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Kjære Soroptimister
Så er vinteren her, fortsatt grønn og mild i Stavanger,
mens vi har sett hvordan hele USA har kulde og rekordsnøfall. Naturen spiller oss stadige puss. Men
desember er like om hjørnet, og forventninger om
vinter, snø, innekos og julesamvær begynner å få
fokus. En viktig og god tid for de fleste av oss.
Jeg synes desembernummeret av Soroptima er blitt
spennende, med en rød tråd knyttet til vår brede innsats på utdanning for kvinner og jenter, nasjonalt og
internasjonalt. Vi har god grunn til å være stolte. Innsatsen i Moldova og Utdanningsfondet er langsiktig
og omfattende, mentorprogrammet videreføres og
en rekke klubbprosjekter bygger opp under de
samme ideer og målsettinger. Og når jeg leser Hristina sin historie, blir jeg glad og trygg på at innsats
for kvinner i lokalmiljøet er svært viktig. Vi må ikke
glemme de mange «skilpadder» som trenger hjelp
og støtte for å få kaninens muligheter.
Flere artikler minner oss også om at arbeidet med
menneskerettigheter, menneskehandel og vold mot
kvinner trenger fortsatt fokus. At Arendal-Grimstad
har fått menneskehandel inn i den kulturelle skolesekken er et glimrende eksempel på kreativ bruk av
virkemidler og tiltak i dette arbeidet.
Besøket i Moldova var en stor opplevelse og med så
mange fasetter. Det var interessant og nyttig at det
ble gode diskusjoner om hvordan man kan møte
vold mot kvinner lokalt. Det ga et stort tilfang av forslag fra soroptimister som ser disse utfordringene
daglig. Vi skal gi dem videre støtte til lokalt opplysningsarbeid og seminarer om temaet. Samtidig blir
vi minnet om at vold også er utbredt i vårt eget land.
De siste ukers beskrivelser i media har understreket
at resolusjonen fra R&L om barns rettigheter er viktig. Nå kommer nasjonale handlingsplaner, men mye
vil fortsatt være avhengig av pådrivere og årvåkenhet i lokalmiljøene.
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Sist men slett ikke minst, er vi glade og stolte over at
vår statsminister takket ja til å være gjesteskribent i
årets desembernummer. Hennes valg av tema og
hennes personlige engasjement i FNs arbeid med
1000-årsmålene er en stor inspirasjon. Hennes klare
adresse til viktigheten av samarbeid med frivillige organisasjoner i det sivile samfunn er en oppfordring
til oss om fortsatt å stå på.
Statsministerens jubileumsgratulasjon blir et slags
punktum for markeringen av de første 75 år. Det har
vært et givende år i jubileets tegn, med kjekke høydepunkter og med en bevissthet om at vi kan se tilbake på en historie som aktive samfunnsaktører. Og
det vil vi fortsatt være!
Unionsstyret takker dere alle for innsatsen i året som
har gått. Takk for inspirerende kontakt, for trivelig
samvær og glade stunder. Vi gleder oss allerede til
året som kommer.
En riktig god jul ønskes dere alle!

Med glad soroptimisthilsen fra styret.
Gerd

INNHOLD
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Tanker i desember!
Når du leser dette, er vi inne i den hektiske måneden desember og vi er
sprekkeferdige av forventning for det
som kommer. Før det skal mange av
oss gjennom stresset med å kjøpe alle
julegavene, gå på alle juleavslutninger, kjøpe de rette klærne… For
ikke å snakke om all maten som må i
hus før vi kan sette oss til bords julekvelden sammen med familien.
Er vi ikke heldige som har det sånn!
Tenk å ha noen å feire julen med, noen
å kjøpe gaver til. Ikke alle har det.
Andre sliter økonomisk slik at de ikke
har råd til gaver til barna, kanskje ikke
mat en gang. Heldigvis finnes det ildsjeler i by og bygd som sørger for at
det finnes tilbud til alle enten ved å invitere til julefeiring med mat og hyggelig samvær - eller sørger for at det
er mat og gaver å hente for de som
trenger det. Takk til alle dere som bidrar! Vi trenger flere som dere som
uselvisk bruker tid på at andre skal ha
det bra.
Atter andre ønsker å feire julen aleine.
De synes kanskje at det alternativet er
bedre enn å være “det femte hjulet på
vogna” i egen eller andres familie –
eller de rett og slett ønsker å tilbringe
julehøytiden i fred og ettertanke.
Jeg håper du får den julen du ønsker
deg!
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Norsk Soroptima kommer ut med 6 nummer årlig og er medlemsblad for Norges 2000
soroptimister. Som del av Soroptimist International, en NGO (non governmental organisation) for kvinner, er vi tilknyttet FN med representanter i FNs organer i New York,
Geneve, Wien, Paris, Roma, Nairobi og Kairo. Soroptimistene har konsultativ status i
FN og Europarådet. Organisasjonen er en upolitisk sammenslutning av klubber og
arbeider for internasjonal forståelse, vennskap, fremme av menneskerettighetene,
bedring av kvinners stilling i alle samfunn, respekt og forståelse for andres arbeid.
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Takk for tilliten!
Jeg takker for tilliten som dere viste meg da jeg ble
valgt til guvernør for perioden 2014-2016 på representantskapsmøtet i Arendal i vår. Jeg ser fram til
dette vervet. Nå har jeg vært guvernør i vel en
måned. Oppgavene blir jeg nok bedre kjent med
etter hvert.
Jeg har vært soroptimist siden 2001 i Bærum Soroptimistklubb. Jeg kjente til soroptimistene siden både
mor og søsteren min hadde vært og er soroptimister.
Det er også spennende med en organisasjon med
mange yrker representert. Jeg er utdannet som farmasøyt, med en master i framstilling av legemidler.
Hadde jeg ikke blitt invitert til å bli soroptimist, ville
jeg ikke blitt kjent med alt fra hvordan tannleger
hadde det på Svalbard til oppgavene til en regnskapsfører.
Hovedgrunnen til at jeg ble soroptimist var det internasjonale aspektet, vennskap over landegrensene
og prosjektarbeid. I Bærumsklubben har jeg vært
sekretær og president.
Jeg har hatt mulighet til å delta på flere representantskapsmøter, både som representant og observatør, og dermed kommet meg rundt i Norge. I
tillegg har jeg deltatt på flere internasjonale konferanser. Min første var i Sydney i 2001 og der lærte jeg
mye om organisasjonen og ikke minst traff mange
spennende kvinner. Den neste verdenskonferansen
er i Istanbul, sommeren 2015.
Prosjektene våre er det morsomt å arbeide med, sjøl
om man kanskje sliter med å komme godt i gang.
Det er viktig å ha prosjekt og ikke minst fortelle
andre om dette. Husk å skrive Program Fokus Rapporter (PFR).
Jeg har allerede vært to år som guvernørsuppleant.
Hovedoppgaven min har vært å være Norges repre-

4

SOROPTIMA 6/14

sentant i den Nordiske gruppa for soroptimister. Vi
har jobbet med Nordisk forum som var i Malmø i
sommer. Det var arbeidskrevende med mange
Skype-møter, men også kjempemorsomt å jobbe i
en nordisk gruppe og bli kjent med mange hyggelige og ikke minst dyktige kvinner.
Som suppleant fikk jeg også muligheten til å være
med på et guvernørmøte som observatør. Det er
godt å være litt forberedt til jeg skal kunne uttale
meg på et guvernørmøte som guvernør til våren.
Det er alltid litt spennende å påta seg verv, både på
klubbnivå og unionsnivå. Jeg vil bare anbefale alle å
si ja til verv. Man vokser, lærer mye og møter mange
andre dyktige kvinner.
Med hilsen
Aud Baadstrand Skare
Guvernør 2014-2016

UNIONSNYTT

Vi gratulerer Malala Yousafzai
med Nobels fredspris 2014
AV KRISTIN RUDER, STYRET I NORGESUNIONENS UTDANNINGSFOND FOR KVINNER

Malala er en svært ung og uredd kvinne som setter fokus på
viktigheten av utdanning for kvinner. Vårt utdanningsfond
ble grunnlagt i 1985 og er ett av Norgesunionens to store
prosjekter.
Formålet med fondet er å yte økonomisk støtte til kvinner i
utviklingsland. Bidraget gis til kvinner som er bosatt i land
med soroptimistklubber tilknyttet den Europeiske Føderasjon. Utdanning bør fortrinnsvis foregå i kvinnens hjemland.
Soroptimistklubben på mottakerstedet anmodes om å
fremme forslag til kandidater, og gi utfyllende opplysninger,
herunder anvendelse av støtten.
Siden starten har fondet økt betydelig takket være en formidabel innsats fra norske soroptimister. I 2014 delte fondet ut kr. 350 000 og 89 unge kvinner fikk støtte til
forskjellige utdanninger, fortrinnsvis videregående skole,
fagskoler og høgskoler.
Styret for utdanningsfondet oppfordrer alle klubber til å
markere fredsprisen og samtidig utdanningsfondet rundt
om i hele landet den 10. desember.
Ikke glem ”advent sløyfer”/lilla sløyfer til Moldovaprosjektet.
Fredsprisen til Malala er en gyllen mulighet for oss å sette
fokus på det vi jobber for og med hele året.; utdanning for
kvinner.
Malala + utdanningsfondet = sant
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Studietur til Moldova 1.–6. oktober
En svensk og 21 norske soroptimister var på studietur til Moldova.

AV SIREN HAMMER ØSTVOLD

Første pulje ankom Chisinau 1. oktober. Dagen etter hadde
vi vårt første møte med Aliona Stepan, representant fra CRIC
(Child Rights Information Center) om det nye prosjektet
«Educating youth for the future».
Reisens mål var å:
• holde landsmøte med alle soroptimistklubbene i Moldova
• åpne en barnehage Frumusica
• undertegne søknad om ny soroptimistklubb i Stefan Voda
• opprette kontakt med soroptimistklubbene i Moldova i
overgangen mellom gammel og ny norsk Moldovakomite
• undertegne nytt livsmestring (life skill) prosjekt mellom
CRIC og Norgesunionen; «Educating youth for the future»
• bli kjent med LeaderSHE prosjekt
Lilla sløyfesalg
Norgesunionens prosjekt «Hopes and dreams for everyone»
ble avsluttet juni 2013 og fortsettelsen, «Educate for the future», i juni 2014. Begge prosjektene har hatt som formål å
hindre menneskehandel gjennom utdanning av unge fra
internatskoler i Moldova.
Salget av lilla sløyfe har to formål. Det ene å informere og
skape oppmerksomhet i Norge om menneskehandel. Det
andre å forebygge menneskehandel i Moldova. For å tydeliggjøre formålet ved salg av lilla sløyfer, ønsket Norgesunionen å knytte et konkret prosjekt i Moldova til salget. Det er
da naturlig å bruke kompetansen til vår mangeårige samarbeidspartner CRIC.
Educating youth for the future
Det nye prosjektet skal gi opplæring i livsmestring og karriereveiledning til 110 elever i alderen 13 – 15 år ved tre internatskoler. Budsjettet for 1 år er ca. 120 000 NOK, hvorav 40
000 er overskudd fra siste prosjekt. Prosjektavtalen ble
undertegnet av unionspresidenten og Aliona Stefan fra CRIC
i Chisinau 4. oktober 2014.
3. oktober
Dagen startet tidlig med utflukt til Frumusica ved Floresti.
Vi ble godt mottatt av ordføreren og festpyntete barn som
også ga oss flott underholdning. Vi besøkte barnehagen der
SI Tønsberg har finansiert oppussingen med svært god hjelp
av tre svenske klubber (Arvika, Skaraborg og Karlstad). De
har også bidratt til undervisningsmateriell og pedagogiske
leker. En prosjektgruppe i SI Chisinau og ordføreren i Fru-
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Aliona er også soroptimist og var et utrolig positivt og hyggelig bekjentskap.

En sølvgran blir plantet – her er unionspresident Gerd Halmø i full
sving i påsyn av president Lone i Tønsberg klubben og byens ordfører.
Det ble også plantet en furu fra svenske soroptimister.

musica hadde kjøpt inn utstyret. Barnehagen er en ombygd
100 år gammel skole. Foreldre og andre frivillige i landsbyen
har gjort en betydelig innsats for å klare alle utfordringer
med oppgraderingen. Barnehagen skulle egentlig åpne offisielt den dagen vi kom på besøk, men gassrørene var ennå
ikke kontrollert og derfor ikke koblet til. Arbeidet skulle ferdigstilles uken etter vårt besøk. Når barnehagen åpner, vil
den betjene 60 familier. Om vinteren vil også barn fra omkringliggende landsbyer få mulighet til å komme hit fordi
det bare er denne barnehagen som har oppvarming. Barna
er i alderen ett til seks år, og barnehagen vil også fungere
som førskole.
SI Tønsberg vil følge opp ferdigstillelsen av barnehagen og
at åpningen finner sted i nær fremtid. Maria Saharneanu fra
klubben i Chisinau vil hjelpe til med rapportering om fremdrift. Hun er født og oppvokst i Frumusica. Turen ble avsluttet med deilig lunsj hjemme hos ordføreren.

INTERNASJONALT

LeaderSHE
Fredag kveld fikk vi sammen med soroptimister fra SI Chisinau presentert LeaderSHE prosjektet. LeaderSHE er et nettverk for unge kvinner og har som mål å gi unge kvinner
utdanning og trening i det å bli ledere. Ønsket er at de skal
kunne bidra til utvikling av demokrati i Moldova. Norgesunionen har støttet prosjektet med 4500 Euro 2013 til 2014.
Vi møtte ca. 20 prosjektdeltakere fra Chisinau. De presenterte seg selv og sine mål i livet.
Det var nyttig for oss å se at det finnes målbevisste unge jenter fra et helt annet miljø enn de unge vi vanligvis treffer
gjennom våre livsmestringsprosjekter på internatskolene.
Et godt forslag fra Aliona Stefan fra CRIC er at LeaderSHE deltakerne kan besøke jevnaldrende på internatskolene og omvendt. Dette vil være lærerikt for begge parter. Virkeligheten
for elevene på internatskolene er nok like ukjent for LeaderSHE deltakerne, som omvendt.
4. oktober
Dagen for landsmøte med alle klubbene i Moldova, SI Chisinau, SI Edinet, SI Causeni, SI Cahul, SI Nisporeni. Medlemmer fra en potensiell ny klubb i Stefan Voda var også til
stede. Norgesunionen er «mature union» for single klubbene i Moldova og betalte møtet.
Møtet ble åpnet av avtroppende president i SI Chisinau,
Lucia Usurelu og unionspresident Gerd Halmø. Gerd takket
Moldovakomiteen; Liv Handeland, Britt Fusdahl og Galina
Guran for en strålende innsats gjennom 11 år. Noe vi alle
støtter fullt ut. Den nye komiteen ble presentert; Edle Utaaker, Siren Hammer Østvold og Inger Sinding Hølvold, alle fra
SI Bergen. Lysseremoni ble gjennomført og den nye presidenten i SI Chisinau, Iuliane Palade ble presentert og fikk
overrakt presidentnålen.

Klubben i Edinet ved Liliana Rusu presenterte sitt prosjekt
«Violence against women».
Disse to innleggene dannet grunnlag for gruppediskusjon.
Klubbene fra Moldova ble delt inn i grupper der temaet var
«Vold mot kvinner lokalt og hvordan kan din klubb jobbe
med dette». Mange gode forslag ble lagt frem:
• Lære sønner husarbeid, da lærer de å vise respekt
• Bedre opplysning om hvilke rettigheter voldsofre har og
hvor man kan få hjelp
• Opplysninger om vold gjennom skolen
• Krisesentre og Hotline
• Soroptimistklubbene samordner seg og kontakter nasjonalt regjeringsnivå for å utvikle og sende ut en undersøkelse om utbredelse av voldsbruk
• Lære opp barn til å se etter tegn på vold hos andre jevnaldrende barn
• Tolke tegninger fra barn. Disse kan avsløre hjemmesituasjonen
• Soroptimistene bør ha en felles plattform slik at budskapet blir likt formidlet i Moldova
• Alle må starte i egen familie og inkludere både sønner og
døtre, menn og kvinner
• Møter og seminarer for både kvinner og menn
• Soroptimistene må påvirke myndighetene til å ta tak i
problemet
• Filmer og forestillinger kan påvirke myndighetene til å
sette fokus
Noen felles strategi ble ikke vedtatt, men alle vil forsøke å
sette fokus på det alvorlige problemet som virkelig berører
mange mennesker i Moldova, i Norge og resten av verden.
Vannambassadør Margareta Miljeteig og Bjørg Tove Vikshåland fra SI Haugesund holdt et interessant innlegg om sanitærforhold og vann. Det var ivrig notering blant deltakerne.
Alle klubbene i Moldova har fått prosjektstøtte til rensing av
brønner.

Edle Utaaker var møteleder, en utfordrende oppgave ettersom programmet var fullsatt og mye skulle oversettes. Vi
gikk igjennom SI som organisasjon og hvordan skrive en
prosjektsøknad. Ioana Ciumac fra SI Edinet hadde en flott
presentasjon av inntrykk fra guvernørmøte i Danmark i sommer, hvor hun representerte singleklubbene i Moldova.
Vi fikk et interessant innlegg om «Vold i nære relasjoner» av
Natalia Florea fra UN Women og soroptimist i SI Chisinau.
Hun minnet oss om å markere den 25. i hver måned, ikke
bare 25. november som er den Internasjonale dagen for eliminering av vold mot kvinner. Vis din støtte ved å bære noe
oransje. I år er temaet «Orange your neighbourhood», bruk
de 16 dagene fra 25. november til 10. desember. www.endviolence.un.org
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Gledelig møte med søstrene i Nisporeni.

Vi fikk igjen hilse på unge jenter fra LeaderSHE junior. Disse
presenterte et prosjekt hvor fire unge kvinnelige entreprenører hadde vunnet en konkurranse om vannkvalitet på
skoler.
Siste post på programmet var status for chartring av den nye
klubben i Stefan Voda ved Lill Bjørvik, president i SI Larvik.
Avslutningsvis var det valg av representant til Guvernørmøte 2015. President i SI Chisinau Iuliana Palada ble valgt.
Hun skal representere alle klubbene i Moldova. Et begivenhetsrikt møte var vel gjennomført.
5. oktober
Ny utflukt. Denne dagen skulle vi besøke Causeni og se på
en av de restaurerte brønnene. Vi ble møtt av den kvinnelige ordføreren. Hun var stolt av den flotte brønnen de
hadde fått delfinansiert av Norgesunionens vannprosjektkonto. Brønnen lå i den lille, fattige landsbyen Cirnatenii Noi.
Brønnen blir brukt av 10 familier med mellom 6 og 8 barn
hver og er familienes eneste kilde for rent drikkevann. Vannet i brønnen var testet og funnet godt egnet som drikkevann. Landsbybeboerne hadde selv bidratt med egen
arbeidskraft til restaureringen av brønnen, og ordføreren var
stolt av at hun hadde fått SI Causeni til å hjelpe til med midler og ekspertise. At soroptimistene drev med brønnrensingsprosjekter, hadde ordføreren fått kjennskap til
gjennom en TV reportasje fra en av de andre brønnene klubben hadde restaurert. Noen midler hadde ordføreren også
skaffet til veie gjennom sitt lokale landsbystyre. Causeni
klubben har renovert 11 landsbybrønner.
Deretter gikk turen til Stefan Voda, der vi ble godt mottatt av
kommende soroptimister. SI Larvik vil være gudmorklubb.
Mihaela Moditi fra SIE orienterte om organisasjonen vår.
Papirene ble signert for å kunne søke om opprettelse av ny
klubb.
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Noen av de norske soroptimistene valgte å besøke klubber
de er faddere for. Solveig Haug Urdal, Ingjerd Ingeborgrud,
Margareta Miljeteig og Frid Løkken hadde egen tur til Nisporeni søndag 5. oktober. Klubben ble chartret 13. april
2013 og det ble et gledelig møte med søstrene. Nye klubber trenger tett oppfølging slik at forståelsen av ansvaret og
driften av en soroptimistklubb blir gjennomført. Prosjektoppfølging tar tid for travle medsøstre, og språkvanskeligheter avtar ikke så fort selv om de har hatt engelskkurs i tre
semestre. Det var en nyttig tur til Nisporeni, og forhåpentligvis kan vi se lyst på framtiden når det gjelder rensing av
brønner, rehabilitering på gynekologisk avdeling på sykehuset, driften av barnehagen i Ciutesti og livet til den tallrike morløse Onica-familien. ”We shall do our best,” var
avskjedshilsenen fra søstrene i Nisporeni.
6. oktober
Gerd Wold Goddard og vår svenske soroptimistvenninne Ingegerd Dirtoft hadde egen tur til Cahul. Formålet med besøket var å stimulere til prosjektsamarbeid mellom Cahul
Rotary og SI Cahul. Et felles prosjekt i Cahul vil kunne utløse
prosjektmidler fra svenske NGO-klubber, samt hjelpe SI
Cahul å komme aktivt tilbake i sitt nærmiljø. SI Cahul har hatt
noe av det samme problem som Nisporeni. Mange av de
opprinnelige medlemmene i Cahul reiste til utlandet høsten 2013, fordi de ikke fikk lønn for sitt arbeid i Cahul.
Resten av turdeltakerne hadde tid for ettertanke og reiste
hjem. En nyttig og opplevelsesrik tur. En stor takk til Liv, Britt
og Galina for alt det arbeidet de har gjort i Moldova. De har
lagt alt godt til rette for at vi i den nye komiteen kan overta.
Det gjør vi med skrekkblandet fryd og er stolte over å kunne
videreføre et godt påbegynt arbeid. Vi gleder oss! n

INTERNASJONALT

Krafttak for Moldova
Etter 11 år er prosjektet ”Life Skill” nå historie. Norgesunionen har inngått en samarbeidsavtale med Child
Rights Information Center Moldova (CRIC Moldova) om et nytt prosjekt: ”Educating Youth for the Future”.
AV KIRSTI HOLMBOE

CRIC Moldova er en frivillig, uavhengig og upolitisk organisasjon som ble opprettet i 1998.
”Educating Youth for the Future” er en oppfølging av det forrige prosjektet. Det skal gi "life skill education" til 110 elever
i alderen 13-15 år ved tre internatskoler. Det har en samlet
kostnadsramme på kr. 120.000, hvorav 80.000 fra Lilla sløyfer-kontoen. Foreløpig gjelder samarbeidsavtalen for ett år.
Vi skal være med i dette prosjektet og håper det kan utvides
over flere år. Da må salget av lilla sløyfer økes slik at vi er
bedre rustet økonomisk til å fortsette arbeidet. Vi oppfordrer alle medlemmer til å intensivere kjøp/salg av sløyfer.
Dersom hver av oss avser 100 kr. i året (= fem sløyfer), får vi
inn 180.000 kr. (avhengig av medlemstallet). Det bør vi
klare!!

Oktober er ”rosa-sløyfe”-måneden, november er ”barte”-måneden, kanskje mars kan bli ”lilla-sløyfe-”måneden? Hva tror
dere? Det er selvfølgelig ingenting i veien for å selge lilla
sløyfer gjennom hele året! Kom gjerne med innspill til hvordan vi kan få fokus på våre gode Moldovaprosjekter.
De passer jo som hånd-i-hanske til det årets fredsprisvinnere
arbeider for, og formålet med TV-aksjonen ”Vann forandrer
alt.” n
Med optimistisk hilsen
Else-Mari, Eva, Kirsti, Lilla sløyfe-komitéen
Bestilling av sløyfer sendes til:
kirsti.holmboe@hlkbb.no
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Snart ny klubb i Stefan-Voda,
Moldova
AV LILL BJØRVIK, SI LARVIK – OG GUDMOR FOR STEFAN-VODA

Det er noe eget å nærme seg en by man aldri har vært i før
og bli møtt av over 20 damer på gatehjørnet som vinker
hjertelig velkommen til oss. De er litt nervøse for alle disse
damene fra Norge (og en fra Sverige :-)) som ankommer i
staselig buss. Om ikke de andre var nervøse, så var ihvertfall
jeg det. Jeg har med skrekkblandet fryd påtatt meg å være
fadder for den potensielle klubben. Det kjennes både stimulerende og litt alvorstungt. Jeg føler absolutt ansvaret.
Vi ble som sagt kysset på begge kinn og ønsket velkommen.
Styret i klubben hadde lagt opp et tett program som seg hør
og bør, så først toget vi bort til restauranten hvor vi skulle
være og ble ønsket velkommen på tradisjonelt vis med brød
og salt. Deretter danset vi «dance of union», en ringdans
hvor alle deltar. Rytmen har vi, og gleden har vi, - men ikke
alltid trinnene.
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Lørdag 5. oktober var, i tillegg til å være den dagen StefanVoda skulle undertegne søknadspapirene for å få bli den 6.
soroptimistklubben i Moldova, også dagen for høstfesten.
Slik jeg oppfattet det er det en kombinert høsttakkefest og
vinfestival. Aurelia Turcan (interimpresidenten) og hennes
styre hadde satt av en time til denne festen. Vi skulle gjerne
vært mye, mye lenger sammen med alle disse glade menneskene. Her var allverdens grønnsaker vakkert utskåret;
helt utrolig egentlig. Her var blomster og mat og perlebroderier og keramikk og ikke minst vin. Moldova er et stort vinland selv om det er ukjent i vesten. Eksporten av vin har
tradisjonelt gått til Sovjetunionen/Russland.
Etter å ha smakt på ymse viner og klappet for den enorme
sang- og dansegleden, måtte vi tilbake til agendaen. Vi ble
servert tradisjonsrik, velsmakende lunch. Det er av og til en

INTERNASJONALT

generøsitet over måltider vi tilbys som er i overkant av hva
som føles helt bekvemt for en nordmann. Etter lunchen begynte det saklige. Førstemann ut var Mihaela Nooditi fra Romania. Hun representerte ekstensjonskomitéen i SI/E og
snakket om SIs oppbygning og hva soroptimistene gjør.
Deretter hadde vi innlegg av den lokale klubbens president,
Aurelia Turcan; Moldovakomitéens leder Liv Handeland fra
SI Tønsberg og fadderklubben ved Lill Bjørvik fra SI Larvik.
Før vi undertegnet søknaden hadde vi også en presentasjonsrunde av alle nye medlemmer og alle gjester.
Dette var det rent formelle, og det er greit nok, men det er
ikke så skrekkelig morsomt å fortelle om det. Det som er
morsomt å fortelle om er den umiddelbare kontakten som
oppstår folk og folk imellom når alder, kultur og språk skiller
oss. Her i Stefan-Voda har man i søknadsøyeblikket 26 potensielle medlemmer. Det er en spredning i alder, men det
er forbausende mange svært unge kvinner også. Når folk er
født i 1990 og 1991 så er det ikke helt vanlig kost her
hjemme. Jeg har tidligere spurt om hvor mange som snakker engelsk (eller tysk eller fransk) og fått et svar som jeg har
tolket som 3-4 personer. Når det kommer til stykket er det
langt fler som kan nok til å prate om vær og vind. Det er jo
absolutt gledelig sett med våre øyne. Og så er det sånne
kostelige episoder som når Juliana skal tolke og ikke finner
ordet for «kystlinje». Det var dagen før, riktignok; og jeg tviler ikke på at ordet finnes på rumensk, men vanlig er det tydeligvis ikke. Eller når Aurelia kommer til meg og sier at Kirsti
(fra Harstad) sa at der hvor hun bor er det mørkt hele dagen
om vinteren. Det kan vel ikke stemme? Jeg forsøker å forklare en lett tvilende Aurelia at Kirsti ikke farer med tøys, det
er noe som heter polarsirkel, midnattsol og vintermørke. Det
er mye å lære begge veier.
Vi i Larvik gleder oss til fortsettelsen. Vi tror vi går stimulerende tider i møte. n

Høstfest.

Bærum Soroptimistklubb
støtter den statlige uavhengige avisen

i Moldova, se www.zdg.md.
Et årsabonnement koster kr. 100,-.
La julegaven i år bli et abonnement!
Kontakt baerum@soroptimistnorway.no

arkitektur
ar
kitektur og design ass

Vi lager helhetlig
helhetlige
løsninger
med
l
i
d bygg
b
og grønne
landskapsrom

facebook.com/toposark
fac
ebook.com/toposark

Er du interessert i smarte boløsninger
boløsninger,, bofellesskap med gode helhetlige landskapsrom
om å bevege deg i? Ta
Ta kontakt med Topos
Topos arkitektur
www.toposark.no
og design as, Jon G. Guttormsen sivilarkitekt MNAL og landskapsarkitekt MNLA Karin Guttormsen. post@toposark.no www.toposark.no

SOROPTIMA 6/14

11

MÅNEDENS GJEST

Hilsen fra Statsministeren
La meg først og fremt gratulere en vital jubilant med 75-årsjubileet. Med 80.000 medlemmer i 130 land,
der omtrent 1.800 er medlemmer fordelt på 65 lokallag i Norge, så er Soroptimistene i sannhet en «global stemme for kvinner.»
Soroptimistene arbeider blant annet for å bedre jenters og
kvinners muligheter for formell og uformell opplæring. Økonomisk selvstendighet og bærekraftige arbeidsvilkår for
kvinner står også på dagsordenen. Et viktig innsatsområde
er kampen for å gjøre slutt på vold mot kvinner. En annen
viktig innsats er å involvere kvinner i konfliktløsning. Dere
jobber også for å sikre jenter og kvinner mat og helsetjenester og for å ivareta deres særlige behov i forbindelse med
klimaendringer og naturkatastrofer.
Det er åpenbart at kunnskap og utdanning er avgjørende
for å nå disse målene. Derfor står utdanning - med særlig
satsing på jenter – sentralt i det arbeidet jeg nå bidrar til som
en av to ledere for FNs generalsekretærs pådrivergruppe for
tusenårsmålene. Utdanning av jenter er et mål i seg selv.
Men det er også et viktig virkemiddel for å styrke framgangen for måloppnåelsen på helseområdet, for likestilling
og fattigdomsbekjempelse. Utdanning av jenter gir et vern
mot tidlig ekteskap og risikofylte barnefødsler. Jentene tar
bedre vare på seg selv og sine kommende barn, gutter som
jenter. Det er større muligheter for at utdannede mødre gir
sine barn skolegang og utdanning enn mødre som ikke har
fått slik bakgrunn. Utdanning av jenter har positive ringvirkninger for den enkelte jenta, men også for familien, lokalsamfunnet og hele nasjonen.
«Tusenårsmålene» har mobilisert større ressurser for utvikling og fattigdomsbekjempelse enn noen annen enkeltstående prosess. Resultatene er formidable. Noe av det mest
gledelige er at antall barn som dør før de fyller fem år er halvert siden 1990, for å nevne ett eksempel. Det gjenstår imidlertid mange store utfordringer. Mange millioner mennesker
lever i områder preget av krig og konflikt. Omlag 50 millioner mennesker er på flukt fra sine hjem. Dette går særlig
hardt utover jenter. Aller hardest rammet er barn med funksjonsnedsettelser. Jeg bruker enhver anledning, også denne,
til å oppfordre til økt innsats for å finne måter for å sikre utdanning og helsetjenester til de som lever i krise- og konfliktområder.
De beste resultatene i arbeidet for å styrke jenters og kvinners utdanning oppnår vi i samarbeid og partnerskap med
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Fotograf: Kjell Ruben.

frivillige organisasjoner i det sivile samfunn. Jeg vil derfor
framheve det viktige arbeidet som Soroptimist International gjør for å informere og være pådrivere for at jenter og
kvinner skal få utdanning og en sjanse til å lære.
Jeg ønsker organisasjonen lykke til i fortsettelsen med dette
svært viktige arbeidet.

Statsminister Erna Solberg

DISTRIKTSNYTT

Distriktsmøte Distrikt Nord-Vest
AV SYNNØVE FAGERHAUG, SEKRETæR ÅLESUND SOROPTIMISTKLUBB

Møtested:
Tidspunkt:
Ansvarlig for møtet:
Møteleder:
Tilstede:

Sanitetens Hus, Molde
Onsdag 10. september 2014
Ålesund Soroptimistklubb
Helene Birkeland, president
Ålesund Soroptimistklubb
30 medlemmer og 1 gjest

Møtet åpnet kl. 18.00 med lystenning ved Kirsti Guttormsen,
1. visepresident Norgesunionen, Ingrid Strømsholm, Kristiansund, Christina Duwe, Molde og Helene Birkeland, Ålesund. Før vi gikk over til kveldens program fikk vi servert
deilig fårikål og kaffe med hjemmebakte kaker.
Denne kvelden hadde vi besøk av 1. visepresident Kirsti
Guttormsen. Hun hadde nettopp deltatt på Nordiske Dager
i Billund hvor temaet var utdanning. Hun anbefalte alle som
har anledning til det å reise på internasjonale arrangement.
I tillegg til at det kan være motiverende å delta på større arrangement i soroptimistregi, er det også en fin anledning til
å treffe nye soroptimister, lære andre yrker å kjenne, og ikke
minst få et innblikk i hvordan det jobbes internasjonalt.
Neste store arrangement er SI Convention i Istanbul, Tyrkia,
9.-12. juli 2015, med tema ”Educate to Lead Fresh Ideas Empowering Women», og Nordiske Dager i Finland september
2016 med tema «Breaking barriers».
Kirsti orienterte også om gjennomført spørreundersøkelse
våren 2014 – ”SI/E Membership Con-sultation”. 53% av klubbene i Norge hadde deltatt i undersøkelsen, og resultatet av
undersøkelsen vil bli distribuert til klubbene. Videre ble orientert om ny strategiplan 2015-2019 som skal vedtas på R&L
møtet i Stavanger 2015. Klubbene har fått tilsendt materiale, og oppfordres til å ta dette opp på medlemsmøte. Svarfristen til Unionen er 17.10.14, og svar sendes samlet for hver
klubb. Dette gjelder også evaluering av strategiplanen for
Norgesunionen for 2011-2015, og spørreskjema som i den
forbindelse var sendt ut til alle klubbene i Norge.
Kveldens hovedpost var videreføring av soroptimistenes
mentorprogram
Pilotprosjekt 2012-2014 ble avsluttet i juni 2014, og var
gjennomført i to runder i to distrikt på Østlandet. Videreføres nå på klubbnivå – med mulighet for støtte fra Unionen.
Meningen er å veilede utenlandske kvinner med høyere utdannelse (minimum bachelornivå) slik at disse kan få muligheten til å nå sine mål i arbeidslivet. Noen av de som har

vært med på prosjektet har allerede kommet i jobb, om enn
ikke alltid relevant i forhold til utdannelse.
Kirsti orienterte om hvem som kan være mentor, hvordan
finne gode kandidater, og hva man må være oppmerksom
på ved utvelgelse av kandidatene, og at ”mentorparene” kan
settes sammen på tvers av yrkesgrupper. Unionen kan bidra
med både rådgivning og økonomisk støtte.
Kirsti opplyste også at 3 av deltakerne fra pilotprosjektets 2.
runde nå var tatt opp / vil bli tatt opp som soroptimister. Det
ble fremsatt forslag om at det burde utarbeides en ”oppskrift” for hvordan en kan komme i gang med mentorprogrammet på klubbnivå.
Klubbene presenterte deretter sine prosjekter. Det må her
gis ekstra honnør til Moldeklubben for mange flotte prosjekter, bl.a. deltakelse i 8. mars arrangement, deltakelse i
TV-aksjonen, fast 17. mai arrangement med blomsternedleggelse ved Ninni Roll Ankers byste, stand på «innflytterdagen», bakedag sammen med innvandrerkvinner/barn
m.m.
Kristiansundsklubben bruker inntektene på loddsalg på julemøtet til «julekasse» for familie med barn. I tillegg er de
også «bokbringere» en gang pr. måned. Ålesundsklubben
har også «bokbringer-prosjekt», selger fortsatt Sjømat-kokeboken, og skal fra 01.10.14 overta redaksjonsansvaret for
Soroptima.
Påtroppende distriktskontakt for Distrikt Nord-Vest, Christina Duwe, Molde Soroptimistklubb presenterte seg selv, og
orienterte om sine planer for arbeidet som distriktskontakt.
Christina vil jobbe med rekruttering. Gjøre det attraktivt å
bli soroptimist, og «forbli» medlem. Under posten «eventuelt» fortalte Gerd Wold Goddard, Molde Soroptimistklubb,
fra soroptimistenes prosjekter i Moldova.
Det ble også diskutert hvordan vi skal få flere medlemmer.
Kirsti fortalte om yngretreff som arrangeres av hennes klubb
i Oslo, og viktigheten av å ha aktuelle tema på yngretreffene.
Loddsalget ga et resultat på kr 2 160,- som går uavkortet til
Utdanningsfondet.
Takk til Moldeklubben som nok en gang stilte med koselig
pyntet lokale og deilig fårikål. n
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Ålesund Soroptimistklubb
Ålesund Soroptimistklubb ble chartret 19. mars 1983 etter et knapt år med forarbeid i regi av Molde
Soroptimistklubb. Kristiansund Soroptimistklubb var blitt chartret året før, og det var nykomlingen Molde
som dro også den klubben i gang. Ikke verst med tanke på at de selv ble til i mai 79. AV RANDI M. HESSEN
Distriktet vi tilhørte, var langstrakt og Trøndelag var en del
av vårt distrikt. Senere ble de 3 klubbene Molde, Kristiansund og Ålesund, skilt ut som eget distrikt nord-vest.

det var der vi opplevde den morsomme forvekslinga: ”Ja,” sa
omviseren da han hentet oss i resepsjonen.” det var dere
med den sykdommen… Velkommen”.

Det hersket stor usikkerhet om hva Soroptimismen var de
første åra. Vi famlet, søkte støtte hos Moldeklubben, som
fulgte oss opp på den måten at vi ble invitert til deres møter
som ble holdt privat, og vi hadde inntrykk av at de fikk til
vennskap, vitalitet og et fruktbart klubbliv, uten at vi helt
forsto hva vi konkret skulle gjøre, hva vi skulle ta oss til.

Men vi kom etter hvert i gang med prosjekt arbeid og her
må nevnes spesielt et prosjekt vi hadde over tre år, og som
berørte oss på en personlig måte, jentene i Zagreb. Det ga
oss blant annet unionens årlige prosjektpris. Historien var
at vi hadde henvendt oss til en klubb i Kroatia for å høre om
vi kunne bidra med noe etter krigens ødeleggelser på Balkan. Her må vi skyte inn at den ene av de to vi støttet het
Daria og studerte til sykepleier og vi fikk i stand at hun

Vi leste Hanna Lund og Lover og vedtekter uten at vi helt
fikk tak i kjernen i saken.
I 1990 ble reisekassa oppretta og den har gitt stimulans og
støtte slik at flere medlemmer kunne ta seg råd til å reise på
Soroptimist-arrangementer i inn og utland. Forståelsen på
hva vi var en del av kom sakte men sikkert inn til hvert enkelt
medlem.
Senest i 2007 bidro reisekassa med en betydelig sum slik at
en liten flokk fra vår klubb fikk «puffet» til å reise til Convention som det året ble arrangert i Glasgow. Dette ble en opplevelse av interessante foredrag, overblikk og innsikt i det
internasjonale arbeidet, formidlet av imponerende, flinke
Soroptimister i alle farger, fasonger, gevanter og tungemål.
Samvær, selskapelighet og en fantastisk vital atmosfære,
som bare må oppleves.
Ålesund ligger i et område av landet som har en god del industri og vi farter litt rundt i eget distrikt og besøker virksomheter vi ellers ikke ville ha visst stort om. Det går under
posten ”bedriftsbesøk”. Vi har minst ett bedriftsbesøk pr. år
og der har vi fått sett mangfoldet i det Sunnmørske næringsliv på innsida. Her kan nevnes Tingstad & Koppernæs
betjent av stort sett roboter, møbler i Sykkylven, både Brunstad, Cylindra og Ekornes har vi besøkt i årenes løp.
Vi har besøkt vannverket i Spjelkavik, kloakkrenseanlegget
på Åse i forbindelse med at vi hadde ”vann” som tema internasjonalt. Vi har vært på Høyskolen, Mattilsynet og Kunnskapsparken.
Tidlig i leksa besøkte vi stedets avis «Sunnmørsposten», og
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kunne komme til Ålesund å hospitere på sykehuset. En flott
opplevelse for oss alle, men kanskje spesielt de tre Soroptimist familiene som hun bodde hos under oppholdet.
Vi har også hatt gleden av å arrangere R/L møte, det var i
2006. Et utrolig lærerikt «prosjekt» som attpåtil ga et pent
overskudd som vi nå kunne bruke på ulike prosjekt.
Her kan nevnes Tawanda-støtte til 3 årig utdannelse for ca.
10 jenter. Nevrohjemmet fikk støtte til en lenge etterlengtet opptreningsmaskin til pasientene og psykiatrisk avdeling ved Ålesund sykehus fikk startbidrag til utsmykningsoppgaven i nye lokaler.
Vi har drevet formidling av kunnskap til eldre på Kliprasenteret, vi ga her 2 foredrag eller aktiviteter pr. år til beboerne.
Våre medlemmer har foredradd om helsespørsmål, medisinbruk, juss og blomster. Arrangerte busstur for eldre og
ensomme, som hjemmesykepleien valgte ut for oss. Det var
busstur inkludert varm bespisning, med profesjonell guide.

Midler utover overskudd fra R/L møtet i 2006 har vært inntekter fra klubbens kokebok. Vi har solgt kokebøker på
representantskapsmøter, distriktsmøter og medlemmene
har kjøpt og solgt i vennekretsen, og vi har solgt når vi har
stått på stand.
Det lokale prosjektet vi nå har gående er Bokbringertjenesten der vi samarbeider med biblioteket. Leseglade mennesker, som har vansker med å komme til biblioteket selv,
får bøkene brakt hjem av våre medlemmer etter ei arbeidsliste. De medlemmene som har sagt ja til å være med, er ute
et par timer en gang for året. Mottakerne er veldig takknemlige.
Av andre prioriterte prosjekt, støtter vi opp under Unionens
prosjekt i Moldova og Utdanningsfondet, midler til vårt bidrag får vi gjennom ulike innsamlinger. Klubben har alltid
ment at Utdanningsfondet er et godt prosjekt som vi støtter
årlig, med tanke på at utdanning er nøkkelen til å komme
seg opp og frem, noe som er grunnleggende i SI bevegelsen.
Det så ei stund ut som vi ikke greide å få ettervekst, at klubben ble forgubbet med de på 60 pluss, men nyrekrutteringen de siste årene har gitt nytt håp. I dag har vi igjen god
spredning på alder, vi har fått inn nye «koster» som lar seg
engasjere og vi arbeider etter strategiplaner, søker nye prosjekt vi enten kan ta del i eller ser muligheter for å starte opp.
Den siste tilvekst på vår cv er at vi nå i to år har redaksjonen
til Soroptima, og i skrivende stund er vårt første nummer
kommet ut til medlemmene og vi har store forventinger om
å kunne gjøre en god jobb for våre medlemmer. n

Ålesund Soroptimistklubb
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Din klubbs deltakelse på R/L møtet
resulterte i kr. 50.000,- til årets TV-aksjon
I skrivende stund kommer resultatet fra årets TV-aksjon 19. oktober, og den innsamlede summen kom på
over 240 millioner kroner. I år var det Kirkens Nødhjelp og deres aksjon ”Vann forandrer alt” som ble tilgodesett. AV NINA FALSEN KROHN, FOR ARENDAL SOROPTIMISTKLUBB
Arendal soroptimistklubb har siden 2008 drevet et eget
vannprosjekt i Tanzania (Every little drop counts), og det var
derfor naturlig for oss å velge å støtte TV-aksjonens vannrelaterte formål i år. Vi vil gjerne takke alle dere som deltok på
R/L møtet i Arendal. Hver enkelt av dere har bidratt til at vi
har kunnet støtte årets TV-aksjon med kr. 50.000,-. Disse
pengene blir kanalisert direkte inn i Kirkens Nødhjelps arbeid for å skape varig tilgang til rent vann i Etiopia, Tanzania,
Sudan, Sør-Sudan, Somalia, Afghanistan, Pakistan og Haiti.
I tillegg til å støtte TV-aksjonen har vi også valgt å finansiere
enda et system for regnvannsamling med én eller flere oppsamlingstanker på en skole i Lushoto i Tanzania, med over-
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skudd fra R/L møtet (Ca. kr. 36.000,-). Dette skjer i regi av vårt
eget prosjekt Every little drop counts, og det blir prosjektets
14. skole. Igjen ønsker vi å takke dere som har bidratt ved å
delta på møtet i mai i Arendal. Med disse bidragene har jo
hele Norgesunionen vært med på å bidra positivt til at
mange fler får tilgang på rent vann, og det nye vannsamlingssystemet vil derfor bli dedikert Norgesunionen.
Det har de siste årene vært stor aktivitet i Every little drop
counts, og vi har med takknemmelighet mottatt bidrag til
prosjektet både fra andre klubber, skoler og salg. Vi kommer
tilbake med oppdatert informasjon om aktivitet og fremskritt i Lushoto i Soroptima på nyåret. n

KLUBBNYTT

Referat fra konsert i Rygge kirke
24. oktober 2014
Rygge soroptimistklubb takker sponsorer og publikum for en strålende kveld i Rygge kirke fredag den
24. oktober. AV SOLVEIG LAWSON

I appellen som Gerd Louise Movig holdt, la hun vekt på
soroptimistenes nære kontakt innad i FN systemet. Med rådgivende status er vår internasjonale organisasjon med på
bestemmelser som gavner kvinners rettigheter. Vårt mål er
å være en global stemme for kvinner.
På selveste FN-dagen ønsket vi i Ryggeklubben å markere
våre prosjekter for hjelp til Moldova og Uganda.
Det ble en festlig kveld med glad musikk og flott sang. Publikum likte seg og deltok med ivrig applaudering og stemte
i når anledningen bød seg. Caledonia jazz band har markert
seg som et av Norges mest spenstige New Orleans band,
som kombinerer dyp kunnskap om tradisjonen med kreativ
nyskapning. De spilte kjente låter med gnistrende entusiasme og kollektiv musikalitet.

Klarinettist Carl Petter Opsahl er byprest i Kirkens bymisjon
og han kunne introdusere låtene med kombinasjon av ettertenksomme ord og gode historier.
Bandet presenterte oss for en kjent norsk jazz-sangerinne,
Majken Kristiansen. Med sitt danske morsmål ble det et sjarmerende innslag. Hun sang flott med stor innlevelse og tok
oss alle med på en musikalsk reise til New Orleans, noen
smektende swingklassikere, kjente gospelmelodier og hun
hadde en helt egen vri på «Nå er kaffen klar»!
Klubbens president Inger Lise Handeland takket og overrakte flotte blomster til alle i bandet. n
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TEATER OM MENNESKEHANDEL

Kontakt den kulturelle skolesekken
i ditt fylke!
Gleder du deg over årets Nobelpristildelinger? Er du opptatt av at unge bør lære om vår tids slaveri, menneskehandel? Da bør du be om at fortellerteaterforestillingen «HVA SKRIVER DE HJEM OM?» blir tilbudt
videregående skoler i ditt fylke!
I Arendal – Grimstad ble vi så begeistret for denne viktige
teaterforestillingen om menneskehandel at vi bestemte oss
for å gjøre arbeidet med den til et prosjekt. Det er en flott
forestilling. Temaet menneskerettigheter er knyttet til alle
deler av læreplanen. Den åpner folks øyne for at slavehandel
skjer i dag. Dette er en forestilling elevene vil huske!
• Vi sendte e-post med informasjon til DKS i Aust-Agder og
fulgte opp med telefon.
• Forestillingen ble med blant tilbudene til skolene
• Vi laget en folder med informasjon om stykket, viste til
hva læreplanen sier om menneskerettigheter, ga eksempler på tilleggsstoff til undervisningen, viste til kommentarer fra skoler OG til soroptimistenes engasjement:
STOPP MENNESKEHANDEL - NEI TIL TRAFFICKING. I tillegg
kunne skoler kontakte oss for mer informasjon.
• Med tillatelse fra DKS i fylket, besøkte vi de fleste skoler,
presenterte oss og ga lærerne foldere. De øvrige skolene
fikk den som vedlegg til e-post. ( Vil DU ha folderen? Send
e-post til gurobulien@hotmail.com )
• Alle skolene valgte denne forestillingen
• Den blir vist i slutten av oktober 2014 og i mars 2015 i vårt
fylke
• Vi er allerede ønsket i etterarbeid ved noen skoler.
Vi blir synlige i nærmiljøet. Jenter i alderen 16 – 19 vil kanskje
huske hvem vi er... Om noen år kan de være potensielle soroptimister!
Onsdag 11. februar har vi åpent møte om MENNESKEHANDEL med dyktige innledere fra regionen. Vi vil invitere bredt:
skolene, Lions, Rotary, Handelstanden, universitetet, andre
kvinneorganisasjoner og sikkert flere.
Medio mars vil vi ha en åpen forestilling med «HVA SKRIVER
DE HJEM OM?»
NB: Når teatergruppen er på turné i fylket, er reiseutgifter,
diett og opphold dekket. Vi betaler for den ekstra forestillingen, lokale og annonsering.
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Vår oppfordring er: Finn kontaktpersoner til DKS i ditt fylke
på nettet. Send en e-post eller ring. Stå på. Vis interesse for
om henvendelsen fører frem!
Vi vet at teatergruppen har sendt tilbud til følgende fylker
for NESTE skoleår 2015/16: Hedemark, Akershus, Østfold og
Vestfold, men det er fullt mulig å få fylker, som IKKE har fått
tilbud, interessert!
De har allerede vært i Finnmark (2010), Hordaland (2011/12),
Telemark (2012/13) og skal til Aust- Agder (2014/15), MEN
det kommer hele tiden NYE elever og forestillingen er dessverre like aktuell. Ved skoler i disse fylker, er det en fordel at
en del lærere alt kjenner stykket. Trenger du informasjon om
forestillingen, finner du det på www.hvaskriverde.no
Vi anbefaler ellers klubber å gå sammen om å kjøpe forestillingen og sette fokus på soroptimistenes engasjement
mot menneskehandel. Gruppen kan ikke være mer enn ett
sted 8. mars! Forestillingen er ekstra aktuell med årets fredspristildeling. Vi minner om at det var vår organisasjon som
ba Beathe Frostad og Sara Birgitte Øfsti om å lage en forestilling om dette tema. Den kan benyttes til å gjøre oss synlige!
Kontakt: Sara Birgitte Øfsti: tlf: 90607481,
post@sarabirgitte.no, Orelivn. 36, 0583 Oslo
Lurer du på noe? Vi svarer gjerne!
Eva Wiksén Næser, enaeser@yahoo.no
Fra forestillingen:
«I en landsby nord i Thailand ligger det tekstilfabrikker med
høye strømførende gjerder og låste porter. Unge jenter og gutter vader over elva som skiller Burma og Thailand, skjult i natta»
for å bli låst inne som slavearbeidere i fabrikkene - fordi alt er
bedre enn Burma, som kalles verdens verste diktatur»
Bilder: kan taes fra www.hvaskriverde.no/bilder eller fra vår
folder. n
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Menneskerettigheter i hverdagen
Torsdag 23.10.2014 kom ca. 50 personer til Levanger soroptimistklubbs markering av FN-pakten. Advokat
og tidligere medlem av Den europeiske menneskerettighetskommisjon Gro Hillestad Thune innledet om
makt og avmakt og samfunnets ansvar for å ivareta enkeltindividets verdighet. AV SOLVEIG LIA OG LIV SOFIE KJØNSTAD
Menneskerettighetene er universelle og grunnleggende rettigheter som gjelder alle mennesker uavhengig av kjønn,
alder, nasjonalitet, religion, kultur osv. De skal sikre tale-,
møte-, organisasjons- og trosfrihet og gi grunnleggende
vern mot frykt, nød, overgrep og vilkårlighet fra myndighetenes side. Gro Hillestad Thune tok blant annet opp at
mange i Norge forbinder menneskerettigheter med utenriksdepartementet som arbeider med menneskerettigheter
i andre land. Det er en oppfatning om at menneskerettigheter ikke har noe med forholdene i Norge å gjøre. Innbyggere og politikere i mange andre land er mer våkne i forhold
til menneskerettigheter.
Thune mente vi har kommet utrolig kort i å ta inn over oss at
også mennesker i Norge trenger menneskerettighetenes beskyttelse. Det er en illusjon at norsk lov tar godt vare på menneskerettighetene. Det avgjørende er det som skjer i
samhandlingen mellom pasient/bruker og tjenesteutøvere/myndighet. Det er stadig eksempler på at tjenesteutøvere i helse- og sosialsektoren ikke etterlever menneskerettighetene i praksis. Enkelte lovbestemmelser som reglene
om manglende samtykkekompetanse og tvang i pasient- og
brukerrettighetsloven er også svært skjønnsmessig utformet.

Fra venstre: Lensmann Anne B. Ulvin, konsulent familie-hjem Ingjerd
Rygg, Bufetat, advokat og tidligere medlem av Den europeiske menneskerettighetskommisjon Gro Hillestad Thune, møteleder Liv Sofie
Kjønstad, Levanger Soroptimistklubb, kommunalsjef helse-velferd
Anne Kari Haugdal, Verdal kommune og overlege i psykiatri Sigrid
Bjørnelv, Helse Nord-Trøndelag HF.

Sigrid Bjørnelvs hovedanliggende var hvordan få til respekt
og verdighet ved bruk av lovhjemlet tvang. Alle har fokus
på minst mulig bruk av tvang. Selv ønsker hun heller å bruke
begrepet «riktig bruk av tvang» og understreket at det handler om alvorlig syke pasienter. Hun spurte om det er god respekt for en pasient som driver med selvskading, å fatte
vedtak om ransaking for å finne selvskadingsutstyr? Eller om
det innebærer mer respekt og verdighet å la pasienten få
beholde for eksempel kniven eller frostvæska. Noen pasienter finner trygghet i å ha redskapene der uten å bruke
dem. Det er vanskelig å finne ut hva som er rett. «Når støtter
jeg pasientens positive sider og når gjør jeg det motsatte?»

Konsulent familie-hjem Ingjerd Rygg, Bufetat, kommunalsjef helse-velferd Anne Kari Haugdal, Verdal kommune, overlege i psykiatri Sigrid Bjørnelv, Helse Nord-Trøndelag HF og
lensmann Anne B. Ulvin, Levanger hadde korte innlegg sett
fra sitt ståsted. Ingjerd Rygg og Anne B. Ulvin tok frem barnas situasjon. Rygg hadde fokus på barna som ikke blir sett
og understreket at for få voksne griper inn for å redde barn
fra rus og vold i egen heim. Voksne som vet, ser, men som
tier og ser vekk, de svikter. Ulvin sa at politiet får svært vanskelige oppdrag som å pågripe og transportere ut en familie med barn som opplever seg som norske. Dette gjør
vondt, men politiet må gjennomføre det.

Anne B. Ulvin understreket at politiet skal forebygge, hjelpe
og håndheve for å oppnå rettssikkerhet og trygghet. Det
skal være trygt å henvende seg til politiet. Politiet har mye
makt og det må hele tida fokuseres på hvordan politiet
møter mennesker. Hennes konklusjon var at politiets viktigste maktmiddel er «ordet». Hun mente det også er mulig å
arrestere og sette noen på glattcelle og utføre det med respekt og verdighet.

Sigrid Bjørnelv og Anne Kari Haugdal pekte begge på det
sterke økonomiske fokus i helse- og sosialsektoren. Haugdal
understreket at det er vanskelig å gå fra ord til handling. Hun
viste til at Verdal kommune har fokus på folkeskikk, medarbeidersamtaler, turnuser der pasientene kommer i første
rekke og at tillitsvalgte gir rom for å lyse ut stilling med vekt
på egnethet mv.

Liv Sofie Kjønstad fra menneskerettighetsgruppen i Levanger soroptimistklubb ledet møtet og den avsluttende
paneldebatten der det hovedsakelig kom spørsmål, innlegg
og refleksjoner om hvordan tjenesteytere og myndigheter
møter enkeltindividet og om bruk av tvang. Fra panelet ble
det understreket at det er en lederoppgave å stoppe unødig
makt- og tvangsbruk. n
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Mentorprogrammet, eller hvorfor
Fra Røros har vi mottatt en hilsen fra en soroptimist som har hatt gode opplevelser med hjelp av en mentor. Hun anbefaler andre soroptimister å melde seg som mentor. AV HRISTINA ELVEN, RØROS
Jeg er en kvinnelig bassist og språk-lærer med dobbelt statsborgerskap: bulgarsk og norsk. Til Norge kom jeg da jeg var
25 år, og jeg vet hvor skoen trykker! Det var i 1990 en nylig
musikkutdannet og yngre utgave av meg kom til Norge med
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et danseband. Målet var å kjøpe en fretless bassgitar og
Shure mikrofon. Fort oppdaget jeg at med bulgarsk, russisk
og litt fransk kom jeg ikke langt i kommunikasjonen med
folk i Norge. Hva gjør jeg da? Jo, jeg går til Folkebiblioteket

MEDLEMSNYTT

og spør om engelskkurs for nybegynnere. Jeg får navn og
adresse til amerikanske Ann som ikke bare skulle være min
engelske lærer, men min mentor og reservemor i 25 år fram
til nå. Da Ann ankom hotellet vi spilte i, en solfylt sørlig kystby, hadde jeg en haug med bøker foran meg. Hun tok aldri
ei krone fra meg! Hun lærte meg engelsk, hun lærte meg å
forstå Norge og å være glad i Norge. Hun fulgte meg hele
veien til Bergenstesten og universitetsutdannelsen innen
engelsk, semantikk, pedagogikk, medier, norsk som andre
språk og språkteori.

Hvis vi melder oss på Mentorprogrammet, vil vi sikkert få utfordringer underveis. Vi kan lykkes, og mislykkes, men vi kan
i hvert fall PRØVE. Å hjelpe to damer med høyere utdannelse
er ikke det samme som å gi vann til en hel landsby. Men
ettervirkningen kan blir stor også. Det er kanskje mora til
kjæresten til ditt barnebarn du skal hjelpe? Kanskje blir det
mer rekruttering for soroptimistene? Dette er en investering
i formålet vårt – kvinner hjelper kvinner. Din hånd trenges!
I tillegg til Ann har jeg minst fire mentorer i Røros SO, hvor
jeg har vært medlem i 2 år.

Metaforisk sagt er Ann kaninen og jeg er skilpadden. Kaninen og skilpadden er to forskjellige arter. Mentor er kaninen
i metaforen og den kan springe fort, fordi mentor kan reglene og er i god “fysisk form”. Skilpadden (adepten) er født
med en annen kultur og språk. Uten hjelp fra kaninen klarer
skilpadden seg ikke, eller at det tar en evighet med å få seg
jobb i Norge. Skilpadden må leve med sine to kulturer og
språk. Av og til må den finne lure måter å komme i mål, det
betyr å lykkes i Norge.

Ann er veldig stolt av meg, og hun liker tanken på soroptimistene. Vi liker tanken om flyktninge-guide også. Både Ann
og jeg vet hvor vanskelig det er å flytte fra et land til et annet
land som voksen. Har jeg blitt en kanin? Jo, på mange måter.
Jeg har hjulpet både kvinner og menn med tilpasningen i
Norge gjennom jobben min på et voksenopplæringssenter
og privat, i vennekretsen. Dette er en usynlig og tung jobb,
hvor det kreves mye av kaninen: tålmodighet, repetisjon,
empati, utholdenhet, medmenneskelighet og ikke minst
GOD TID. Jeg begynner å forstå Ann bedre nå. Og hun er en
mester av tilrettelegging av samtaler.

Tenk om flere kvinner kan få sin mentor? En mentor kan mye
om Norge og har kanskje bodd i Norge hele livet sitt. En
mentor kan de skrevne og uskrevne reglene.

Har du to timer hver måned, i løpet av et år, for å snakke om
liv og arbeid i Norge, som mentor? Meld deg på! n

Første visepresident Kersti Guttormsen og jeg har snakket
flere ganger på telefonen. Vi er enig i at Mentorprogrammet
er viktig, og at det dreier seg om ”utdanning” og tilpasning
av utdannelse i arbeidslivet. Hun forsikrer meg om at piloten
til Mentorprogrammet har gitt mer ”kjøtt på beinet”. MENTORPROGRAMMET er en utvikling av relasjoner mellom
mentor og adept. Det er veiledning til arbeidslivet i Norge.
Unionen sørger for å coache oss ved å leie en ekstern konsulent med erfaring i lederutvikling og samtaleteknikker.
Som mentor må du kunne tilrettelegge en samtale. Du må
ha høyere utdannelse. Du må brenne for dette! Du må like å
prøve og å feile. Vi skal samle ideer og erfaringer. Vi må være
fortrolig med rollen som mentor. Noen mentorer og adepter
blir kjent privat og blir på denne måten venner for livet, eller
en variasjon av Ann og Hristina.
Pakistanske Malala ville ha støttet Mentorprogrammet, jeg
bare vet det! Muligens skal vi få innblikk i NOKUT og godkjenning av utdannelse, arbeidsmiljøloven, og de lover og
regler som gjelder for de forskjellige yrkene. Vi vet ikke hva
slags bakgrunn kandidater har, det kan være alt fra helse, utdanning, økonomi, design, landbruk, sport osv. Vi bør være
forbered på det at selv om de har bestått Norskprøve 3 eller
Bergenstesten (Norsk test på høyere nivå) kan de ha språkproblemer. Det tar mer enn 7 år for å lære seg norsk på ordentlig.

Fra venstre klubbpresident Hanne Berg, Vibeke Birkeland Johansen og fadder Siri Bjercke.

Nytt medlem i Svolvær
Soroptimistklubb
Svolvær Soroptimistklubb hadde gleden av å ta opp
et nytt medlem på oktobermøtet.
Vibeke Birkeland Johansen er journalist, nå lærer ved
VIO, Vågan Innvandrer og Opplæringssenter, der hun
underviser fremmedspråklige.
Vi gleder oss over å ha fått en ny ressurs i klubben.
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Vi minnes
Anne-Berit Østeng Borgvink
Anne-Berit Østereng Borchgrevink var født 24.01.1941 i Vestby i
Akershus og døde 11.09.2014 i
Arendal bare 73 år gammel.
Hun var medlem av ArendalGrimstad soroptimistklubb fra
1990 til 01.05.2012 da hun sluttet
pga. sykdom, men vi hadde fortsatt kontakt med henne.
Av utdannelse var hun magister i etnograﬁ - med en avhandling om folkekulturen i Irland, Skottland og Wales
(1975). Hun var konservator og satt bl.a. i Statens kulturminneråd og i div. utvalg og lovkomiteer, før hun ble kultursjef i Aust–Agder fylke og raskt kom med i vår klubb.
Anne-Berit var uhyre kunnskapsrik og dyktig, men også
en beskjeden dame. Hun hadde mange jern i ilden, men
ble raskt varamedlem i styret, for å lære organisasjonen
bedre å kjenne. Anne-Berit hadde en unik interesse for soroptimismen og var en som virkelig etterlevde ordene i
vår appell.
I klubben huskes hun spesielt for sitt behagelige vesen.
Hun hadde også en unik omtanke for sine klubbsøstre og
var opptatt av å rose og støtte dem som gjorde en innsats
på ulike områder. Vi husker også hennes formidable arbeid med gjennomgang og arkivering av klubbens papirer og album, som er lagret på Aust–Agderarkivet.
Dessuten var hun i mange år den som holdt kontakten
med Husavik, vår vennskapsklubb på Island.

Anne-Berit hadde mange interesser. Hun var glad i å tegne
og male, lytte til god musikk, lese bøker, holde på i hagen
og hun var glad i å reise.
I og med at Anne-Berit var spesielt opptatt av irsk kultur
leste jeg en gammel irsk bønn da hun ble tatt opp som
medlem i klubben.
TA DEG TID
Ta deg tid, til å arbeide;
det er prisen for suksess.
Ta deg tid, til ettertanke;
det er kilden til kraft.
Ta deg tid, til å leke;
det er ungdommens hemmelighet.
Ta deg tid, til å lese;
det er grunnlaget for kunnskap.
Ta deg tid, til å være vennlig;
det er målet for å være lykkelig.
Ta deg tid, til å drømme;
det er veien til stjernene.
Ta deg tid til å elske;
det er den sanne livsglede.
Ta deg tid, til å være glad;
det er sjelens musikk.
Ta deg tid, til å nyte,
det er belønningen for det du gjør.
Anne-Berit vil bli dypt savnet. Fred over hennes minne.
Eva Wiksén Næser

Nye medlemmer
SANDEFJORD
ÅLESUND
DRAMMEN
BæRUM
HALDEN
VADSØ
TRONDHEIM
SANDNES
SANDNES
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Ellingsen
Østerberg
Knutsen
Kiani
Adler Nilsen
Strand
Holt
Reilstad
Heigre

Hilde Holm
Malin Hansen
Trude Sehdahl
Mojdeh
Ann-Margreth
Turid
Randi Anny Utne
Karoline
Hanna Jaatun

RYGGE
RYGGE
ARENDAL
KRISTIANSAND ØST
KRISTIANSAND ØST
STAVANGER
LISTER
LISTER
VADSØ

Hals
Lexerød
Bryn
Zozulina
Mathisen
Enehaug
Sagstad
Rullestad
Sortilden

Tone
Reidun
Unni Engebretsen
Elena
Astrid
Vera
Mette
Hilde
Kate Elisabeth

NEST SISTE SIDE

Bokhjørnet

AV SISSEL HAUGEN

Oppskrift

Stoner
av John Williams
Jeg har lenge vært glad i
En mann med navn Ove.
Siden mai har jeg også,
etter sigende, fått en egen
glans i øya når navnet Levi
Henriksen har blitt nevnt.
Nå er begge disse bleknet
for meg. Jeg har møtt William Stoner.
For en mann! Lutrygget
og mager, uhell i både
kjærlighet og jobb
(skulle gjerne visst diagnosen på kona), men
han gir ikke opp! Han
tar livet på strak arm, akkurat slik
det kommer. Møter han motstand, finner han en vei rundt.
William Stoner er en av disse lavmælte sliterne som ikke gjør
så mye av seg men som gjør desto større inntrykk på deg
når du blir kjent med dem.
For ei bok! Historien er ganske rett fram. William vokser opp
som enebarn. Foreldrene har gård som de sliter seg ut på,
men de synes at sønnen bør få seg litt utdanning så de sender han til nærmeste universitet for å studere agronomi. Til
å begynne med er det agronomi han studerer, men litt tilfeldig får han øynene og hjertet opp for litteratur. Det ender
med at han ikke bare tar en bachelorgrad, men også master
og doktorgrad innen litteratur. Senere får han fast jobb på
universitetet, men han kommer aldri lengre enn en viseprofessorstilling. Han gifter seg og får etter hvert ei datter.
Kort sagt, boka handler om William Stoners liv.
John Williams bok fra 1965 tar opp mange, gripende ting.
En ting er hvordan vår helt blir behandlet i ekteskapet og
på jobben, en annen er hvordan man forholdt seg til de som
ikke vervet seg til den første verdenskrigen. Den handler
også om klassereiser. Både for dem som reiser og for de som
blir. Alt fortalt i et nydelig, men dempet språk.
Hvorfor denne boka grep meg så fullstendig er litt vanskelig å definere. Det er noe magisk ved den. Rart egentlig at
slik en stille og trist mann skal gjøre så stort inntrykk.

Tomat- og bakt
paprikasuppe
Til fire porsjoner trenger du:
1 stor rød paprika (bell pepper)
1 løk
2 fedd hvitløk (valgfritt)
3 poteter
1 boks grovhakkede tomater
6 dl kyllingbuljong (eller 1 kyllingbuljongterning og 6 dl
vann). Det er en del væske i tomatboksen, så prøv deg fram
med 5 dl og se om du evt trenger mer.
2 dl melk
Paprikaen deles opp og renses – bakes i ovnen med litt
olivenolje midt i ovnen ca. 200°C.
Paprikan er ferdig når suppa er ferdig kokt – sånn cirka, følg
gjerne med! Om du synes det er nødvendig, kan den bakte
paprikaen skrelles før du tar den i suppa.
Løk, hvitløk, poteter og tomater grovhakkes og kokes møre
i buljong og melk. Ha i paprika til slutt. Kjør suppen til en
jevn og glatt blanding med en stavmikser eller en blender.
Smak til med salt og pepper.
Til suppen kan du ha hvitløksbrød. Smaker også godt med
vanlig brød, egg eller bacon.
God apetitt!

Anbefales på det sterkeste.
En nydelig og varmende høstsuppe!
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B-blad
Norsk Soroptima
v/Sissel Haugen,
Steinvågvegen 62 C, 6005 ÅLESUND

Oppslagstavla

Hilsen fra Landssekretæren
VED AUD BRØNN

Når jeg som landssekretær logger meg inn i medlemsregisteret, kommer jeg aller først til en oversikt over de siste
endringene som klubbene har vært inne og registrert.
Disse er markert i tråd med tidligere praksis, - ravgult for
endringer i adresse, e-post osv, gledelig grønne smaragder for innmeldinger, og så det jeg håper å ikke se,- de
små rubinene som indikerer utmeldinger... Dagen er reddet når det er overvekt av grønt på oversikten, og heldigvis er det stor aktivitet på rekrutteringsfronten i mange
klubber. En liten bønn: Når dere registrerer nye, pass på
å få lagt inn alle opplysninger. Vi oppdager i blant at deler
av adressen er utelatt, trolig satt på vent - og glemt. Det
medfører bl.a. at Soroptima ikke kommer frem. Sørg også
for at fødselsdata er riktig – 0 åringer og 114 åringer roter
til statistikken. Ellers er det tydelig at retting og oppdatering går på skinner i de fleste klubbene nå, og skulle det
fortsatt være noen som strever med å komme inn i klubbregisteret så gi beskjed raskest mulig. Det er oftest bare
en liten bagatell som fører folk på villspor.

Norske soroptimisters
utdanningsfond
bankgiro

2050.29.08511

Norske Soroptimisters
vannprosjekter i
Moldova
Bankgiro 2801.21.62369

Da gjenstår bare å ønske dere alle en riktig god julefeiring!

Sekretærinformasjon
Klubbene er nå selv ansvarlige for å
holde informasjonen om sine medlemmer oppdatert i vårt medlemsregister.
Dette gjelder alle inn- og utmeldinger
og endringer i medlemsopplysninger.
MEN - klubbene skal fortsatt sende inn
melding til landssekretæren etter årsmøtene om hvem som er valgt til de
ulike styreverv for påfølgende soroptimistår.
Disse opplysningene skal klubben IKKE
legge inn. Frist for innsending er 1. mai.
Elektronisk skjema ligger på
www.soroptimistnorway.no/skjema

Aktuelle webadresser

Viktige datoer

Stoff til Soroptima sendes til
redaktor@soroptima.no

Frist for stoff til neste Soroptima
Den 5. måneden før utgivelse

Soroptimist International
www.soroptimistinternational.org

10. desember:
Den Internasjonale Soroptimistdagen

Rapportering av prosjekter
http://reports.soroptimistinternational.org/reports

10. desember:
FNs Menneskerettighetsdag

Europaføderasjonen
www.soroptimisteurope.org

1. januar 2015:
Frist for å sende forslag om saker som skal behandles på Representantskaps-møte

Soroptimist Project Matching
www.soroptimistprojects.org

20. januar 2015:
Frist for å sende forslag til Valgkomiteen

FOKUS:
www.fokuskvinner.no
FNs kvinneorganisasjon:
www.unwomen.org
FN-sambandet:
www.fn.no

Annonsepriser
Helside - kr. 2.800,1/2 side - kr. 1.400,-

1/4 side - kr. 700,1/8 side - kr. 350,-

