
Soroptimist Internasjonal 
Europa organiserer sin andre fo-
tokonkurranse med tittelen «With
your eyes only» og alle
medlemmene av unioner og
klubber er invitert til å delta.
I fjor var det første gangen kon-
kurransen ble avholdt og det kom
inn mange flott fotografier. I år
håper SIE at de får inn ennå flere.

Påmeldingsprosessen er veldig enkel.
Det eneste du trenger er å fylle ut et
skjema. Du finner skjema på linken
http://www.soroptimisteurope.org/activi
ties/news/soroptimist-international-of-
europe-2015-photo-competiton.

Reglene for konkurransen:
•  Konkurransen er åpen for alle
•  Alle deltakere må være over 18 år
•  Alle deltakere kan legge med to 
fotografier fra hvert tema. 
Bildene må ha blitt tatt av deltakeren. 

De tre temaene er;
1.  Women and girls securing a 
sustainable future                 

2.  Women and girls promoting 
better nutrition     

3.   Women and girls raising awareness
of climate change 

•  Størrelsen på fotografiene må 
være mellom 1MB og 8MB 

Alle fotografiene vil bli vist på
Guvernørmøtet i Lisboa, Portugal i mai

Marit Øgar Aasbrenn                                 Aud B. Skare
governor2@soroptimistnorway.no                governor1@soroptimistnorway.no  D e s e m b e r  2 0 1 4

PROGRAMME NEWS 

2015. Vinnerne velges ut av en jury.
Juryen ledes av Christine Peer, SIE 
Program direktør.
Juryen består ellers av:
-   Christine Cromwell SIE redaktør 
of The Link

-    Villy Makou fra SI Athens Kifissia Ekali, 
Hellas og vinner av 2014 
fotokonkurransen

-    Roberta Ghidoni from SI Crema, 
Italia og vinner av 2014 foto-
konkurransen

-    Bintou Koïta SIE Program Assistant

Vinnerne og fotografiene vil få 
anerkjennelse og vises på SIE
hjemmeside, i Programme News og i
Link.

Viktig. Pass på at du har samtykke fra
alle personene på bildene at du kan få
publisere dem. Alle fotografiene blir SIE
sin eiendom og SIE har rett til å utgi
dem.
Fristen for å sende inn det utfylte
skjemaet og fotografiene er innen
28. februar 2015. De sendes til pro-
gramme[at]soroptimisteurope.org

AUD B. SKARE

GUVERNORinfo nr. 32
HUSK!
Dersom klubben har medlemmer
som ennå ikke leser/kan åpne 
e-post med vedlegg, husk å kopiere
guvernørinfo til dem - på papir!

Bli med på foto-
konkurransen!

Desember er for mange for-
ventningens måned. Vi gleder oss
til ferie. Vi gleder oss til å være
sammen med dem vi er glad i. Vi
gleder oss til å gi og få gaver. Vi
gleder oss over at høsten er over
og at året snart går mot lysere
tider. Vi gleder oss til hyggelige og
lange måltider. Vi gleder oss over
julemat og julekaker, god drikke
og julegodter. Vi gleder oss over
tradisjonene både i egen familie
og i landet vårt. 

Og kanskje vi kan glede noen
som trenger det litt ekstra denne
julen? Kanskje vi kan la oss in-
spirere av de to fredsprisvinnerne
og alle andre som gjør en uselvisk
jobb til beste for andre
mennesker? Ofte skal det så lite
til. Det handler blant annet om å
se litt ut over sin egen verden. Er
det noen vi kan ta initiativ til å be
eller noen som akkurat i år for-
tjener en ekstra julehilsen eller
påskjønnelse? 

Vi ønsker dere god førjulstid og 
gode juledager med de nærmeste
og kanskje med noen som trenger
det ekstra akkurat dette året!

Desemberhilsen fra Marit�



Den 20. SI-verdenskongress avholdes
i Istanbul fra 9.juli til 12.juli 2015. De
tyrkiske soroptimistene er både stolte
og glade for å være vertskap for denne
spesielle begivenheten. 

Den internasjonale soroptimistkon-
feransen avholdes hvert fjerde år, og sor-
optimister fra hele verden møtes, får nye

venner og treffer gamle venner, lærer av
hverandre, eksperter holder fantastiske
foredrag og ikke minst blir man 
inspirert.

På hjemmesiden til SIs verdenskon-
gress får du tilgang til relevant 
informasjon om arrangementet. 
Her finner du programmet for hele 

arrangementet, detaljer med hensyn til
registreringsavgiften og informasjon
den vakre byen Istanbul og mange flere.
Åpningen av den elektroniske regist-
reringen startet 10. november 2014!

For mer informasjon: http://www.si-is-
tanbul2015.org/ eller besøk verdens-
konferansens Facebook side.

Endelig kom fredsprisvinnerneMalala
Yousafzai og Kailash Satyarthi. De satt
sammen med intervjueren Christiane
Amanpour oppe på et lite podium så
det var litt vanskelig å se dem. TV send-
ingen gikk på storskjermer og med
høretelefoner fikk vi greit med oss hva
som ble sagt.

Malala fra Pakistan gjorde seg først
bemerket som anonym blogger på BBC
bare 12 år gammel. Hun fortalte
hvordan det var å leve under Taliban.
Etter at hun ble skutt og alvorlig skadet,
ble hun ennå mer kjent i hele verden.
Hun er ei modig jente som fortsatt
arbeider for at alle barn, spesielt jenter

skal gå på skole, selv om hun har fått
drapstrusler. Prispengene skal gå til
blant annet å bygge jenteskole i
landsbyen hun har vokst opp i. Hun er
også opptatt av at man skal få kvalitet
inn i skolen. Det holder ikke bare med
å lære seg å lese og skrive. 

Kailash har holdt på arbeid mot
barnearbeid fra han var 11 år og så
gutten som pusset sko mens Kailash
gikk på skolen. Man må endre
tankesettet og det er de voksne som er
ansvarlig for fattigdom. Barna har ikke
valgt fattigdom. Kailash utdan-net seg
til elektroingeniør og startet opp
hjelpeorganisasjonen mot barne-

I år var Kirsti Guttormsen, 1. vise-
president og jeg, så heldige å få
overvære intervjuet med de to
fredsprisvinnerne som ble sendt
direkte fra Oslo rådhus. Vi dro
ned til rådhuset og møtte køen
av publikummere som også
skulle være med. Både billetten
og ID sjekken var nøye, kanskje
spesielt mht han som kom seg
inn under seremonien. Neste
trinn var sikkerhetskontroll og ny
sjekk av billetten. Vi sto litt i
trappa før vi kom oss inn i salen.
Salen var like vakkert pynta som
under seremonien. Vi fant oss
relativt god plasser. TV-kameraet
stod ikke helt foran oss. Så var
det å vente på at sendingen
skulle begynne. Det ble tatt
mange bilder, hva skulle vi gjort
uten mobilene våre! 

Soroptimistene
invitert med da
fredsprisvinnerne
ble intervjuet
direkte på CNN 
fra Oslo rådhus

SIs verdenskongress i Istanbul 2015

�



arbeid og mot barneslaver da han var 35
år. Prispengene som han har fått skal 
fortsatt gå til å hjelpe barn ut av barne-
arbeid og slaveri.

Det var spennende å høre disse to
som uttaler seg så innsiktsfullt og med
varme. De er virkelig en inspirasjonskilde
for å fortsette vårt arbeid videre.

Under den direkte TV sendingen var
det også reklamepauser. Vi fortsatte
med å ta bilder og fikk pratet litt med
hverandre. Under sendingen måtte vi
være stille.

Programmet startet klokka halv seks
ved Tigeren på Jernbanetorget, med
appeller og musikalske innslag. 
Fakkeltoget startet om lag klokka seks
og det buktet seg oppover Karl Johans
gate. I toget var det en fin og stemnings-
full atmosfære. 

Det var med soroptimister fra Moss,
Drammen, Bergen Syd, Oslo og Bærum.
Utenfor Grand Hotell stod vi og ventet
litt på at fredsprisvinnerne Malala og
Kailash skulle komme ut. Klokka sju kom
de ut på balkongen og vinket til oss. Det
var rørende og jeg tror ikke jeg var den
eneste som ble rørt når de kom ut. Fak-
lene lyste opp og vi fikk gratulert to
flotte fredsprisvinnere. 

AUD B. SKARE

Soroptimister i fakkeltog til ære for 
prisvinnerne 

Tida fikk veldig fort og
plutselig var intervjuet
over. Etter at Malala og
Kailash ble geleidet ut, kom
vi ut i Oslo lufta. Jeg følte
jeg hadde vært med på et
fantastisk møte mellom to
personligheter som
brenner for sine saker.

Jeg vil gjerne avslutte
med noe ord fra Malalas
nobelforedrag: «Denne prisen er ikke
bare til meg. Den er til de glemte barna
som vil ha utdanning. Og til de redde

Her er noen glimt der vi ser Bærums- og Drammensoroptimister! 
Ingen nevnt, ingen glemt! :-)

FOTO: NTB

barna som vil ha fred. Og de stemme-
løse barna som vil ha endring»

AUD B. SKARE

Verdensutstillingen EXPO 2015 fo-
regår i Milano fra mai til september
2015. De har som motto “Feeding the
planet, energy for life”. Under EXPO 2015
blir det anledning til å bli kjent med nye
mennesker og kulturer, å få nye venner
og bli kjent med det fantastiske Milano
og Italia.  

EXPO 2015 “Living the future- Soroptimist for EXPO”
I anledning EXPO 2015 har
soroptimistklubbene fra Milano laget et
eget program for oss soroptimister. Pro-
grammet kalles «Living the future- Sor-
optimist for EXPO» og det foregår i
Milano fra 8. til 11. juni 2015.

Du kan allerede registrere deg på 
nettsiden til EXPO 2015.  Linken er 
www.soroptimistforexpo.com.  Jo tidligere
du registrer deg – jo billigere er det.
På facebook siden kan du få de siste
nyhetene om EXPO 2015. Linken er
https://www.facebook.com/Soroptimist-
forEXPO2015?ref=ts&fref=ts.

Milano klubbene ønsker oss velkommen.  Kommer du?

�
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Under FN-sambandets årlige
tur til Genève ble vi innviet i
FNs arbeid for mennes-
kerettigheter og humanitær 
bistand.
Alle de store hjelpeorganisa-
sjonene har kontorer i Genève.
I tillegg til FN finner man over
250 NGO’er (for eksempel 
soroptimistene).

Under besøket var jeg så heldig å få
møte dr. Maria Neira (spansk).  Hun for-
talte om organisasjonens holistiske
tilnærming til helse.  Klimaendringer,
ernæring, tilgang til rent vann og gode
sanitære forhold påvirker også helsen.
Det må kjempes mot fattigdom og for
likestilling. Hun var svært opptatt av å fo-
rebygge fremfor å reparere.  I dag ligger
forebyggende arbeid på 3 %, mens vi
reparerer med hele 97 %.  

Studietur til Genève november 2014 
– byen med et internasjonalt mangfold

Fikk også et eget møte med dr. Bente
Mikkelsen fra Norge.  Hun arbeider med
ikke-smittsomme sykdommer.  Disse
sykdommene er påvirket av: tobakk,
alkohol, dårlig ernæring, mangel på
fysisk aktivitet og forurensning. Hennes
indiske kollega hadde dagen før fortalt
meg om jentebarn på 5-6 år som sitter
og ruller tobakk i blader.  Man får
virkelig assosiasjoner til de to fredspris-
vinnerne som snakker om «a lost
generation”.

Delegasjonen besøkte også ILO 
(den internasjonale arbeidsorganisa-
sjonen, FNs høykommissær for flykt-
ninger samt den norske
FN-delegasjonen. Genève regnes som
Menneskerettighetenes hovedstad,
hvor man tar temperaturen på verden.
Ofte følte de Vesten mot resten! På
mange måter opplevde de et
tilbakeslag for menneskerettigheter. 

Charlotte Vidnes, norsk styremedlem
i ILOfortalte at: Norge vil støtte ILOs
innsats for å fremme og beskytte
grunnleggende og universelle
arbeidsrettigheter, også med hensyn
til likestilling.  Innsats for å bekjempe
barnearbeid er særlig viktig, ikke minst
i lys av regjeringens vektlegging av ut-
danning.  Norge skal være en pådriver
for at ILO prioriterer utdanning og
yrkesrettet opplæring særlig for jenter.

Da møtet ved FN-delegasjonen var
slutt, fikk vi en overraskende individuell
invitasjon til den norske ambassadøren.
Man svarer ikke nei til en slik mottag-
else, selv om inntrykkene hadde vært
mange og dagen lang. 

Denne plakaten fant jeg på en vegg
inne i Verdens Helseorganisasjon – den
taler for seg selv!

STOR takk til FN-sambandet for en
innholdsrik, sosial og faglig sterk tur.  Å
komme så tett på verdens begivenheter
er utrolig lærerikt.  Det er noe helt annet
enn å få informasjon og nyheter filtrert
gjennom media og aviser.  Man blir
også minnet om hvor utrolig godt vi har
det i Norge. Skaper vi menneskeverd,
skaper vi fred, sa Nordahl Grieg.  Måtte
flere få anledning til en slik studietur!

Gerd Louise Molvig
guvernørsuppleant

LES HELE RAPPORTEN PÅ VÅRE NETT-
SIDER: www.soroptimistnorway.no
- på medlemsområdet!

Bildet viser inngangspartiet til Verdens
Helseorganisasjon (WHO). De har fått
mye kritikk for lang responstid i 
forbindelse med utbruddet av Ebola.

Første dag i Sveits fikk en dame se mitt
soroptimistmerke på jakken. Det førte til
invitasjon på månedsmøtet i SI Geneve
- Rhone. Her er noen av medlemmene,
som gjorde dette til en hyggelig kveld for
meg. Kveldens tema var vold mot
kvinner fra Kosovo, bosatt i Genève.
Dagens innleder var psykolog og ikke
medlem av klubben.

God jul ønskes alle

GI-lesere!


