro soroptimistene 
Rutt og Kari sammen med Monique og Janne 
til Norges “gamle hovedstad”--Trondheim, på 
sightseeing.
Kl. �6.00 møttes alle til den offisielle chartringen på 
Quality Hotell. 
Etter den høytidelige seremonien, samlet vi oss til 

festmiddag. Med soroptimister fra fjern og nær, 
presidenten i Stjørdal Rotary, Bjørn Sakshaug og 
ordføreren i Stjørdal, Johan Arnt Elverum, var vi 72 
til bords. 
Under festen ble det fremført flere hilsninger og 
taler m/gaver. 
Underholdningen sørget unge, dyktige kunstnere 
fra Stjørdal for.
25.03.07 søndag dro 30 soroptimister på besøk til 
en lokal kunstner, Heidrun Kringen. Hun er mest 
kjent for sine vakre billedvevtepper. Derfra dro vi til 
den godt og vel �50 år gamle Ree Gård på en utsøkt 
lunsj. Her fikk vi også en orientering om gårdens 
historie.
Vi takker alle som kom og ga oss, Soroptimistene 
på Stjørdal en minnerik helg!

Med vennlig hilsen
Astrid K. Dybwad

sekr. i Stjørdal Soroptimistklubb

Dette er mitt første besøk i deres vakre land hvor 
jeg har nære venner.
Jeg er meget glad for at jeg fikk anledning til å 
komme til Charterseremonien for SI Stjørdal, klubb 
nummer 66 i Norgesunionen.

I dag ble formål og statutter for SI forklart 
for chartermedlemmene i SI Stjørdal. Dere 
aksepterte dem og charterseremonien gjorde 
deres medlemskap offisielt. De nye medlemmene 
får en nål som  bør bæres hver dag. Nålen viser 
Soroptimistsymbolet. Den er laget i �920-tallsstil. 
I forgrunnen viser den en kvinne som holder 
et Soroptimistbanner i hevete armer, solstråler 
danner bakgrunnen. På en side av banneret er det 
eikenøtter og  -løv, og på den andre siden laurbær. 

Ordet International står skrevet i nedre kant.

Dette emblemet symboliserer en soroptimists 
kvaliteter. Hun stråler, tar seg av andre med åpne 
armer og har et åpent hjerte. Laurbærene står for 
hennes suksess og hennes innsats og eikenøttene 
symboliserer styrken i vår organisasjon. Kanskje 
vil emblemet utvikles for bedre å representere 
variasjonen i vår organisasjon, men symbolene må 
beholdes.

Nålen viser ditt medlemskap i SI, en 
verdensomspennende organisasjon for 
yrkeskvinner, som gjennom ulike prosjekt bl.a.  
fremmer menneskerettigheter og hever kvinnens 
status. Jeg er stolt av å kunne si at vi er den største 
organisasjonen for yrkeskvinner. 

Den første soroptimistklubb ble stiftet i �92� i 
Oakland, California.
Ordet soroptimist kommer fra latin ”soror” 
og ”optima”  og kan oversettes til ”de beste 
kvinner som ønsker å gjøre det beste for sine 
medsøstre” - noe som vi bør forsøke å leve opp til. 
Soroptimistene er representert i �25 land; har ca 
93000 medlemmer i mer enn 3.000 klubber. De 
fleste klubbene er gruppert i Unioner som utgjør 
våre 4 føderasjoner: Amerikanske, Europeiske, 
Britiske og Irske og South West Pasific. I dag har 
Europaføderasjonen mer enn �220 klubber i 58 
land og ca. 35000 medlemmer. En ny klubb vil bli 
chartret i Tyskland i morgen, og flere skal chartres i 
april.

Serviceånd er mer enn en økonomisk eller personlig 
innblanding. Det krever en aktiv deltakelse, en 
forståelse for andres behov og en intelligent 
innsats som ikke bare løser problemet, men også 
eliminerer årsaken. Vi benytter vårt nettverk av 
soroptimistklubber, ekspertisen fra våre medlemmer 

Monique Rivières tale ved Stjørdal Soroptimistklubbs charter fest.

Monique Rivière 
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og solidariteten som eksisterer mellom dem til å 
komme raskt tilstede hvor store katastrofer skjer. 
For slike tilfeller har vi et Action-fond. En del av 
kontingenten går til dette fondet.

Å være soroptimist betyr at  vi har en 
visjon om:
- å være en global stemme for kvinner gjennom  
 bevisstgjøring, formidling og handling.
Formål: 
  -   å arbeide for menneskerettigheter og 
 kvinnens stilling
Kjerneverdier:
- forpliktelse til å yte service til lokale, nasjonale  
 og internasjonale samfunn, delta aktivt når det  
 tas avgjørelser på alle nivå i samfunnet 
 gjennom IGU.

Våre ansvarsfulle medlemmer deltar i det 
profesjonelle og økonomiske  liv.
I våre land er vi kjent for vår kapasitet til å handle 
som en internasjonal organisasjon.. På grunnlag 
av våre handlinger har SI blitt en NGU (non 
governmental organisasjon) med tilgang til FN-
kontorene. Soroptimistene er representert ved FN i 
New York, Genève, Wien, Roma og i UNESCO i Paris. 
Vi har et permanent konsultativt medlem i ECOSOC. 
Soroptimistene er også representert  i Europarådet 
og er godkjent av WHO og FAO.

Soroptimister arbeider med prosjekt på klubb-, 
union- og internasjonalt nivå. SI fastsetter hvert år 
et aksjonsprogram kalt Program Fokus. Program 
Fokus 2003-2007 dekker de viktigste utfordringene 
i vårt samfunn. Det er relatert til FN sine tusenårs 
utviklingsmål: 
• Fjerning av vold og trafficking
• Reduksjon av de skadelige effektene av   
 konflikter og krig
• Utdanning av kvinner og jenter gjennom 
 hele livet
• Økonomisk og sosial utvikling for å gi like   
 muligheter for kvinner
• Fellesskap for kvinner i prosessen mot en   
 godkjent utvikling som inkluderer vern av   
 miljøet. Fellesskap for kvinner for å oppnå fred,  
 toleranse og forståelse
• Dette programmet vil bli oppdatert og stemt   
 over av føderasjonens delegater i juli på SI sitt  
 styremøte før Convention i Glasgow.

Hvert 4. år introduserer SI et internasjonalt 
hovedprosjekt i samarbeid med FN eller en 
hjelpeorganisasjon. Prosjektet �999-2003 ”Limbs 
for Life” lansert av SIE (Europaføderasjonen) var et 
samarbeid mellom SI og den internasjonale Røde 
Kors komiteen (ICRC). Arbeidet bestod i å skaffe 
proteser til landmineofre i Afghanistan, Angola og 
Georgia. Prosjektet hadde stor suksess, og vi samlet 
inn mer enn �,2 mill Euro til landmineofrene.
Prosjektet 2003-2007 ”Independence: Women 
Survivors of War” i samarbeid med Women for 
Women International til hjelp for å gjenoppbygge 
kvinners liv i Afghanistan, Bosnia og Rwanda 
gjennom utdanning, arbeidstrening og mikro-
kredittlån for små foretak.

Hvert år den �0. desember 

(menneskerettighetsdagen/SI dagen) velger SI-
presidenten et prosjekt som gir direkte støtte til 
kvinner i ekstrem nød.
I 2006: Project Punjab: Helping Girls Into School: 
mål å øke jenteandelen på skolene og bedre 
kvaliteten på utdanningen i Punjabprovinsen i 
Pakistan.
I 2005: Prosjekt  ”Roll Back Malaria” ga myggnett 
til gravide kvinner og barn under 5 år i samfunnet  
Zé, Benin. I tillegg arbeider SI of Benin sammen 
med lokale helsearbeidere for å lære opp kvinnene 
i Zé til å unngå malaria og om viktigheten av rask 
behandling.

SI samarbeider med Business and professional 
Women International, Internasjonal Counsil of 
Women, International Federation of University 
Women, Zonta International og Five-O prosjekter 
som har som hovedmål å hjelpe kvinner til selvhjelp 
ved å utvikle utdanningssentre i utviklingsland.

Presidenten for den europeiske føderasjonen velger 
et spesielt tema for sin toårs periode. For å nevne 
noen av dem: Violence against Children, Into the 
2� century with the youth, Education: the key to 
progress. I begynnelsen av denne fire- årsperioden 
valgte Heidrun Konrad (Immediate Past President) 
temaet Women building Peace. Fred er den mest 
verdifulle forutsetningen for livet: Det starter i 
familien, fortsetter i klubbene, lokalsamfunnet, i 
regioner og ender opp i det verdensomspennende 
politiske systemet. Kvinner og barn er de som lider 
mest under krig og konflikter. Med dette temaet 
ønsket Heidrun Konrad å fremme den aktive rollen 
for kvinner som fredsbyggere i alle lag i samfunnet. 
Siden dette temaet inneholder den fullkomne 
visjonen og verdiene for Soroptimistene, bestemte  
jeg meg for å fortsette med dette temaet. Dette 
er også på linje med ønske om kontinuitet som er 
kommet til uttrykk fra medlemmene.

Innenfor dette rammeverket ble to langsiktige 
prosjekt startet opp:
�)  Soroptimistenes Fredsmaraton som er basert 
på en ide fra Bettina Scholl-Sabbatini. Dette 
imponerende symbol på fred involverte ca 2000 
deltakere, blant dem 500 barn, fra Stadion til Hills i 
Kigali i Rwanda. Denne kraftfulle stemmen for fred 
i et land som har gjennomgått så mye lidelse, blir 
gjennomført for tredje gang �3. mai i år.
2)  Soroptimistenes Fredspris.
Den første prisen ble gitt til en kvinnelig journalist. 
Hun risikerte livet i sitt nye arbeid med å finne og 
ødelegge landminer og klasebomber i Mozambique, 
Albania, Bosnia, Kosovo og Afghanistan.
Den andre fredsprisen vil bli gitt Cala del Ponte, 
ledende advokat ved den Internasjonale Domstolen 
i Haag, som en rollemodell for alle mennesker.

I tillegg til våre spesifikke toårsprosjekt er det  
opprettet Peace Charters og laget Peace Dolls.

Nær 2000 Peace Charters ble signert av viktige 
personer, deriblant seks Nobel fredsprisvinnere.

Peace Dolls har vært bevis på vennskap for mange, 
og et verktøy for pengeinnsamling for å muliggjøre 
videre arbeid med fredsprosjektet
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Målet for prosjekt 2005-2007 ,Let us Build Peace 
through Local Heritage, er å fokusere på lokal 
tradisjon, og via denne bevisstgjøringen bruke det 
som et middel for en fredelig utvikling. Tradisjon 
som gir muligheten til å lære av historien, å bevare 
det som er konstruktivt og motarbeide det som 
ødelegger, kan bli et viktig verktøy i å utvikle 
forståelse, toleranse, solidaritet og å fremme 
holdbar økonomisk og sosial utvikling. Det er i 
dette perspektivet at mange prosjekt utvikles. For å 
få oppmerksomhet i media, oppmuntres  klubbene 
til å fokusere på sine aksjoner i forbindelse med den 
internasjonale fredsdagen og den internasjonale 
kvinnedagen.

Takk til unioner og klubber for gaver og inntekter 
fra salget av nålen ,Women Building Peace. Vi håper 
å kunne finansiere en ”heritage” aksjon og gi et 
stipend til en ung kvinne for å oppfylle hennes 
drøm om fred.

Fundamentet i soroptimisthuset er klubbene. Når 
jeg reiser og besøker klubber, hører jeg ofte om 
veldedighet og pengeinnsamlinger. Vi er mye 
mer enn en veldedighetsorganisasjon. La oss 
ikke glemme formidling. Vi må la vår stemme bli 
hørt både globalt og lokalt. Vi besitter en enorm 
profesjonell ekspertise og den må vi benytte. Jeg 
oppmuntrer dere til å samarbeide om prosjekt med 
andre klubber og spesielt med Single Clubs i de 

fattigste landene i vår føderasjon.

Vi har felles mål og tema. De må bli vårt ansikt 
utad. Jeg tror også at en større kontinuitet i våre 
handlinger vil bidra til å styrke vår identitet.

Unge kvinner deltar i andre service-organisasjoner 
fordi de håper å finne et profesjonelt nettverk. Vi 
er også en serviceorganisasjon med et profesjonelt 
nettverk. Dette må vi huske å fremheve mer.

Ved fordeling av oppgaver i klubbene må hvert 
enkelt medlems evner og kvaliteter utnyttes. 
Ønsker vi å være fredsbyggere, må vi hele tiden 
etterstrebe oss på å være tolerante og fleksible i 
klubbene våre.

Jeg håper jeg har fått dere til å forstå hvordan vår 
organisasjon arbeider og dens mål. Bak disse litt 
alvorlige aspekt: Ikke glem at soroptimisme er en 
åpning til en variert profesjonell opplevelse, deling 
av glede, solidaritet, vennskap i klubben og også 
resten av verden.

Det er en stor glede for meg å ønske alle 
medlemmene i SI Stjørdal velkommen i SI familien. 
Mine aller beste ønsker for den nye klubben.

SI/E PRESIDENT MONIQUE RIVIÈRES BESØK I OSLO

KVELDSMØTE PÅ HOTELL GABELSHUS 
26. MARS 2007.

La Presidente holdt et glødende innlegg når det 
gjelder retensjon, ekstensjon og ny utvikling av 
soroptimistorganisasjonen.

Det er ca 34.300 medlemmer fordelt på 58 land i 
Europaføderasjonen. Det kommer til ca 400 nye 
medlemmer hvert år. Likevel mister vi medlemmer 
totalt. Derfor må soroptimismen vise fleksibilitet, 
ha åpne arrangement hvor vi tar opp emner som 
feks geriatri og gynekologi. Vi må invitere gjester, 
samarbeide og huske å  holde kontakt. Nye yngre 
medlemmer bør ikke få arbeidskrevende verv. Vi 
har et internasjonalt training manual, utarbeidet 
av 2.visepresident Kirsten Sveder, Sverige. Denne 
ligger på webadressen til SI/E,
www.soroptimisteurope.org. 
Soroptimistorganisasjonen må bli mer fokusert og 
ha færre program. Derfor valgte Monique å fortsette 
med sin forgjengers program: ”Women building 
peace”. og med tillegget ” through local heritage”.

Men SI er ikke bare en veldedighetsorganisasjon.
Soroptimistene må bli flinkere til å stå fram i media, 
ta del i samfunnsdebatter og kommunisere med 
verden via internett. 

I disse dager skal spørreskjema fra SI/E, fremmet 
av past SI/E president Heidrun Konrad, besvares 
for å bestemme den framtidige strategi. Send inn 
PFR-rapporter små eller store, oppfordret Monique. 
Kanskje vil Nobels fredspris en vakker dag bli tildelt 
en kvinne som arbeider for fred i en stadig mer 
migrerende verdensbefolkning!

Guiden Lilica Holt Olafssøn, Karin Guttormsen, Solveig 
Lawson og Monique Rivière
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Jeg har i helga hatt den 
glede å representere 
Norgesunionen i 
forbindelse med 
Sverigeunionens  
unionsmøte i Strømstad. 
Fredag kveld var avsatt 
til ”hemma  hos” hvor 
Strømstadklubbens 
medlemmer inviterte  
grupper av oss til reker, 
vin og gode samtaler i  
mange av medlemmenes 
hjem. Slik ble det en 

hyggelig sammenkomst med færre mennesker 
og muligheter til å bli bedre kjent. Lørdag var det 
representantskapsmøte med  �33 delegater fra 
67 klubber.  Til stede var også Kirsten Sveder 2. 
visepresident i Europafederasjonen, Bettina Scholl 
Sabbatini  primus motor for fredsmarsjen i Kigali 
i mai,  og en representant fra Strømstadklubbens 
prosjekt i Rwanda. Kjente saker som årsberetninger, 
budsjett og regnskap m.m.  ble behandlet,  + �2 
enkeltsaker. Aktuelle saker  om Sverigeunionen 
spesielt, men også saker som en ønsket løftet opp 
på Federasjonsnivå. Kungsbacka Soroptimistklubb 
foreslo og fikk tilslutning til  at Sverigeunionen  skal 
arbeide for et Stop Traffcking prosjekt som et felles 
prosjekt på Federasjonsnivå.
Lørdag kveld var det middag for 267 kvinner 
på Laholmen hotell. Menyen hadde et afrikansk 
innslag, noe som falt i smak hos undertegnede. 
Kveldens store begivenhet var Strømstadklubbens 

mannekengoppvisning der kreasjonene var laget 
av  gjenvinningsmaterialer i plast og kartong, som 
polposer, melkekartonger, søppelposer m.m. Det 
er utrolig hvor flott og ikke minst sexy en topp av 
hundebæsjpose kan være. Strømstadklubben har 
en utrolig egenskap til å balansere det formelle 
og  høytidlige med  det  kreative, morsomme og 
spontane.
Søndagens program ble holdt på Strømstads 
nye spahotell hvor vi fikk en orientering om 
hotellets ulike behandlinger som massasje, 
vichybehandlinger, aqua scape og love tub m.m. 
Mer interessant var  foredraget til utenriksreporter 
Bengt Therner i Sveriges Radio om kvinner og barn 
i krig og konflikt. Han delte sine opplevelser og 
erfaringer fra krig og konfliktområder i  bl.a. Irak, 
Afganistan, Sudan, Somalia, Bosnia, Kosovo med 
oss. Sterke enkelthistorier om menneskeskjebner 
under ekstreme forhold, og et verdensamfunn som 
nok en gang lar volden skje. Lærer vi aldri?
Siste post på programmet var om 
Strømstadklubbens eget prosjekt i Rwanda, holdt 
av Paivi Leandersson. Det er etablert et eget 
soroptimisthus med systue for fattige jenter, skole, 
helseklinikk med hjelp til hiv/aidssyke m.m. Mer 
info:http.//paivi.blogg.se
En flott helg med interessante og lærerike 
foredrag, verdifull kontakt med nye og gamle 
soroptimistsøstre, alvor, latter og glede.

Reidun Anderssen
Unionskoordinator for utdanning og kultur

Sverigeunionens unionsmøte i Strømstad 20-22.april 07.

Opplev sjøen,
glem alt annet

Bestill
sommerferien nå!

Booking: 810 00 811 
www.colorline.no

Bestill
sommerferien nå!

 

Reidun Anderssen
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Etter at jeg i mars 2000 var på mitt aller første 
Lobbykurs for kvinner, arrangert av Europahuset og 
foreningen Norden, ble jeg hekta.
Jeg trodde at jeg i grunnen bare var nysgjerrig 
av natur, men for første gang ble det satt ord på 
nysgjerrigheten min. Jeg hadde faktisk drevet 
lobbyvirksomhet lenge, ja, kanskje helt fra jeg 
var barn. 
For ca �5 år siden var jeg med og startet en 
organisasjon for kvinnelige etablerere i Østfold, KRU 
(kvinner–ressurs-utvikling). Med det startet også 
forståelsen av hvor viktig det er med nettverk. Jeg 
startet opp med LOBBY4ALL, kurs i lobbying.
Jeg vil påstå at nettverksbygging og 
lobbyvirksomhet går hånd i hånd.
Man bygger allianser, og med lobby bygger man 
allianser inn i maktens korridorer. På lobbykurs får 
du informasjon om de politiske beslutningsnivåene. 
Vi starter med kommune, fylkeskommune, 
regjering, storting og Eu, til vi ender i Brussel.
Vi lærer å spisse budskapet. På en måte er 
lobbykurset en samfunnsorientering.
Jeg vil på en enkel måte skissere lobbykurset slik:

Ide:   
          -  Økt kunnskap om hvordan de ulike   
   samfunnsprosessene
           fungerer, bidrar til å øke troen på at det   
   nytter å bry seg.
   - Lobbyvirksomhet og nettverksbygging   
   bidrar til økt delaktighet i    
   samfunnsdebatten.
          - Synliggjøring av de politiske    
   beslutningsprosessene
            fra et lokalt til et internasjonalt nivå.
          - Skape arenaer hvor man fysisk kan møte   
   hverandre og dele erfaringer. 
                    

Hvorfor: 
 
 -  Å gå på Lobbykurs bidrar til å øke    
  kunnskapen, bygge ned
        mentale barrierer og synliggjøre at det nytter  
  å bry seg.
    -  Dette gjelder enten vi representerer en   
  organisasjon eller et
       enkeltmenneske. Politikerne trenger   
  ”grasrota” for å inn-hente kunnskap før de tar  
  beslutninger.
                   
Målsettingen:
�. Bidra til økt delaktighet i samfunnsdebatten  
 og sikre gode demokratiske prosesser.
2. Bidra til økt forståelse, trygghet for å fremme  
 budskapet.
     Organisasjonene trenger å bli hørt
3. Etter kursets slutt, skal man sitte igjen med  
 ”verktøy” som man har lært å bruke, og som  
 man føler eierskap til. 

Å lære knepene, å åpne dører, å bli hørt - det er 
lobby. Å være medlem i en organisasjon som deg og 
meg, betyr at vi er engasjerte, og som et engasjert 
menneske forstår du sikkert at lobby er interessant 
og lærerikt. Og sist men ikke minst er det morsomt!
Lær deg triksene – bli en ekte ”nysgjerrigper”! 

Tove Andreassen
Borge Soroptimistklubb

PS Det er også utrolig lærerikt og gøy å 
”hilse på” Norge i Brussel.

DS

LOBBYISTER ER IKKE BARE MENN I DRESS….

Dette er noe eksklusivt som gjelder oss 
soroptimister. Et program om gjestfrihet og 
internasjonalt vennskap.
• det finnes en liste over soroptimister som   
 tilbyr oss å overnatte hos dem når vi   
 kommer til deres land
• vi kan bytte bolig med dem i ferien
• vi kan få hjelp til å finne billige    
 overnattinger etc.
• våre barn/barnebarn kan få det samme 

Har DU ført deg opp på denne listen? Har du lyst 
på besøk av spennende soroptimister på besøk i 
Norge? Eller har du lyst å treffe noen soroptimister 

under ferieturen din ute i den vide verden?
Et brev som har vært referert i SOROPTIMA 
forteller om mange hyggelige besøk og kontakter 
et fransk ektepar fikk underveis, mens de 
seilte nordover med Hurtigruten. Men hun fant 
navnene i matrikkelen. Og – ingen av de gjestfrie 
soroptimistene hadde ført seg opp på listen. Har 
vi rett og slett glemt dette tilbudet? Nå har jeg ført 
meg opp på listen. Vil du?
Gå inn på www.soroptimisteurope.org og klikk deg 
videre på Open Heart – Open Door, så leder Heidrun 
Konrad deg videre.

Synnøve Ladstein, red.sekr. Soroptima

“OPEN HEART – OPEN DOOR”
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MIN BESTE SOROPTIMISTOPPLEVELSE

Takk for 
oppfordringen!
Det er et vanskelig 
valg å  skulle 
velge mitt beste 
soroptimistminne. 
Jeg var med å 
starte Halden 
Soroptimistklubb 
i �979 og i løpet 
av de nesten 30 
årene har jeg hatt 
mange  flotte og 
gode opplevelser 
i soroptimistregi. 

Det å treffe kvinner 
fra ulike verdensdeler, med ulik kultur, religion og  
tradisjon, men med samme motto og framtidsmål 
for kvinner, gir en unik dimensjon til livet. Jeg føler 
meg utrolig privilegert som får ta del i dette enorme 
nettverket og fellesskapet  Mine soroptimistminner 
er mange og mangfoldige. Jeg nevner noen:  mitt 
første representantskapsmøte  på Lillehammer 
i �980, reiser i inn- og utland, åpning av et 
helsesenter i Gambia, møter med enkeltmennesker,  
opptak av 6 nye medlemmer på en gang i min egen 
klubb.  Sterke emosjonelle opplevelser, lærerike og 

interessante opplevelser og ikke minst  sosiale og 
morsomme opplevelser. Mye latter og glede. Jeg 
velger derfor å  dele med dere et morsomt minne.
�0 av klubbens medlemmer tilbrakte en helg 
på et  sommersted på Hvaler. Vi ankom fredag 
ettermiddag en helg i august. Været var strålende, 
maten utsøkt og stemmingen høy. Vi vandret rundt 
på øya, klatret i berg, plukket blomster og bær. 
Noen badet. På vår vei møtte vi en kvinne og en 
mann. De så ikke glade ut og jeg tenkte. ”Det er 
jo synd.” De måtte gå litt til siden for oss, og jeg 
la merke til at kvinnen betraktet oss. To dager 
senere var jeg på et todagers seminar i Oslo. Der 
møtte jeg en hyggelig kvinne. Om kvelden delte 
vi en flaske vin og ble litt personlige. Jeg fortalte 
om kvinnenettverket jeg tilhører og hun lyttet 
interessert. Så sa hun: ”Min mann og jeg var på 
hytta på Hvaler i helga. Der møtte vi en gjeng 
kvinner. De var så glade, lyste av positivitet og 
humør.
 Jeg ble litt misunnelig jeg!!!” ……………………

Jeg utfordrer Gerd Stenberg i Drammen 
Soroptimistklubb

Reidun Anderssen

SMÅTT OG STORT FRA KLUBBENE

50 år som 
soroptimist.

På klubbmøtet 
�4. mars kunne 
medlemmene 
i Ringerike 
soroptimistklubb 
markere et unikt 
jubileum: Inger 
Johanne Resbergs  
50-årsjubileum som 
soroptimist.
Inger Johanne har hatt 
mange tillitsverv i 
klubben blant annet 

som president, og hun er fortsatt  et sprudlende 
og aktivt medlem. Som auksjonarius på vår årlige 
auksjon er hun uerstattelig med sine morsomme 
kommentarer og anbefalinger av varene som 
bys fram. I mange år har Inger Johanne gjestfritt 
og raust stilt kjellerstuen sin til disposisjon som 

møtelokale for oss, noe vi er dypt takknemlige for. 
Med bakgrunn fra hotelldrift er hun et selvsagt 
medlem i arrangementskomiteen når noe skal feires 
eller arrangeres.
Inger Johanne har utallige gode minner fra sine 
år som soroptimist, og hun fremhever særlig alle 
representantskapsmøtene hun har deltatt på som 
høydepunkter i soroptimistsammenheng. Hun er 
en sterk pådriver for å få medlemmene til å delta 
på distrikts- og representantskapsmøter, slik hun 
selv har gjort i alle år, og hun fremhever kontakt og 
vennskap med andre soroptimister som noe av det 
mest verdifulle hun har fått gjennom sine 50 år i 
organisasjonen.
Vi gratulerer igjen!

Anne Berit Filseth
president

Reidun Anderssen

Inger Johanne Resberg
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Det er bare en måneds tid siden Tordis 
Oveland Thorsen fylte 80 år. Hun er et av 
chartermedlemmene i Arendal- Grimstad SI. Jeg 
spurte henne om jeg kunne intervjue henne for 
Soroptima, slik at flere soroptimister kunne bli 
kjent med henne og få innblikk i hennes lange 
soroptimistengasjement. Tordis sier nesten aldri nei, 
heller ikke denne gang.
Kan du kort fortelle om ditt lange yrkesaktive 
liv som sykepleier og siden som høyskolelærer i 
sykepleierutdanningen i Arendal?
Jeg ble ferdig sykepleier fra Ullevål etter privat 
artium og et år som au pair i England. Etter diverse 
tilleggsutdanning reiste jeg til Korea for å arbeide 
ved det skandinaviske undervisningssykehuset 
der. Landets helsetjeneste skulle rustes opp 
etter krigen og de vonde årene før det. Noen år 
etter reiste jeg til samme sted i Korea, nå som 
advisor ved sykepleierskolen der. Alt dette var 
i FN s regi. Spesialistutdanningen i psykiatrisk 
sykepleie fikk jeg også etterhvert. Via satelitt 
kom også helsetjeneste-etikken, og jeg begynte 
undervisningen i psykiatrisk sykepleie på 
sykepleierskolen i Arendal. Der arbeidet jeg til jeg 
gikk av med pensjon i �989.
Hva har soroptimismen betydd for deg?
Etter 35 år som soroptimist i vår klubb, kan jeg 
trygt si at soroptimismen har betydd svært meget 
for meg. Som innflytter til Arendal uten videre 
kontaktnett, fikk jeg anledning til å bli kjent med 
20 flotte kvinner fra forskjellige yrker, for meg 
et meget berikende miljø. Jeg følte jeg fikk brukt 
meg selv og fikk også erfaring i styrearbeid ganske 
tidlig.
Du har flere interesser du setter av tid til.  Klubbens 
“lady” har utpreget estetisk sans. Det er  en 
kjent sak. 
Jeg er glad i å bruke hendene mine. Patchwork er en 
hobby jeg har hatt lenge. 
Intervjueren får ta en titt på diverse kunstverk i 
form av tepper, ryer, duker osv.,  laget i årenes 

løp. De er på vei til klubbmøtet dagen etter. Der 
skal Tordis ha 5 minutt med sine produkt i sirlige 
mønstre med nøye planlagt fargevalg. Vår “lady”  er 
meget nøye med hva slags stoff som blir kjøpt. 
Hageglede har hun tydeligvis arvet fra 
barndomshjemmet og sin far i Froland. Der var det 
en enorm hage med store plener, frukttrær, allèer 
og sirlige hageganger. Niesen til Tordis er nå husets 
frue  på gården.
Du er opptatt av familien din på en ganske spesiell 
måte?
Intervjueren har lagt merke til et fotografi av to 
små gutter på peishyllen. Tordis blir varm i blikket 
når hun forteller om sine turer med krabatene til 
attraksjoner øst og vest langs kysten. Barnevakt er 
hun også når det trengs.
Ved feiringen av ditt jubileum forleden ville du ikke 
ha gaver til deg selv, men  en ”slant” til UNICEF.  Vi 
har sett deg i alle år med UNICEF- kort og andre 
effekter i klubben. Vil du utdype din interesse 
for dette?
Det har nok med soroptimistbakgrunnen min å 
gjøre. Vi er jo en organisasjon med FN-tilknytning. 
Derfor er det ganske naturlig for meg å melde meg 
til tjeneste når salg er aktuelt.
Tordis rekker meg et ferskt takkebrev fra 
UNICEF-kontoret i Oslo. Der takker sekretæren 
på organisasjonens vegne jubilanten for en pen 
sum til verdens nødstilte barn, og også for Tordis 
sitt årelange engasjement som selger i Arendal-
Grimstad klubben.
Jeg forlater Tordis med hennes  Torodd og pusen 
ved peisvarmen, og er glad for at vi har våre 
seniorer i klubben fortsatt. De har tråkket stien 
for oss som er kommet til klubben etterhvert. Vi 
setter stor pris på dem og vet også å bruke deres 
ressurser.
Paula Gjennestad. 

E N V I TA L O G S P E N N E N D E S E N I O R I  A R E N DA L.

Tordis i bildet: Tatt i fjor sommer under vår klubbs boksalg under Nytelsesfestvalen i Grimstad, hvor vi samlet penger 
til prosjektet: Women survivors of War. Der hadde Tordis sin egen UNICEF stand mens vi andre solgte bøker vi hadde 
samlet inn hos folk her og der.
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SARPSBORG SOROPTIMISTKLUBB 
40 ÅRS JUBILEUMSFEST 2. FEBRUAR  2007.         

Til stede: 29 soroptimister fra egen klubb, 4 
inviterte soroptimister, samt � gjest.
Sted: Svaleskiva på Borg Bryggerier.

34 festkledde damer (hvorav de fleste med hatt) 
møttes i Borg Bryggeriers festlokale for å feire sitt 
eget 40 års jubileum. En velkomstdrink ble servert, 
og stemningen var god fra første stund. Etter å 
ha beundret  hattekreasjonene, satte vi oss til et 
festdekket bord. Våre egne eminente musikere, 
Marit Klavestad, klaver og Heidi Cecilie Henriksen, 
fløyte, spilte nydelig barokkmusikk av Bach.

Vår president Marit Magnussen, ønsket velkommen 
til jubileumsfesten. Hun sa bl.a.: ”Vi kan se 
tilbake på flotte 40 år, men nå skal vi fokusere 
fremover i soroptimistenes ånd.  Deretter tente 5 
av chartermedlemmene lysene og leste appellen. 
Ordet ble så overlatt til kveldens toastmaster Ellen 
Kasbo, vår visepresident, som geleidet oss prikkfritt 
gjennom kvelden.

Det ble servert  spekemat med tilbehør. Stemningen 
var meget god. Tilstede var også klubbens gudmor, 
Lillian Mollatt, som holdt en fengende og morsom 
tale. Hun sa blant annet at det er morsomt å se 
at klubben er høyst levende og i ekspansjon. 
“Gratulerer så mye med dagen”. Hun overleverte 
så en gave fra Moss – nemlig en Mosse-aquevitt. 
Camilla Sivesind overrakte gave fra Haldenklubben 
– en fin vannkaraffel. 

Lise Jakobsen chartermedlem, fortalte om klubbens 
oppstart og drift i  de 40 årene som har gått siden 
starten. Hun fortalte at det var 20 medlemmer fra 
starten, at de holdt til hjemme hos hverandre, og 
at man ikke var storforlangende – julekake, boller 
og rundstykker stod på menyen. På sommer- og at 
julemøter ble det slått på stortromma, og det ble 
fortalt mange artige historier  i den forbindelse. 
Hun fortalte om noen av de interessante 
prosjektene vi har vært med på både i Jerusalem, 
Wien, Tyrkia og Zimbabwe.  Lokalt har vi gitt støtte 
til psykisk utviklingshemmede, krisesenteret, 
varmestua mm. 

Av de 20 chartermedlemmene er 7 fremdeles 
medlemmer. På denne jubileumsdagen ble 2 nye 
medlemmer tatt opp; Mette Winther Johannessen 
(54) og Sidsel  Marie Scade (45).

Kulturelle innslag: Klaver- og fløytespill med 
klassikk musikk. Else Gro leste et festlig dikt om 
hatter. Film: Det var tatt film av charterfesten i 
�967, og det var utrolig morsomt å se levende 
bilder fra den gangen. Det frembrakte mye latter 
og smil.
Alle chartermedlemmene fikk overlevert blomster 
og takk for innsatsen. Vel fortjent!

I diktstafetten ble Herman Wildenways ”I tanker” 
fremført.

Hege Bakke
Sekretær

18

Det har nok med soroptimistbakgrunnen min å gjøre. Vi er jo en organisasjon med FN-tilknytning. Derfor er det ganske naturlig for 
meg å melde meg til tjeneste når salg er aktuelt. 
Tordis rekker meg et ferskt takkebrev fra UNICEF-kontoret i Oslo. Der takker sekretæren på organisasjonens vegne jubilanten for en 
pen sum til verdens nødstilte barn, og også for Tordis sitt årelange engasjement som selger i Arendal-Grimstad klubben. 
Jeg forlater Tordis med hennes  Torodd og pusen ved peisvarmen, og er glad for at vi har våre seniorer i klubben fortsatt. De har 
tråkket stien for oss som er kommet til klubben etterhvert. Vi setter stor pris på dem og vet også å bruke deres ressurser. 
Paula Gjennestad.

SARPSBORG SOROPTIMISTKLUBB 40 ÅRS JUBILEUMSFEST 2. FEBRUAR  2007.         
Til stede: 29 soroptimister fra egen klubb, 4 inviterte soroptimister, samt 1 gjest. 
Sted: Svaleskiva på Borg Bryggerier. 

34 festkledde damer (hvorav de fleste med hatt) møttes i Borg Bryggeriers festlokale for å feire sitt eget 40 års jubileum. 
En velkomstdrink ble servert, og stemningen var god fra første stund. Etter å ha beundret  hattekreasjonene, satte vi oss 
til et festdekket bord. Våre egne eminente musikere, Marit Klavestad, klaver og Heidi Cecilie Henriksen, fløyte, spilte 
nydelig barokkmusikk av Bach. 

Vår president Marit Magnussen, ønsket velkommen til jubileumsfesten. Hun sa bl.a.: ”Vi kan se tilbake på flotte 40 år, 
men nå skal vi fokusere fremover i soroptimistenes ånd.  Deretter tente 5 av chartermedlemmene lysene og leste 
appellen. Ordet ble så overlatt til kveldens toastmaster Ellen Kasbo, vår visepresident, som geleidet oss prikkfritt gjennom 
kvelden. 

Det ble servert  spekemat med tilbehør. Stemningen var meget god.  
Tilstede var også klubbens gudmor, Lillian Mollatt, som holdt en fengende og morsom tale. Hun sa blant annet at det er 
morsomt å se at klubben er høyst levende og i ekspansjon. “Gratulerer så mye med dagen”. Hun overleverte så en gave 
fra Moss – nemlig en Mosse-aquevitt. Camilla Sivesind overrakte gave fra Haldenklubben – en fin vannkaraffel.

Lise Jakobsen chartermedlem, fortalte om klubbens oppstart og drift i  de 40 årene som har gått siden starten. Hun 
fortalte at det var 20 medlemmer fra starten, at de holdt til hjemme hos hverandre, og man ikke var storforlangende – 
julekake, boller og rundstykker stod på menyen. På sommer- og julemøter ble det slått på stortromma, og det ble fortalt 
mange artige historier  i den forbindelse.  
Hun fortalte om noen av de interessante prosjektene vi har vært med på både i Jerusalem, Wien, Tyrkia og Zimbabwe.  
Lokalt har vi gitt støtte til psykisk utviklingshemmede, krisesenteret, varmestua mm.  

Av de 20 chartermedlemmene er 7 fremdeles medlemmer. På denne jubileumsdagen ble 2 nye medlemmer tatt opp; 
Mette Winther Johannessen (54) og Sidsel  Marie Scade (45). 

Kulturelle innslag: Klaver- og fløytespill med klassikk musikk. Else Gro et festlig dikt om hatter. Film: Det var tatt film av 
charterfesten i 1967, og det var utrolig morsomt å se levende bilder fra den gangen. Det frembarkte my latter og smil. 
Alle chartermedlemmene overlevert  blomster og takk for innsatsen. Vel fortjent! 

I diktstafetten ble Herman Wildenways ”I tanker” fremført. 

Hege Bakke 
Sekretær 
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Chartermedlem Lise Jakobsen, Sarpsborg, gudmor Lillian Mollatt fra Moss Soroptimistklubb og president i 
Sarpsborg Soroptimistklubb Marit Magnussen 

Fra venstre; Sissel Engebretsen, Eva Sveen, Else Gro Brath og Marit Klavestad, begge chartermedlemmer, og 
Anne Eikeland. 

BARENTSPRISEN 2007
Kirsti Holmboe

Kirsti Holmboe fra Harstad Soroptimistklubb ble tildelt Barentsprisen 2007. 

Prisen deles ut av Kirkenes Soroptimistklubb. Den gis til kvinner som bor i 
Barentsregionen og som har utmerket seg på en slik måte at det har styrket 
samarbeidet, økt toleransen og skapt grobunn for fred og forståelse mellom 
mennesker med forskjellig språk- og kulturbakgrunn i vår del av verden. Prisen er 
delt ut til i alt ti kvinner. 

Harstad Soroptimistklubb sendte inn forslag på Kirsti Holmboe, og stor var gleden 
da klubben fikk vite at hun var en av to som ble tildelt prisen for 2007. Hun deler 
den med Aino Snelmann, Tana. 

Kirsti Holmboe var for første gang i Petrozavodsk, Russland i 1999, og hun har 
siden da besøkt byen flere ganger. Hun har sammen med sin mann, lungespesialist 
Jens-Harald Holmboe, tatt med seg utstyr og medisiner til sykehuset i 
Petrozavodsk. Lungeavdelingen har fått utstyr som forstøverapparater for 
inhalasjon av astmamedisiner, oksygenkonsentratorer og respiratorer. De har også 

hatt med seg teknikere som har gitt opplæring i vedlikehold. 

Kirsti Holmboe har fått mange gode kontakter i Petrozavodsk, og i 2001 var hun med på et forberedende 
informasjonsmøte med potensielle medlemmer av en soroptimistklubb i denne byen. Petrozavodsk Soroptimistklubb ble 
så etablert i 2002. Hennes kontakt med klubben har resultert i at Harstadklubben har samlet inn midler til Petrozavodsk-
klubbens prosjekter. Sammen med Eva Øye Sandnes, Harstad som ble tildelt prisen i 2003 er Kirsti Holmboe en ressurs 
for Harstad Soroptimistklubb når det gjelder samarbeid og utvikling av nære relasjoner til Petrozavodsk.  

Overrekkelse av prisen på kr. 2.000 fant sted på klubbens marsmøte.  

OPPFORDRING: REIS BILLIG!
Til representantskapsmøtene kommer det medlemmer fra hele Norge. Det har blitt bestemt at siden reiselengde 
varierer mye mellom klubbene, skal utgiftene deles på samtlige klubber. På det viset kan for eksempel 
medlemmer fra Finnmark ha muligheter til å delta på møtet som i år er i Grimstad. 

Chartermedlem Lise Jakobsen, Sarpsborg, gudmor Lillian Mollatt fra Moss Soroptimistklubb og president i Sarpsborg 
Soroptimistklubb Marit Magnussen

Fra venstre; Sissel Engebretsen, Eva Sveen, Else Gro Brath og Marit Klavestad, 
begge chartermedlemmer, og Anne Eikeland.
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BARENTSPRISEN 2007

Kirsti Holmboe fra Harstad Soroptimistklubb ble 
tildelt Barentsprisen 2007.

Prisen deles ut av Kirkenes Soroptimistklubb. Den 
gis til kvinner som bor i Barentsregionen og som 
har utmerket seg på en slik måte at det har styrket 
samarbeidet, økt toleransen og skapt grobunn 
for fred og forståelse mellom mennesker med 
forskjellig språk- og kulturbakgrunn i vår del av 
verden. Prisen er delt ut til i alt ti kvinner.

Harstad Soroptimistklubb sendte inn forslag på 
Kirsti Holmboe, og stor var gleden da klubben fikk 
vite at hun var en av to som ble tildelt prisen for 
2007. Hun deler den med Aino Snelmann, Tana.

Kirsti Holmboe var for første gang i Petrozavodsk, 
Russland i �999, og hun har siden da besøkt 
byen flere ganger. Hun har sammen med sin 
mann, lungespesialist Jens-Harald Holmboe, 
tatt med seg utstyr og medisiner til sykehuset 
i Petrozavodsk. Lungeavdelingen har fått 
utstyr som forstøverapparater for inhalasjon 
av astmamedisiner, oksygenkonsentratorer og 
respiratorer. De har også hatt med seg teknikere 
som har gitt opplæring i vedlikehold.

Kirsti Holmboe har fått mange gode kontakter 
i Petrozavodsk, og i 200� var hun med på et 
forberedende informasjonsmøte med potensielle 
medlemmer av en soroptimistklubb i denne 
byen. Petrozavodsk Soroptimistklubb ble så 
etablert i 2002. Hennes kontakt med klubben har 

resultert i at Harstadklubben har samlet inn midler 
til Petrozavodsk-klubbens prosjekt. Sammen med 
Eva Øye Sandnes, Harstad som ble tildelt prisen 
i 2003 er Kirsti Holmboe en ressurs for Harstad 
Soroptimistklubb når det gjelder samarbeid og 
utvikling av nære relasjoner til Petrozavodsk. 

Overrekkelse av prisen på kr. 2.000 fant sted på 
klubbens marsmøte. 

OPPFORDRING: REIS BILLIG!
Til representantskapsmøtene kommer det 
medlemmer fra hele Norge. Det har blitt bestemt at 
siden reiselengde varierer mye mellom klubbene, 
skal utgiftene deles på samtlige klubber. På det 
viset kan for eksempel medlemmer fra Finnmark 
ha muligheter til å delta på møtet som i år er i 
Grimstad.
Men når utgiftene til den enkelte klubb går inn i 
et felles regnskap som skal dekkes av samtlige 
klubber, er det også viktig at folk er nøysomme. Når 
representantene i vår egen klubb leter seg fram til 
billige turer og bestiller i god tid for å få utgiftene 

ned, er det surt å registrere at andre gir blaffen og 
velger fra øverste hylle i siste liten.
Vi er mange som sliter med økonomien i klubbene, 
derfor vil vi oppfordre alle klubber til å planlegge i 
god tid og finne fram til billige reisealternativer.

Soroptimistklubben Trondheim Syd 
 
Åse Dragland
Sekretær 

Kirsti Holmboe
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VI HAR EN STOR FELLES UTFORDRING!! ----NORGESUNIONEN SKAL EKSPANDERE!

Vi har et mål å strebe etter!----------Klubbene må moderniseres!

Leserinnlegg fra Solveig Lawson, Rygge 
Soroptimistklubb

Samtlige soroptimister i alle klubber i Norge og i 
hele Verden har blitt oppfordret til å være med i 
moderniseringsprosessen som er helt nødvendig for 
at vårt internasjonale arbeide skal kunne fortsette! 
Vi må bli tydeligere!
Vi kan nå hverandre på e-post, oppdateres på 
internettsider, lage våre egne hjemmesider! 
Vi kan delta på møter og arbeide med felles 
prosjektoppgaver på tvers av landegrenser! Da må 
vi ikke stagnere og holde på gamle rutiner som har 
gått ut på dato!

Lover og regler kan virke kompliserte og 
gammelmodige. Mange klubber strever med 
de samme spørsmål og bruker unødvendig tid og 
ressurser på å finne løsninger.  
Det er hjelp å finne hos distriktskontakter, andre 
personer med erfaring og på nettet.

Ekstensjon var hovedtema i Sydney for 4 år siden. 
La oss vise at vi følger med i Norge! Janne Kolberg 
skrev i Soroptima (februar 07) om hvordan vi 
kan øke medlemstallet, og distriktskontaktene er 
instruert til å bistå klubbene. I to perioder hadde 
jeg vervet som leder for ekstensjonskomiteen. Det 
var en fin tid, og jeg traff mange som ville diskutere 
medlemsskap, og hva vi gjør for å opprettholde 
engasjementet hos alle medlemmer.

Dessverre har vi eksempler på klubber som ikke har 
klart å holde det gående. Noen få ildsjeler har prøvd 
iherdig, men å blåse liv i medlemskapet til �0-�2 
stykker som har gått trett og ikke lenger vil ta verv 
eller klarer å få nye medlemmer på plass, har vist 
seg å være nytteløst. Samtidig ser vi med glede at 
nye klubber blir chartret! 
Det burde også være mulig å starte på nytt der det 
finnes noen få soroptimister som vil fortsette.

Det er viktig at de eldre medlemmene ser 
muligheter hos de nye til å videreføre arbeidet som 
er gjort.
Klubbens historie skal tas vare på, og de nye skal 
innlemmes i verv og oppgaver. Viktig er det også at 
de får delta med synspunkter og føre nye ideer ut i 
livet.

Vårt arbeid består i å medvirke til/sørge for at alle 
mennesker har de samme rettigheter og muligheter 
og med særlig vekt på å fremme kvinners stilling. 
Våre mål er ukompliserte, men utfordringen er å nå 
dem.

Tidligere i år har jeg deltatt på diverse møter og i 
samtaler med soroptimister som har internasjonal 
erfaring, sist med Monique Rivière (SI/E president). 
Konklusjonen er at vi må bli tydeligere.

La oss vise alle at vi er stolte over å være med i 
en organisasjon som hjelper og støtter kvinners 

rettigheter. 
Det skal vi meddele 
kolleger, venner og andre 
vi treffer tilfeldig. Vi må 
gjøre alt vi kan for at flere 
skal bli oppmerksomme 
på og interessert i hva 
soroptimistene står for. Ved 
lokale arrangement som blir 
annonsert, ved uttalelser i 
media om et aktuelt tema 
eller ved pressemelding 
om jubileèr, fellesmøter og 
lignende.

Mange klubber har egne prosjekt. Andre 
samarbeider om felles oppgaver.
Det er av stor betydning at vi kommuniserer med 
utenforstående slik at flere blir kjent med vår 
organisasjon.
Vi er avhengige av nye medlemmer som viser 
interesse for vårt arbeid. Da må vi kunne ta imot 
henvendelser med spørsmål om medlemskap. 
Den eneste betingelse som kreves for å bli 
soroptimist er at hun har fylt 21 år!
Tenk om klubbene hadde en “konto” med 
potensielle medlemmer å forsyne seg av!
Her ligger det en stor oppgave for alle som har 
ansvar for ekstensjon!
 
Jeg tror ikke en klubb kan få for mange medlemmer. 
Det er alltid noen som er fraværende pga. sykdom, 
permisjon eller reise slik at møtene aldri er 
fulltallige. La oss fremme møteglede likegodt som 
møteplikt. Trivsel i klubben er viktig. Det krever 
at alle deltar på møtene, påtar seg verv og viser 
entusiasme i arbeidet vi gjør. 

Like viktig som klubbens indre liv er det at 
medlemmer viser interesse for alt som skjer på 
fellesmøter og i vårt internasjonale arbeid. Har man 
ikke tid og anledning til å delta, så finnes det referat 
i Soroptima og på nettet. 
Det gjelder å holde seg oppdatert!

Organisasjonen er basert på samholdet og 
prosjektarbeidet i klubbene.
Ethvert medlem har en yrkesbakgrunn og et faglig 
nettverk som er verdifullt. 
Ikke vær engstelige for å komme med forslag på 
nye medlemmer i egen eller andres klubb, 
Ett nytt medlem er alltid en ny ressurs med nytt 
nettverk og nye tanker.
Ikke bli sittende fast i gamle vaner - vær åpne, 
fleksible, positive og inkluderende!
Tenk nytt!

Solveig Lawson
Rygge Soroptimistklubb

Solveig Lawson
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SANDNES SOROPTIMISTKLUBB 5. MARS 2007 
Sted: Lura Turistheim
Referent: Biljana Manojlovic

Programområdet: Menneskerettigheter og kvinnens 
stilling

Hovedtema: � Ung Agenda
 Berit Jaatun introduserte kveldens foredragholder 
Anne- Kari Aas Eielsen, som er styreleder for en 
miljøstiftelse med navn Ung Agenda 2�.
• Ung Agenda ble stiftet i 2000.
• Stiftere: Rogaland fylkeskommune, Stavanger,  
 Sandnes, Sola og Gjesdal kommune, Lyse, Ivar,  
 Statoil og ENS.
• Første miljøkonferanse arrangert av Ung   
 Agenda 2� ble holdt i Åsenhalen på Sola i 200�.
• Internasjonal barnemiljøkonferanse arrangeres  
 hvert annet år.
• Målgruppe: Barn, og voksne som jobber 
 med barn.
• Formål: Skape møteplasser mellom    
 barn fra ulike land og kulturer, synliggjøre   
 barnas miljøengasjement og presentere forslag  
 til framtidens miljøløsninger.
• Hittil er arrangert seks konferanser. Siste   
 miljøkonferanse fant sted i Malaysia i 2006.
• Ung Agenda 2� er lokal arrangør for   
 miljøkonferanse i Stavanger �7- 2�. juni 2008.  
 Kronprinsen vil åpne konferansen

TUNZA ICE 2008 International Youth Conference
• Aldersgruppe: �0-�4 år.
• Mål: �000 barn fra �00 land (derav 300 fra   
 utviklingsland, og de får dekket utgiftene).   
 Barna skal bo i KNM. Harald Hårfagre,   
 Madlaleiren.

• Arena: Universitetet i Stavanger.

 Miljøtemaene på TUNZA ICE 2008:
• Energi, ressursbruk, fattigdom, og 
 FN- tusenårsmål.
• Barnas egne prosjekt. Presentasjon står 
 i sentrum.
• Workshops og arbeidsgrupper. Miljøproblemene
 er mangfoldige, og må løses i felleskapet.   
 ”Learning by doing”.
• Besøke lokale skoler.
• Turer og naturopplevelser.

Hvorfor Stavanger og Norge?
• Trygt og fritt for barna.
• Gode fasiliteter og flott natur.

Stort prosjekt: Budsjett på �3 millioner. Til nå 
garantert 6,5 mill. Støttespillere:
• Utenriks- og miljødepartementet med 
 �,5 mill. hver.
• Rogaland fylkeskommune.
• Stavanger- og Sandnes kommune.
• Lyse, Statoil, Sparebank� SR bank.
• UNEP. 

Hovedtema 2: Nytt prosjekt
Det ble bestemt at etter avsluttet Brasilprosjekt, 
skal vi konsentrere oss om et lokalt prosjekt. I den 
anledning fikk vi besøk av bypresten i Sandnes, 
Ingeborg Krager (opprinnelig fra Telemark), 
som fortalte om sine erfaringer i møtet med 
rusmisbrukere. 
Mesteparten av jobben går med til samtaler som er 
tauhetsbelagte, og til praktisk hjelp.
• 30 % av rusmiljøet i Sandnes består av   
 kvinner. Mange av dem har mistet omsorg   

MØTEREFERATER

KLUBBENE I OSLO-OMRÅDET.
Referent: Anne Baggethun

Klubbene i Oslo-området var samlet til fellesmøte i 
mars – et tiltak som har vært så vellykket at det i år 
var femte gang vi slo oss sammen om marsmøtet.

Det var lystenning og appell ved de 5 presidentene, 
fra Osloklubben, Oslo 2, Oslo-Nordstrand, Asker og 
Bærum,
Til kaffen ble vi underholdt av visesangeren Dag 
Olav Sivertsen.

Hovedinnslaget var foredrag ved dr. Stein Halvorsen, 
som tok oss med på en fascinerende reise gjennom 
historien til Ullevål sykehus, Solide fakta om de 
�20 årene med sykehusdrift var kombinert med 
humoristiske anekdoter og illustrasjoner.
Utlodning avrundet kvelden – og ikke minst fikk vi 
igjen kontakt med soroptimister vi ikke ser på våre 
vanlige møter.
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 for sine barn. De har valgt rus framfor   
 omsorg, noe som kan være veldig    
 smertefylt.
• 80 % av kvinner som har rusproblemer har    
 også prostitusjonsbelastning.
• Møllegata er et samlingssted for dem som er  
 på vei ut av rusmiljøet. De går på syntetiske  
 stoffer, og lever tilnærmet et normalt liv. Av   

 praktiske aktiviteter de kan velge her er å lære  
 å lage mat, sy, eller drive med ulike hobbier.
       De kan også velge å dra på turer.
 Ingeborg Krager mener at det viktigste i   
 arbeid med rusmisbrukere er å møte disse   
 menneskene med tillit og respekt, vise ansikt  
 - og være oppsøkende i rusmiljøet.

HAUGESUND OG OMEGN SOROPTIMISTKLUBB 05. 
MARS 2007
Frammøte: 22 medlemmer + en gjest, fremmøte: 
78,6%
Referent: Turid Skimmeland 

Hovedtema: Alkohol og andre 
avhengighetsproblemer, med spesiell fokus på 
kvinner.
Kveldens foredrag var ved psykolog Kjersti 
Strømstad som er psykolog ved Haugaland A-senter. 
Hun fortalte litt om sin bakgrunn og utdannelse. 
Arbeid innen rusomsorg var ikke førsteprioritet da 
hun var ferdig utdannet. 
Men det ble jobb der likevel, og hun har kommet 
til at det er et spennende felt, og spesielt kjekt er 
det at en ofte ser at  innsatsen nytter. Men det er et 
krevende arbeid. Haugaland A-senter er en del av 
spesialisthelsetjenesten. Ca. 450 personer er innom 
poliklinikken årlig. 
Hun belyste problemet fra mange sider, men her blir 
det bare enkelte små glimt
- Det er mest forskning når det gjelder menn, men 
de resultatene de finner der, kan ikke overføres til 
kvinner. 
- Mange kvinner søker ikke hjelp, for de får ikke 
oppbakking fra sin familie.
- Vi fikk også vite at mengden av det de drikker 
ikke er det vesentlige,  men konsekvensen for den 
enkelte. 
- Ofte drikker jenter mer enn gutter i �6-års alderen,  
men kjønnene kan ikke likestilles her fordi jenter 

har mindre lever og  problemene blir større.
- Svært viktig for jenter i den alderen å ha 
nære venninner, da blir det lettere å unngå 
rusavhengighet.
- Medikamentmisbruk  er et like stort 
samfunnsproblem, og hun var også innom illegale 
rusmidler. Det er faktisk mindre tabu å ha angst enn 
rus- og medikamentproblem. 
Vi fikk satt fokus på både problemene og 
metodikken en bruker for å hjelpe, og om det skal 
brukes tvang for å få dem inn i hjelpeapparatet.

5-minutt:  ved Ingebjørg Nonås.
Via Medås sin  vise ”Vær glad i den nasen du har”, 
snakket hun om at forfengelighet skiller mennesket 
fra dyret. Hva som er pent og stygt veksler. Det 
sammen gjelder vår fysiognomi.
Vår nese er fremtredende på området og gir sosial 
posisjon og karakter og er et signal til omverden.
Vi fikk høre om synet på neser tilbake til �700-
tallet, og hvor tragisk et liv kan bli om de mister 
sin nese. Noe som Camilla Collett har skrevet om i 
historien om Sara trenese.

Dagens dikt: “Nu løser solen  sitt blonda hår” av Pär 
Lagerkvist og “Den førsta gong” av Birger Sjøberg 
ble lest av Margareta Miljeteig.

STAVANGER SOROPTIMISTKLUBB 06. MARS 2007
Sted: Universitetet i Stavanger – Arne Rettedal-huset
Frammøte: 22 medlemmer + 2 reflektanter
Referent: Berit Fevang

Programområde: Utdanning og kultur.

Hovedtema: Omvisning og orientering om 
Universitetet i Stavanger v/ Gunbjørg Dybvig.

Medlemmene hadde fremmøte i Arne Rettedal-
huset, som er den nyeste av bygningene på 
Universitetsområdet på Ullandhaug. Vi fikk 
omvisning i bygget av seniorrådgiver Rolf 
Ringdahl. Vi startet i Den store dramasalen som 
lå to etasjer under grunnplanet.  Deretter gikk 
vi over til Mediaavdelingen med tilhørende 
velutstyrte studio. Det største auditoriet hadde 
sitteplasser til 384 personer og var utstyrt med 

alle tekniske hjelpemidler. Vi passerte gjennom TV-
rom og PC-rom, lesesaler og grupperom, flere og 
hensiktsmessige undervisningsrom. Bygget var lyst 
og trivelig med kunstneriske utsmykninger utført 
av Stavanger-kunstnere. I det hele fikk vi et inntrykk 
av et åpent og godt miljø for både studenter og 
ansatte.

Universitetet i Stavanger ble offisielt åpnet av H M 
Kong Harald V  �7. januar 2005. For tiden er det ca. 
8000 studenter. Det er ca. 900 årsverk fordelt på 
�400 ansatte.

Vi avsluttet møtet i husets styrerom hvor Gunbjørg 
Dybvig hadde en fin presentasjon av Universitetet 
”Ullandhaug Campus”.
Vi fikk en kort orientering om historikk, nåværende 
organisering og styring. Universitetet er inndelt i tre 
fakulteter med underliggende institutter.
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HALDEN SOROPTIMISTKLUBB 07. MARS 2007
Sted: Søilegården 
Frammøte: 30 medl., 4 reflektanter, � gjest
Referent: Randi Mo

Programområde: Helse/utdanning, kultur

Hovedtema: Reidun Anderssen, om 
Gambiaprosjektet til SI Drammen.
Vårt medlem Reidun Anderssen hadde fått være 
med til Gambia, da Drammenklubben åpnet sitt 
helsesenter i november 2006. Reidun hadde blitt 
så grepet av det hun opplevde at hun på nytt 
hadde besøkt Gambia, men denne gangen var det 
skolevesenet hun var mest opptatt av.  Reidun 
fortalte levende med ledsagelse av selvtatte bilder 
om hvordan hun opplevde det daglige livet i 
Gambia, livet ved helsestasjonen og ABC-skolen.
Anbjørg Juliussen som driver ABC-skolen i Gambia 
var i kontakt med Drammen Soroptimistklubb  om 
å skaffe faddere til barna på skolen. Hun skulle i 

utgangspunktet også ha drevet helsestasjon. Men så 
utviklet det seg slik at Drammen Soroptimistklubb 
overtok hele prosjektet med bygging av 
helsestasjon. Den ble åpnet i november av landets 
helseminister i 42 varmegrader.(Se referat med 
bilder i desembernummeret av Soroptima). Staben 
ved helsestasjonen er �2-�4 personer. De har 
legebesøk to ganger i uken. Alle snakker engelsk. 
Det er blant annet innkjøpt vaskemaskin, kjøleskap 
og generator. Det ble gravet brønn for å sikre 
vannforsyning til helsestasjonen. Helseministeren 
har lovet at helsesenteret etter åpningen skal drives 
ved hjelp av statlige midler.
ABC-skolen hadde i disse dager treårs jubileum. 
Under Reiduns siste Gambiabesøk tilbrakte hun 
mesteparten av tiden ved skolen. Skolen har 760 
elever. Elevene er delt opp i grupper etter alder. Barn 
i alderen fire til sju år er på skolen på formiddagen, 
de eldste barna er der fra klokken fjorten til klokken 
atten. Alle barna får ett varmt måltid om dagen, 
multivitaminer og frukt. Til denne store elevflokken 

GJØVIK SOROPTIMISTKLUBB 06. MARS 2007
Sted: Sentrum Røntgeninstitutt/Prosjektsenteret
Frammøte: 24 medlemmer
Referent: Marit Arnekleiv Rognstad

Hovedtema: Orientering om Sentrum 
Røntgeninstitutt ved radiograf Majorie Johnstone.
Majorie var med på å starte Brystinstituttet i 
Gjøvik, og i 2003 ble  Brystinstituttet overtatt 
av Røntgeninstituttet. Det er nå det største 
røntgeninstitutt i landet, og det diagnostiske 
tilbudet omfatter sju avdelinger i Norge: to i Oslo og 
ellers på Lillestrøm, Gjøvik, og i Bergen, Trondheim 
og Stavanger.
På landsbasis blir det utført 550 000 
røntgenundersøkelser ved disse avdelingene årlig.
Undersøkelsestilbudene omfatter MR, CT, ultralyd, 
røntgen, benskjørhetsmåling og mammografi.
Alt utstyr er topp moderne. Det benyttes digitale 
røntgenapparat ved de fleste undersøkelser. Bare 
ved mammografi brukes det vanlige røntgenopptak, 
men der blir det også digitalt i 2008.
Pasientene betaler kun vanlig egenandel som på 
sykehus. Det er som regel meget kort ventetid og 

lite køer ved avdelingene, og undersøkelsene er 
greie for pasientene.

På Gjøvik har de fått lokaler i det gamle Gjøvik 
Støperi, og i inngangspartiet er det plassert to 
gamle ovner fra støperiets dager. Lokalene er 
nyoppussede, mens eksteriøret er verneverdig og 
dermed beholdt.

De som arbeider der har et flott arbeidsmiljø. Det 
er møter med hele avdelingen to ganger i måneden, 
og de ansatte får anledning til å delta på kongresser 
i utlandet. Selv skulle Majorie til Wien om noen 
dager.

Til slutt ble vi vist rundt i lokalene av Majorie. Vi ble 
mektig imponert over den fine avdelingen.

5 Minutt: Berit Schonhowd hadde sett på Oscar-
utdelingen, der en norsk animasjonsfilm “The 
Danish Poet” vant. Berit hadde sin egen danske 
poet, Piet Hein. Han skrev sine “gruk” under 
pseudonymet Kumbel. Hein var født i
�905 og var ingeniør av utdannelse.
Til slutt leste Berit noen av sine yndlingsdikt.

�) Humanistisk fakultet har 6 institutter
2) Samfunnsvitenskapelig fakultet har 4 institutter 
3) Teknisk/naturvitenskapelig fakultet består av 
 5 institutter

Universitetsområdet har i dag �2083 dekar. Det er 
planer for videre utbygginger. Det har vært en stor 
økning av dr.grad studenter fra 40 i 2003 til �20 
i dag. 

5 minutt: Mette Sand snakket om ”Bruksanvisninger 
til besvær”. Vi kjente oss alle igjen i selvopplevde 
problemer med å lese og forstå alle nymotens 
innfløkte bruksanvisninger.

Cathrine Ilsaas orienterte om Stavanger Røde Kors 
sitt Ukrainaprosjekt i byen Korosten. På vegne av 
klubben hadde hun kjøpt to 2� liters kasseroller 
til et sykehjem der. Hun oppfordret medlemmene 
til å samle sammen annet kjøkkenutstyr til 
sykehjemmet. De trenger det meste.
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er det ansatt sytten lærere og fem kokker. Reidun 
viste enkelt undervisningsmateriell. Familiene hun 
kom i kontakt med levde meget enkelt sett med 
europeiske øyne. Hun så at skoleplanlegging var et 
felt det kunne gjøres mye med.

Gambia er en diktaturstat. Norge boikotter landet. 
President og helseminister reiser rundt  i landet for 
de ”kan helbrede aids, hiv og astma”. Presidenten er 
for kjønnslemlestelse.
Landet har ingen naturrikdommer. 85 prosent av 
utenrikshandelen dekkes vha dyrking av jordnøtter. 
Landet har et rikt fiske, men klarer ikke å omsette 
fisken. Det satses på turisme. Innbyggerne er 
et vennlig folk. Mange er tiggere. Ved høytider 
bærer de flotte, pene, rene klær. 92 prosent av 
befolkningen er muslimer. Byene har åpne barer og 

alkohol selges.  Kvinnene bærer ikke jihab.
Reidun avsluttet sitt foredrag med å si at dit ville 
hun tilbake. Blir du først forelsket i dette landet, 
går det ikke over. Det blir ikke lenge til hun drar dit 
igjen.

5 minutt ble tatt på strak arm av Reidun: Hvordan 
har Drammenklubben greid å skaffe penger til sine 
Gambiaprosjekt? Det hadde vært utstrakt kontakt 
med byens næringsliv og Rotaryklubber. Messer var 
arrangert hvor gambiske smykker og soroptimist 
produkter var solgt. Forskjellige soroptimistmøter 
har gitt støtte.

Ord ved kveldens slutt: Bodil Gusgaard leste diktet 
”Gjenskinn” av Einar Skjæråsen.

LISTER SOROPTIMISTKLUBB 12. MARS 2007
Sted:         Rosfjord Strandhotell
Frammøte:  �6 stk  76%
Referent: Astrid Martinussen Almaas

Hovedtema: Om enslige mindreårige asylsøkere, 
ved Anne Bente Aunevik fra Cocoon

Anne Bente Aunevik er sosionom med 
videreutdanning i barnevern og etnisitet og 
flerkulturell forståelse. Hun vil være daglig leder for 
Cocoon Ressurssenter for barnevern og etnisitet, 
som etter alt å dømme starter opp i “gamle” 
Spindsheimen i Farsund i løpet av inneværende år. 
Aunevik holdt et engasjerende foredrag for oss om 
sitt arbeid med enslige mindreårige flyktningebarn, 
altså barn som kommer til Norge uten foreldre 
eller andre voksne med omsorgsansvar å forholde 
seg til. De fleste har flyktet fra krig, fattigdom og 
nød, og med seg i bagasjen har de ofte et oppdrag 
- nemlig å skaffe seg et nytt liv og deretter sende 
penger hjem. Reisen til en ny tilværelse kan være 
lang, gjerne vare i flere år, og fremtiden er usikker. 
Underveis er de svært utsatt både for sykdommer 

og vold, og når de omsider kommer frem, lider 
mange av angst og søvnproblemer og har vanskelig 
for å stole på andre mennesker. Mange har også 
vært utsatt for seksuelle overgrep på reisen, og 
problemet med trafficking er egentlig ikke noe nytt 
fenomen selv om ordet er nytt. Disse barna er blant 
de som Cocoon ønsker å gi et tilbud.  Cocoon skal 
i første rekke være en barneverninstitusjon med 
flerkulturelt perspektiv, men satser også på å drive 
kursaktivitet for å bygge opp kompetanse innen 
etnisitetbarnevern. Senteret vil ha ca �5 ansatte 
i tillegg til fagpersoner som hentes inn utenfra, 
og de vil kunne ta imot 8 barn i alderen �2-�8 år. 
Dersom alle brikkene faller på plass, vil Cocoon bli 
den første institusjonen i sitt slag i Norge. Aunevik 
ser imidlertid for seg at flere lignende sentre vil bli 
etablert andre steder i landet, fordi behovet er så 
stort.

5-minutt: Kari Mørk leste et morsomt og 
tankevekkende kåseri hun selv hadde skrevet, om 
begrepet tid. Kari som er nettansvarlig, etterlyste 
også stoff til nettsidene våre både bilder og annet.

RYGGE SOROPTIMISTKLUBBS FELLESMØTE MED 
MOSS SOROPTIMISTKLUBB 12. MARS 2007 
Sted: Evje Golfpark
Frammøte: 5�%
Referent: Inga Bjelke Wibye   

5-minutt: Turid Harstad Bergerøy fortalte om 
kveldens møtested Evje Golfpark. Hun har som 
saksbehandler hos fylkesmannen, på miljøsiden, 
fulgt utviklingen av Evje golfanlegg fra starten av.  
Privat golfplan på Evje ble vedtatt i �995 og Jeremy 
Turner har designet anlegget. Moss & Rygge 
Golfklubb og Evje Golfpark har hvert sitt styre 
som begge står for driften. I klubbhuset er det en 
restaurant hvor man kan spise et deilig måltid for 

en rimelig penge. Denne drives som en separat 
bedrift. I nabobygningen har ’proen’ (golftreneren) 
en golfbutikk. Klubben har �200 medlemmer og 
golfbanen er baneteknisk den nest beste i landet. I 
2006 var Evje golfklubb den klubben i Norge med 
flest gjester. Ikke rart med de vakre omgivelsene!

Hovedtema: Advokat Janne Kristiansen, leder av 
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, 
holdt kveldens foredrag. Janne har tidligere arbeidet 
som advokat og forsvarer i Moss. Hun fortalte 
om gjenopptakelseskommisjonens virksomhet og 
sammensetning, som trådte i kraft �. januar 2004.
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 
er et uavhengig organ som skal ta stilling til om 
en domfelt skal få ny behandling av sin sak ved 
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RINGSAKER SOROPTIMISTKLUBB  13. MARS 2007 
Sted:Ringsaker videregående skole 
Frammøte: 74 %, � observatør
Referent: Gerd Buraas

Programområde: IGU -Internasjonal forståelse.

Hovedtema: Yrkesforedrag 

Anne Lise Slåttsveen Feiring, har permisjon fra 
sin stilling som rådgiver/adjunkt ved Ringsaker 
videregående skole og hun begynte �.09.06 som 
rådgiver hos Fylkesmannen i Hedmark, Oppvekst 
og utdanning. Anne Lise fortalte at hun i sitt 
nåværende arbeid får brukt andre sider av seg selv 
og opparbeider seg nyttig kompetanse hun kan 
bringe tilbake til skolen.

HARSTAD SOROPTIMISTKLUBB 13. MARS 2007
Sted: Ila selskapslokaler
Frammøte: 25 medlemmer
Referent: Tora Saue

Programområde: Økonomisk og sosial utvikling.

Barentsprisen 2007 er tildelt Kirsti Holmboe fra 
Harstad Soroptimistklubb og lege Aino Snelmann fra 
Tana. President Kari Eidnes leste tildelingsbrevet fra 
Kirkenes Soroptimistklubb og overrakte Kirsti prisen 
på kr. 2000,- samt 29 røde roser, en fra hvert av 
klubbens medlemmer. Rørt takk fra Kirsti.
Hovedtema: Orientering om NAV - Norsk arbeids- og 
velferdskontor.
Sosionom Ann-Elise Hansen er sosialleder i Kvæfjord 
kommune og kommunal kontaktperson mot NAV. 
NAV er en samordning av det statlige trygdekontor 
og Aetat med de kommunale sosialtjenester. 
Kommune og stat skal inngå partnerskap, flere 
kulturer skal sammenristes til det som kan kalles 
Norsk arbeids- og velferdskontor.
Det startet under Bondevik-regjeringen. Man ønsket 
en samordning til beste for brukerne. Brukerne 
har opplevd seg som kasteballer, ofte i en svært 
vanskelig fase i livet. Meningen er at de nå skal få 

en dør og helst en saksbehandler å forholde seg til. 
I juli 2006 ble trygdeetaten og Aetat nedlagt. Innen 
20�0 skal det etableres NAV-kontorer i alle landets 
kommuner. Enkelte forvaltningsoppgaver vil bli 
trukket ut til egne produksjonsenheter.
Formål:  * Flere i arbeid og aktivitet, færre på 
stønad. * Tjenester som er enklere for forbrukerne 
og tilpasset deres behov. * En helhetlig og effektiv 
arbeids- og velferdsforvaltning. 
Omorganiseringen er en utfordring for personalet, 
men ingen skal miste jobben. Den krever også 
økt breddekompetanse. Dette fører til endringer 
i utdannelsen. Tidligere ble det lagt stor vekt 
på kommunikasjon, psykiatri og psykologi i 
sosionomutdanningen. Dette har nå måttet vike for 
andre kompetanser, noe foredragsholderen beklaget 
i forhold til de kriserammede mennesker de møter. 
Omorganiseringen vil ta tid og kreve lang innlæring. 
I Harstad planlegges det et NAV-hus i tre etasjer der 
brukerne blir loset gjennom systemet. 

5 minutt: Kari Rostad fortalte og leste om Henry 
Rudi, isbjørnkongen, fra boka til Lars Normann 
Sørensen som utkom i �958, bla. om hvilken fysisk 
og psykisk styrke som var nødvendig for å klare seg 
som fangstmann.

en annen domstol. Selv tar kommisjonen ikke 
standpunkt til skyldspørsmålet.
 
Kommisjonens medlemmer er oppnevnt av Kongen 
i statsråd. Det er fem faste medlemmer og tre 
varamedlemmer. Lederen, nestlederen og ett av 
medlemmene har juridisk embetseksamen. Lederen 
er oppnevnt for en periode på fem år, medlemmene 
for en periode på tre år. Som kommisjonens leder 
er Janne Kristiansen dessuten ansatt som leder 
av sekretariatet, som i tillegg består av ti ansatte, 
hvorav åtte er utredere og to sekretærer.

Ett av disse hovedvilkårene må være til stede for å 
få saken gjenopptatt: 
• nye bevis
• nye omstendigheter som kan være egnet til å  
 føre til frifinnelse
• anvendelse av en mildere strafferegel, eller   
 vesentlig mildere straff. 

Begjæring om gjenopptakelse må leveres skriftlig. 
Det er ingen frist for å begjære gjenopptakelse. 
Gjenopptakelseskommisjonen sørger for at det blir 

foretatt en grundig utredning av sakens faktiske og 
rettslige sider, og kan innhente opplysninger på den 
måten den anser hensiktsmessig. Kommisjonens 
leder eller nestleder har myndighet til å forkaste 
de begjæringene som åpenbart ikke kan føre 
frem, og som i realiteten er rene anker. Et stort 
antall begjæringer blir derfor forkastet. De hadde 
beregnet å få inn ca.�00 saker i året, men mottok 
232 i 2004, �40 i 2005 og �73 i 2006. Siden starten 
er 334 av sakene avsluttet. 
Rettssaken til Fritz Moen gjorde veldig sterkt 
inntrykk, og han døde før frifinnelsen. 
Kommende saker for kommisjonen er Orderudsaken 
og Treholtsaken. 

Musisk innslag: Laila Yrvum er folkemusiker og 
berettet om, og fremførte viser som omhandler 
Romanifolket. Hun fortalte om taternes liv på godt 
og ondt, og om viser hun lærte av sin bestefar. 
Sangene var vakre og stemningsfylte og gikk gjerne 
i moll. Laila Yrvum har utgitt CD, og sang bl.a. ved 
innvielsen av Glåmdal museet.
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JÆREN SOROPTIMISTKLUBB 14. MARS 2007 
Sted: JDPS
Referent: Anne Marit Naustvik

Programområde: Menneskerett og kvinners stilling 

Hovetema: Foredrag Stiftelsen Krisesenter i 
Stavanger for kvinner og barn v/ Ingeborg Vinje
• Krisesenteret i Stavanger er en privat stiftelse  
 og startet i utgangspunktet opp som et prosjekt  
 via Sosialhøyskolen. Prosjektet avdekket et stort  
 behov for denne type tiltak for mishandlede og  
 voldtatte kvinner. 
• Krisesenteret er et: �)Tilbud til fysisk og psykisk  
 mishandlede kvinner, unge og eldre. 2) Et tilbud  
 til kvinner som er utsatt for voldtekt 3) Hjelp i  
 en nødssituasjon 4) et sted å føle seg trygg
• Pr. i dag har stiftelsen en �00 % stilling som   
 daglig leder, to barnearbeidere i 50 % stilling, 
 en miljøarbeider, en vaskehjelp og 40 frivillige  
 vakter. 
• Driften dekkes gjennom 20 % kommunale midler  
 og 80 % statlige driftsmidler. 
• Stiftelsen leier hus av Stavanger kommune.   
 Plassen er imidlertid liten så det søkes og letes  
 etter andre plasser. 
• Arbeidet innebærer en del dramatiske møter   
 med mishandlede kvinner og deres historier.   
 Det som oppleves vanskeligst for disse   
 kvinnene er fornedrelsen, ydmykelsen og   
 redselen for når neste voldsepisode inntreffer. 
• Senteret tar også i mot barn sammen med   
 voksne. Barna kan være med inntil de er �8 år.  
 (Flesteparten er barn under �0 år). 
• Senteret tar i mot en del utenlandske   
 kvinner. I år 2006 var 2� nasjonaliteter   
 representert. Ca 50 % av disse var gifte med    
 nordmenn. 
• Det kan være vanskelig å hjelpe en del av   
 disse kvinnene pga språklige problemer.   
 I tillegg trenger de omfattende hjelp til   
 å klare seg som alenemødre. Det er ofte   
 ikke noe oppfølging etter krise- oppholdet.   
 De  er  derfor svært ensomme og alene, siden  

 de ofte blir utstøtt fra miljøet. De    
 har en stor omstillingsprosess foran seg.   
 Frivillighetssentralen pleier å hjelpe til med   
 flytting, skruer opp hyller o.l. når det er behov  
 for det.  
• Senteret kontaktes av kvinnen selv, politi,   
 barnevern, legevakt eller sosialkontor.
• Statistisk skjema 2006
• 70 kvinner og 40 barn
• Utsatt for vold i 3-5 år
• Årsak til henvendelse: 48 % Fysisk vold,   
 52 % psykisk vold, 34 % trusler om vold, 7 %   
 barnemishandling, 3 % tvangsekteskap. 
• En del kvinner reiser hjem tilbake til ektemann/ 
 samboer etter opphold på krisesenteret. Det er  
 et etisk dilemma at personalet ved Krisesenteret  
 er klar over at en del av barna lever under grov  
 vold. Dette blir meldt til barnevernet.

• Det er en del ”rare bindinger” som oppstår   
 i mishandlingsforhold. Kvinnene mister   
 etter hvert sitt selvverd/selvbilde etter   
 mønster i kontrollen mannen utøver.    
 Forholdet som i utgangspunktet var    
 veldig intens, hyggelig og greit, utvikle   
 seg  til å bli en uutholdelig situasjon. Kvinnene  
 mister initiativ, pågangsmot og tro på   
 muligheten til å skille seg. 
• Krisesenteret hjelper til med å fylle ut skjema, få  
 advokathjelp, mekling, leilighet og lignende.   
 Etter hvert opplever de at de greier seg selv. 

Lotteri: innsamlede midler kr. 2080,- til 
Krisesenteret i Stavanger

5 minutt: Tone Mauland holdt et Innlegg om 
Speideren som dette året har �00 års jubileum. 
Speideren startet opp i �907 og det var 2� 
medlemmer. I dag �00 år etter er medlemsantallet 
�40.000 i Norge og ca 4 millioner speidere på 
verdensbasis. Hun fortalte om bakgrunnen for 
oppstart og hvordan organisasjonen er i dag. 

Fylkesmannen har følgende oppgaver på 
utdanningsområdet; utøve tilsyn, lovlighetskontroll 
og behandle klagesaker følge opp regionalt arbeid 
med det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet, 
herunder eksamen gi informasjon og veiledning 
til lokale skoleeiere og allmennhet om 
innhold, prinsipper og mål i den nasjonale 
utdanningspolitikken og i lov- og regelverk
bidra til kvalitetsutviklingsarbeid og til 
kompetanseheving av lærere, skoleledere 
og andre i samarbeid med skoleeier, jfr. 

reformen Kunnskapsløftet og strategien for 
kompetanseutvikling. Stimulering til tverretatlig 
og tverrfaglig samarbeid som omfatter barn, 
oppvekst og opplæring, samt etterspørre i hvilken 
grad slikt samarbeid skjer på lokalt nivå Forvalte 
tilskuddsordningen

Marit har sendt �0 body/skjorter til fødeavdelingen 
ved Nikel sykehus
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ARENDAL-GRIMSTAD SOROPTIMISTKLUBB  
14. MARS 2007
Sted: Statens vegvesen, Harebakken, Arendal
Referent: Annekine Zachariassen
Frammøte: �9 av 3� (62%), � observatør

Hovedtema: ”Moderne kommunikasjon”, foredrag av 
Sten Aksel Heien. Han har studert informatikk, og 
jobber daglig med informatikk; han er ”online hver 
dag”, og kan jobbe med felles prosjekt selv om de 
andre deltagerne kan befinne seg nesten over 
hele verden.
Internett, det vi kjenner best, er nettverk mellom 
datamaskiner. Det består av unike adresser, og har 
ingen eiere. Viktig oppslagskilde: wikipedia 
(leksikon).
Eksempler på internett-tjenester:
e-post, kalender, kontakter, søk, chat, etc.
Browsere er nettlesere. De finner lettere mye be-
søkte adresser.
Han synes Google er bra på e-post, og anbefalte 
oss (for å ha orden i sakene) å ha mer enn én e-post 
adresse.

Underveis var det mange spørsmål fra svært
interesserte damer.

Koordinator for menneskerettigheter Turid Fauchald 
tok opp kravet fra Amnesty International om vold-
tektsmottak i alle fylker. Dette er lovet av regjerin-
gen, men det skorter på gjennomføringen. Turid tar 
kontakt med klubbkoordinator, slik at soroptimiste-
nes henstilling kommer fra Norgesunionen.

5-minutt. Signy Haglund ”Kommunikasjon mellom 
mennesker” ga mange stikkord når det gjaldt hva 
man kunne gjøre for å leve i harmoni med seg selv:
Hvordan kommuniserer vi gjennom vår adferd med 
andre mennesker?
Åpent sinn – du må like deg selv for å like mennes-
ker. I Asia (Signy har seilt jorden rundt) hadde hun 
sett eksempler på balanse og harmoni. Ikke bruke 
dårlige vibrasjoner mot noen. Litt sinne er sunt, 
misunnelse ikke. Prøv ikke å ha dårlig samvittighet 
for noe som er hendt. Ha selvinnsikt, vær 
ikke selvgod.

TRONDHEIM SOROPTIMISTKLUBB 20. MARS 2000
Sted: Politihuset i Trondheim i Nancy Drew-rommet 
Frammøte: �9 medlemmer 
Referent: Kirsti Schei

Hovedtema: Menneskehandel. Menneskehandel er i 
ferd med å passere narkotika som den nest største 
illegale økonomien i verden. Politibetjent May Britt 
Enmo ga oss en orientering om ”Estlandsaken” 
som startet i 2004. Da avslørte politiet at det ble 
drevet organisert prostitusjon med estiske jenter 
i en leilighet i Trondheim, med både estiske og 
trønderske bakmenn. Dommen gikk til Høyesterett 
som fastslo at menneskehandel hadde funnet sted. 
Dette er den første dommen i Norge etter at den 
nye ”Menneskehandelparagrafen” (Straffelovens § 
224) kom sommeren 2003. 

Etterpå fikk vi en orientering av daglig leder Hanne 
Haugen om ”Støttesenteret for fornærmede” som 
er enestående i sitt slag i Norge. Støttesenteret er 
fysisk lokalisert sentralt i Politihuset, og personer 
som anmelder voldssaker blir henvist av politiet til 
senteret for hjelp. Senteret driftes av prosjektmidler 
fra Justisdepartementet, Trondheim kommune, 
Sør-Trøndelag fylkeskommune og konfliktrådet. 
Siden 2005 har Hanne Haugen bistått i 235 
straffesaker for vold. Bistanden dreier seg om alle 
faser offeret gjennomgår fra anmeldelse til rettssak: 
bearbeidelse, ta tilbake kontroll, vitneforberedelse, 
vitnestøtte samt veien videre til et nytt liv.

Til slutt var det omvisning i det flotte Politihuset 
som ble innviet i 2004. 



Norsk Soroptima 8_2007  –    29

Et hjertevarmt og inkluderende menneske er gått 
bort. Sidsel Snedal ville ha fylt 64 år i juni, men tapte 
til slutt sin tapre kamp mot kreftsykdommen hun 
fikk for tre år siden. Hun kjempet på samme gode 
måte som hun var i dagliglivet, blid og rolig med et 
optimistisk, positivt livssyn. 

Sidsel var medlem av Larvik Soroptimistklubb i 
28 år og genuint opptatt av organisasjonen som 
hun ga svært mye av sin fritid til. Hun hadde 
mange verv, bla. var hun president i egen klubb og 
ekstensjonsmedlem på unionsplan. Hun var alltid 
på pletten med gode råd og konstruktive innspill 
som både klubbens medlemmer og organisasjonen 
fikk dra nytte av. Sidsel oppfordret til samarbeid, 
videreutvikling, kvalitet og solidaritet. 

Hennes kreativitet og virketrang kom selvfølgelig 
også til sin rett i hennes daglige virke.
Som interiørarkitekt var hun opptatt av linjer, former 
og estetikk. 
Hennes Sveinung døde fra henne så altfor tidlig. 
Sammen fikk de to flotte barn og ett barnebarn. 
Sveinung var arkitekt, og tiden de fikk sammen ble 
også et godt samspill om å tegne estetiske bygninger, 
tilbygg og spennende restaureringsobjekter. Sidsel 
bygget videre på det de hadde hatt sammen, og 
mange gode byggeløsninger har fått sin naturlige 
plass både i vårt distrikt og langt utenom det.

Larvik Soroptimistklubbs medlemmer føler i dag dyp 
sorg over tapet av et medlem som betydde svært 
mye for klubben. Hun var et menneske som var slik 
som organisasjonens appell sier, nemlig en person 
som var oppriktig i sitt vennskap, viste evne til fred 
og forståelse, var villig til å hjelpe og tjene, satte seg 
alltid høye mål og utførte sitt arbeid med verdighet 
og under ansvar.

Vi lyser fred over Sidsels minne.

Margaret Støle Karlsen
Larvik Soroptimistklubb

MINNEORD

Sidsel Snedal
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News Release 

For immediate release
Date: 15 March 2007 

Media Inquiries
Nanette Braun, Communications Specialist 

UNIFEM Headquarters 
+1 212-906-6829, nanette.braun [at] unifem.org 

SPAIN TO GIVE 3 MILLION EURO TO UN TRUST FUND TO END 
VIOLENCE AGAINST WOMEN  

Largest Contribution in 10-Year History of the Trust Fund

United Nations - New York — United Nations - New York. The Government of Spain will give 
Euro 3 million ($3.9 million) to the United Nations Trust Fund to End Violence against Women. A 
Memorandum of Understanding was signed today in Madrid by Leire Pajin Iraola, Secretary of 
State for International Cooperation of the Government of Spain and Noeleen Heyzer, Executive 
Director of the United Nations Development Fund for Women, UNIFEM. It is the largest 
contribution ever made to the UNIFEM-managed Trust Fund since its establishment through the 
UN General Assembly in 1996.  

Noeleen Heyzer commended Spain on its leadership "not only at the national level, but also within 
the European Union and globally. Today, Spain is using the multilateral system to assist countries 
to achieve the Millennium Development Goals, making gender equality central to this work and 
becoming the largest donor to the United Nations Trust Fund to End Violence against Women. 
Through this substantial contribution, the vital work of Trust Fund grantees will continue and 
expand."  During the 10 years of its existence, the UN Trust Fund has granted a total of some $13 
million to more than 230 initiatives in over 100 countries. Demand far outstrips available funds: 
although the Trust Fund's resources have increased fourfold since 2004, amounting to $3.5 million 
in grants in 2006, requests amount to over $100 million each year. 

"Spain is aware that, as one of the main economies of the world, it cannot continue overlooking its 
contributions to international organizations", said Secretary of State Leire Pajin at the signing 
ceremony. "Therefore our short-term objective has become to be among the main donors to main 
organizations. This is a responsibility and an ethical obligation to women globally." 

The Trust Fund supports innovative initiatives in developing countries that aim to break new 
ground, create new models and mobilize new constituencies in the growing movement to eliminate 
violence against women in all its manifestations. Grantees have worked to prevent human 
trafficking in the Ukraine, put a spotlight on so-called honour killings of Palestinian women and 
supported female ex-combatants in Rwanda in learning ways to manage trauma. Around the world, 
the Trust Fund has helped to provide training to judges and law enforcement personnel to ensure a 
more vigorous response to this widespread human rights violation. Since 2005, grants have 
specifically been awarded to organizations that support the implementation of laws and to 
initiatives that raise awareness on the nexus between violence against women and HIV/AIDS.  

Contributions come from a diverse group of governments, nongovernmental organizations, the 
private sector, and individuals. Besides the Government of Spain, recent donors include: the 
Governments of Austria, Denmark, Finland, Iceland, Ireland, Norway, Slovenia, Spain, Trinidad 
and Tobago, USA; UNIFEM National Committees; NGOs such as Zonta International; and the 
private sector: Johnson & Johnson, Macy's, Omega, TAG Heuer.  

For more information on the Trust Fund, see 
http://www.unifem.org/gender_issues/violence_against_women/trust_fund.php

UNIFEM is the women's fund at the United Nations. It provides financial and technical assistance 
to innovative programmes and strategies to foster women's empowerment and gender equality. 
Placing the advancement of women's human rights at the centre of all of its efforts, UNIFEM 
focuses its activities on reducing feminized poverty; ending violence against women; reversing the 
spread of HIV/AIDS among women and girls; and achieving gender equality in democratic 
governance in times of peace as well as war. In 2006, UNIFEM is commemorating its 30th 
anniversary. For more information, visit www.unifem.org. UNIFEM, 304 East 45th Street, 15th 
Floor, New York, NY 10017. Tel: +1 212-906-6400. Fax: +1 212-906-6705.
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Nostalgi og fantasi

i Kunstnerdalen

KUNSTNERDALEN KULTURMUSEUMKUNSTNERDALEN KULTURMUSEUM

Lauvlia, Th. Kittelsens kunstnerhjem 
www.lauvlia.no
Hagan, Chr. Skredsvigs kunstnerhjem 
www.kunstnerhjem.net
Sigdal Museum - Folkemusikksenteret
www.folkemusikksenteret.no
Krøderbanen www.kroderbanen.museum.no
Villa Fridheim www.villafridheim.no
Eggedal Mølle www.folkemusikksenteret.no

Spørsmål og bestilling : Sigdal og Eggedal Turistservice AS 3359 Eggedal Tlf 32 71 48 08 fax 32 71 48 88
E-post:  post@sigdal-turist.no www.sigdal-turist.no
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SOROPTIMIST INTERNATIONAL OF EUROPE

NYE KLUBBER SOM SKAL CHARTRES

19 May 2007 
GJAKOVA (Kosovo-UNMIK) 
Charter to be presented by 
Tuula Puntila 
Governor, Finnish Union 
Club President 
Violeta Binishi 
Rr “Migjeni” Nº 2  

38 320 Gjakove 
Tel. ++381 39027271 
E-mail: vbinishi@yahoo.com 

23 June 2007 
STEIRISCHES ENNSTAL (Austria)
Charter to be presented by 
Vesselina Tzvetanova 
Governor, Bulgarian Union 
Club President 
Johanna Gruber 
Schulstrasse 61  
AT – 8962 Gröbming (Austria) 
Tel. ++43 (0) 3685 / 22270 
E-mail: johanna.gruber@aon.at

June 2007 
EDINET (Moldova) 
Charter to be presented by 
Heidrun Konrad 
SI/E Immediate Past President 
Club President 
Domnica Petrovici 
Soseaua Bucovinei street nº 46 
MD – Edinet (Moldova)  
Tel. ++373 246 23538 
E-mail:
oameniptoameni@yahoo.com
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Trafficking-Menneskehandel
fredag 13. april 2007 kl. 09.30-15.30
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7Arrangør: Soroptimist International Norgesunionen

Påmelding skjer på e-post til: r-asan@online.no
For spørsmål kan du kontakte Karin Guttormsen, 
tlf. 99 35 25 14 (før 22. febr. –07) 
Etter 22. febr. til Reidun Andersssen, 
tlf. 901 88 506. 

Deltageravgiften inkludert lunsj, er kr. 350,- som betales inn 
til konto: 2801 16 63992

Vi regner med stor deltagelse. ”Første mann til mølla” 
prinsippet gjelder, så vær rask med påmeldingen.
 
Lokalene til Norges Røde Kors ligger sentralt i Oslo sentrum, 
ca. 10 min å gå fra Oslo S.

Velkommen

Hilsen

Planleggingskomiteen: 
Reidun Anderssen, spesialpedagog, Halden Soroptimistklubb
Anne Rita Meberg, advokat, Lister Soroptimistklubb
Karin Guttormsen, unionspresident

Soroptimist International (SI) er en verdensomspennende 
organisasjon for yrkeskvinner som gjennom prosjekter 
arbeider for å fremme menneskerettigheter og bedre 
kvinners stilling. SI har konsultativ status i FN. I dag er 
vi ca. 2000 medlemmer i Norge fordelt på 65 klubber 
over hele landet. Vi fordømmer handel med kvinner til 
prostitusjon, traffi cking som krenking av menneskeverdet 
og utnytting av unge kvinner.

        
        w informasjon fra 

landssekretæren:
Så deilig at det er vår………

Håper at alle klubbene har
• sendt ajourført liste med endringer i klubbens  
 medlemsdata 
• sendt ajourført liste over nyvalgte    
 tillitskvinner for 2007
 til Landssekretæren.

Ønsker dere alle en fin vår og så sees vi i 
Grimstad!

Med vårlig hilsen fra Marianne
ww
Sekretærinformasjon:
Databasen=Medlemslisten 
En oppdatert database med riktig informasjon om 
hvert enkelt medlem er viktig!
• Skal du motta Soroptima, må adressen din   
 være riktig.
• Skal nye medlemmer få Soroptima rasktså   
 må landssekretæren få beskjed om det nye   
 medlemmet med en gang. 
• Utmeldte medlemmer skal ut av listene raskt

Det betyr at du som medlem må være flink til å 
melde fra til sekretæren om adresseforandring etc.
Skjemaer finner dere på vår web-side :http://www.
soroptimistnorway.no
Følgende skjemaer er tilgjengelige:
�. ”Melding om nye tillitskvinner” Skjemaet   
 finnes både elektronisk og som 
 Word doc.                                            
 NYTT!!  Skjemaet skal bare sendes til 
Landssekretæren.  Andre skjemaer blir ikke 
godtatt!!
2. ”Nytt medlem”
3. ”Opphør av medlemskap”
4. ”Forandring av adresse,  - - - - ” for ett medlem
5. ”Endringer i adresser - -  -” for flere enn 
 ett medlem

Oppfordrer derfor alle som kan å benytte e-mail 
til meg!
Har du verv i klubben, er riktig E- mail adresse 
veldig viktig. Da flyter informasjonen så mye 
enklere.

Mail: marianne_naess60@hotmail.com  
Adr.:   Marianne Næss
           Frydenlund 59 C
           3238 Sandefjord

Med vennlig hilsen Marianne

aktuelle web-adresser

medlemsnytt: Pr. 31.03.2007
Nye medlemmer

HALDEN
Varvara Beliakova,
Regnskapsfører
Siv Johanson, Psykolog
Bjørg Lorentzen
Leder barnehage
Helene Snopestad Fosby,
Lærer
Mari Tafjord, Tannlege

HAMAR
Rim Ibrahim, Translatør

JÆREN
Judith Hauge, Ortopedist

MANDAL
Cornelia Gunilla Lerch, 
Flyktningekoordinator

RØROS
Anne Lusie Høsøien, 
Bioingeniør
Anne Lise Glad  Kosberg, 
Adjunkt

SARPSBORG
Bjørg Efskin, Sykepleier
Mette Wither Johannessen, 
Hjelpepleier
Sidsel Marie Schade, 
Regnskapssjef

STEINKJER
Torunn Ytvik Molberg, 
Logostikksjef
Eva Rennmo, PPT rådgiver
Tone Mehus Romstad, 
Sivilingeniør

STJØRDAL
Martha Berbu
Almira Canovic
Astrid Dybwad
Ive Eggereid
Guri Elvertrø
Grethe Hagen
Anne Mari G. Ingstad.
Annbjørg Jullum
Cristina Loennechen
Olga Rolfseng
Rutt Rolfseng
Guri Sandtrø
Edith Skjervold
Anne Lise Stokke
Merethe Storødegaard 
Brit Aina Størseth
Lovise Størseth
Eva Welde
Solveig Waaler
Irene Østerås
Kari Øvstaas

SVOLVÆR
Torhild Schøning, 
Pedagogisk konsulent

VOSS
Ragnhild Engebø, 
Sosialantropolog
Maria Løne Seim, 
Bioingeniør

DØDE

KRISTIANSUND 
Edle  Roksvåg, Pensjonist

   VIKTIGE DATOER
31. mars  Frist for innsending av kontingenten til  
  Norsk Soroptima  kr. 150,- pr. medlem pr. år  
  Bankgiro: 9522 05 07190
1.-3. juni 2007 representantskapsmøte i Grimstad
29. juli-02. august 2007XVIII Soroptimist 
  International Convention 2007 ,
  Glasgow, Scotland 

 

   

Norgesunionen: 
www.soroptimistnorway.no
SI/E (Europaføderasjonen): 
www.soroptimisteurope.org
SI:   www.soroptimistinternational.org
FN:  www.un.org
       www.globalisering.org
       www.unifem.undp.org


