25 års jubileumsberetning
Rygge Soroptimistklubb
1981 – 2006

Redaksjonskomiteen har bestått av:
Inga Bjelke Wibye, Else Mehren Olsen, Linda Wilskow og Ellinor Hjorth-Eriksen
Forsidebildet viser Soroptimistemblemet i utført i gyllenlær av Ellinor Hjorth-Eriksen
Se egen informasjon om emblemet annet sted i boken.

1

Rygge Soroptimistklubbs 25 års jubileumsberetning
Innholdsoversikt
Forord

1

Innholdsfortegnelse

2

25 år feires

3

Medlemsliste 14. mars 2006

4

En klubb blir til
En Klubb blir til

5

Invitasjon til infomøte i 1980

6

Oppfølgingsbrev etter infomøtet 1980

7

Invitasjon til chartring

8

Pris pr. couvert

9

Program ved festmiddagen

9

Chartermedlemmer med faddere

10

2 sanger til charterfesten

11

Årsmelding 1981

12

Klubbens indre liv
Klubbens indre liv

14

Hva har så klubben vært interessert i, i løpet av 25 år?

15

Ryggeklubbens hovedprogram og 5-minutter, oversikt

18

Fremmøteprosent, medlemstall og alder

21

Unionens vervepremie for nye medlemmer

22

Distriktsmøter

23

Fellesmøter med Mosseklubben

23

Ekstramøter

24

Vennskap
Våre vennskapsklubber

26

2 sanger ved Slagelsebesøk

29

Jenter på tur

30

Våre jubileer

31

Vilnius 1

32

Prosjekter
Zivile Slavinskaite

35

Presidenter og prosjekter, oversikt

36

Økonomisk støtte til prosjekter, oversikt

37

Youth under Sail

37

Best Practice 2003

39

Soroptimist International
SI, organisasjonskart og diverse informasjon

40

SI emblemet

41

Medlemmer med verv på unionsplan

42

Deltakelse på internasjonale arrangementer

43

2

25 år feires
Den 14. mars 1981 ble Rygge Soroptimistklubb stiftet, og 25 år senere hadde klubbens 40 medlemmer
bestemt at de ville feire seg selv. Fredag den 3. mars 2006 klokken 17.30, strømmet 25 feststemte og
selskapspyntede kvinner inn i Storgaten 20, Moss, eller Chrystiegården som huset også kalles. Huset
var pyntet til fest; det var brennende fakler utenfor og inne var de vakre, gamle rommene fylt med
levende lys og skjønne blomster. Tre ektefeller, prost Frode Eriksen, politisjef Ib Kristiansen og en av
husets eiere, Hans Theodor Mollatt, hadde påtatt seg jobben som henholdsvis portier og servitører. Med
musserende vin i glassene ble vi høytidelig ønsket velkommen av klubbens president, Gerd Louise
Molvig, som hadde laget en prolog i anledning jubileet. Ni av klubbens ti gjenværende chartermedlemmer var til stede. Vi hadde en hyggelig mimrestund, og vi fant fort ut at mye var glemt. Etter en
drøy time ruslet vi alle over gaten til Tivoli Amfi, hvor arrangementet fortsatte med et flott, musikalsk
show og en tre retters middag, vin og kaffe. Hvert medlem hadde selv betalt 250 kroner og de
resterende utgifter gikk av klubbkassen.

Forrett Reker med appelsin og basilikum
Hovedrett Indrefilet av storfe, bacon, løk, romanesko og morkelsaus
Dessert Bringebær pannacotta med friske bær
Gerd Louise Molvigs prolog i anledning Rygge soroptimistklubbs 25 års jubileum:

Kjære søstre i Rygge SI!
Gratulerer med dagen alle sammen!
Rygge SI har jubileum i år,
Vi feirer under enkle, men verdige kår.
Ti har vært søstre siden 1981,
flere har kommet til, en etter en!
Yrker mange vi innehar.
Medlem blir man som kvinne, aldri som far.
Soroptimist er søster av beste slag,
vennskap bygges fra dag til dag.
På Støtvig hotell var det charterfest,
20 personer var invitert som gjest!
Lilian Mollatt var gudmor for klubben,
etterpå har den vokst seg både stor og lubben.
Initiativet var lagt av eks. president Gade,
hun mante soroptimister, vær ikke lade.
Renate König fra SI/E
ville ha norske soroptimister, ingen sa nei.
Hun minnet om internasjonal profil,
Ei heller være oss selv nok,
eller legge på egenutviklingen lokk.
Kontingenten ved start var to hundre,
var den høyere da, kan man seg virkelig undre?
Rygge SI er blitt en aktiv klubb,
Det foregår mangt, er t.o.m. på pub iblant!
Vi har et svært godt rennomé,
bør ikke vente til 2007 med det!
Allerede på første klubbmøte etter 25 års jubileet foreslo Inga Bjelke Wibye at Rygge-soroptimistene
burde skrive en klubbhistorikk, et forslag som ble positivt mottatt.
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Rygge Soroptimistklubb
medlemsliste 14.03.2006
NAVN
Aga, Wenche
Bergerud, Ragnhild H.
Bergerøy, Turid Harstad
Blakstad, Bibban
Bjerregaard, Britt
Brynildsen, Kirsten
Braathe, Randi
Eriksen, Ellen Haukaa
Fagerbakk, Gudrun Bjerke
Fiane, Gunni
Granfeldt, Anette
Gunnarstorp, Liv
Hake, Marianne
Hjorth-Eriksen, Ellinor
Karlsen, Sidsel
Lawson, Solveig
Lindeman, Turid
Løken, Runi
Mitter, Kari Sofie
Mohr, Ingeborg (Boyan)
Mollatt, Anne
Molvig, Gerd Louise
Olsen, Else Mehren
Olsen, Kirsti
Ramleth, Berit
Rødsrud, Åse
Raade, Anne Marie
Sandsberg, Sigrid
Sommernes, Berit
Stenbro, Wenche
Stenmark, Sølve Marie
Svingen, Line
Syvertsen, Janneke
Upsaker, Mette
Urdal, Solveig B-C Haug
Valebjørg, Gerd
Valen, Marit
Wessel-Holst, Torhild
Wibye, Inga Bjelke
Wilskow, Linda

YRKE
Sosialkonsulent
Førskolelærer
Landskapsarkitekt
Hesteoppdretter
Fysioterapeut
Fysioterapeut
Bonde
Pedagog
Reisekonsulent
Tingrettsdommer
Tannlege
Kinesiolog
Barnevernspedagog
Administrasjonsansvarlig
Regnskapsfører
Tekstilteknisk designer
Økonomiansvarlig
Administrasjonssekretær
Bedriftsøkonom
Lærer
Husmor
Lektor/Undervisningsinspektør
Bestyrer kystkultursenter
Avd. ingeniør
Student
Selvstendig næringsdrivende
Adjunkt
Trygderettsdommer
Lege
Radiograf/driftsleder
Lektor
Helikopterflyger
Lærer
Plasseringsansvarlig bank
Adjunkt BA
Sekretær
Lege
Bygningsingeniør
Spesialsykepleier
Radiograf

\
Chartermedlemmer
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FØDT /MEDLEM ÅR
1943/90
1944/81
1938/82
1941/81
1935/81
1952/05
1946/00
1945/95
1942/84
1940/84
1971/05
1938/91
1964/05
1945/81
1942/81
1940/85
1938/88
1943/94
1948/02
1925/81
1933/81
1943/94
1940/81
1946/88
1937/00
1944/91
1942/92
1930/88
1936/84
1953/91
1958/03
1968/05
1941/81
1955/02
1940/84
1940/82
1956/03
1946/03
1940/81
1967/03

EN KLUBB BLIR TIL
I 1980 var Ellen Gade, fra Sandefjord Soroptimistklubb, ekstensjonspresident for Norge. Unionens
ekstensjons-komite har som oppgave å danne nye soroptimistklubber i Norge.
SI/E (Den europeiske føderasjon) ekstensjonspresident var på det tidspunkt Lilian Mollatt fra Moss
Soroptimistklubb. Lilian kjente flere yrkesaktive kvinner i Rygge kommune, og de begge var skjønt enig
om at det var god grobunn for en ny klubb. I samarbeid med Britt Bjerregaard og Bibban Blakstad
sendte de i mai 1980 ut invitasjoner til 36 kvinner i Rygge. De fortalte om Soroptimist International,
som finnes for og av kvinner i ulike yrker i alle verdensdeler, og om et aktiv klubbliv på 46 steder rundt
om i Norge. Kvinnene ble invitert til et orienteringsmøte hos Britt Bjerregaard på Botner gård den 29.
mai 1980.
Erna (Lillemor) Lorentzen, fra Moss Soroptimistklubb, var blant de innbudte til orienteringsmøtet, fordi
hun hadde flyttet til Rygge og arbeidet som lærer på Ekholt Ungdomsskole. Erna var et godt tilskudd til
Rygge Soroptimistklubb, siden hun kjente til soroptimistenes arbeid både nasjonalt og internasjonalt, og
visste hvordan en klubb skulle drives. Hun ble leder av interimstyret og ble Rygge Soroptimistklubbs
første president.
Kanskje var det den hyggelige rammen på Botner eller Ellen Gades entusiasme, resultatet ble i hvert fall
at 20 av de tilstedværende hadde lyst til å bli medlem, og at fremtidige møter skulle holdes på Støtvig
Hotell. På det følgende møte, 21 oktober 1980, ble det enighet om rammene for driften av vår egen
klubb, basert på unionens lover og vedtekter, samt erfaring fra andre klubber. På møtet ble det nedsatt
valgkomité og programkomité, og Britt Bjerregaard forklarte oss hva 5-minutter består av. Hovedposten
var ved Anne Brynildsrud fra Mosseklubben, som fortalte fra sine mange år i skolen.
Allerede neste møte, 17. november, ble det delt ut søknadsskjema for medlemskap, valgt festkomité,
fastsatt dato for charterfest (14. mars 1981), og den første 5-minutter ble gjennomført av Janneke
Syvertsen. Hun snakket om det lave antall kvinner i ledende stillinger. Bibliotekar Odd Mår fortalte om
leseverdige bøker.
Vårt første julemøte ble holdt på Støtvig Hotell, 15. desember 1980. Dette var ildprøven for vår
festkomité, som sammen med programkomitéen dekket opp et nydelig bord med spekemat. Lilian
Mollatt underholdt med anekdoter og erfaringer fra sitt soroptimistliv, og gjorde oss bleke ved å fortelle
om våre oppgaver i forbindelse med charterfesten. I peisestuen ble julestemningen forsterket med
kaffe, festkomitéens hjemmebakte kaker og Erna Lorentzen som spilte julesanger på piano.
26. januar 1981 var så godt som hele møtet viet til den forestående charterfesten; fra valg av meny,
toastmaster (Ellinor Hjorth-Eriksen), ansvarlig for programheftet (Kathrine Veum), til hvem som skulle
inviteres og andre oppgaver som måtte gjøres. Valgkomitéen hadde som oppdrag å forberede det som
skulle skje i forkant av chartringen.
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Invitasjon til Chartring

Rygge Soroptimistklubb
vil bli chartret lørdag, 14. mars 1981.
I den anledning har vi gleden av
å invitere til festmiddag på
Stötvig hotel, Larkollen, kl.18.00.
Kuvertpris kr. 200.Festantrekk.
Påmelding innen 1. mars til
Ellinor Hjorth-Eriksen
Stötvig hotel, 1560 Larkollen
tlf. 032.63.068
Ønskes overnatting,
Vennligst kontakt hotellet direkte.

Vi ønsker hver især hjertlig velkommen!
Interimstyret
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Charterfesten 14. mars 1981
Meny og Kostnadsoverslag

Meny
1 glass Sherry
3 retters middag:
Kold ørret m/pepperrotkrem og melbatoast
Dyrestek m/viltsaus, rosenkål og rørte tyttebær
Iskake Støtvig
1 gl. Henkel Trocken
1 gl. Pinot Noir
Farris
Kaffe
Pris mat/drikke

Kostnader til fordeling:

18.126.-

18.18.9.7.196.300.250.75.75.100.250.1.050.-

Blomster
Innbydelseskort
Bordkort
Porto
Lys
Sanger
Subtotal
6 gjester a 196.Sum

1.176.2.226.-

2.226 : 65 gjester = 34,25
Couvertpris
Fellskostnader fordelt

196.34.25

Pris pr. couvert

230.25

Program ved festmiddagen
18.30 Vin i glassene
1.

Den nye presidenten, Lillemor Lorentzen ønsker velkommen

2. Toastmaster Ellinor Hjorth-Eriksen introduseres
3. Toastmaster opplyser om at: IKKE-obligatoriske taler avholdes ved kaffen.
4. Nye medlemmer ikke tilstede (syke) hilses.
5. Alle reiser seg og synger Kongesangen.
6. SI/E føderasjonens representant, Renate König tenner de 4 lys.
7. overrekker Charteret til den nye presidenten.
8. Gudmoren, Lilian Mollatt, Moss, presenterer de nye soroptimistmedlemmene - som reiser seg,
9. nevner yrke, lys tennes og nål festes av fadder.
10. Prolog v/Janneke Syvertsen
11. Sang til by/bygd

Ca. 19.30
1. Forrett kommer inn
2. Hovedrett 1. gangs servering
3. Unionspresident, Ingrid Hurum, hilser fra de øvrige klubber til den nye.
4. Unionens Ekstensjonspresident, Ellen Gade, overrekker gavesjekk
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5. Soroptimistsangen
6. Hovedrett 2. gang
7. Den nye presidenten holder takketale (for gaver) med gode ønsker for den nye klubb.
8. Sang for og til oss selv
9. Dessert
10. President i Mosseklubben, Liv Bakken (gudmorklubben) takker for maten

Obligatoriske sanger ved bordet:
Kongesangen
Sang til by/bygd
Soroptimistsangen
Sang til vår egen klubb, skrevet av en av medlemmene

I sangheftet finnes:
Meny
Gjesteliste
Bordplassering
Program

Taleliste ved kaffen:
Kerstin Bergstrand, Sverige
Liv Daae Gabrielsen, Fredrikstad
Randi Mo, Halden
Ida Yttri, Trondheim (visepresident unionen)
Øyvor Aarstrand, Sandefjord
Eldbjørg Grotterød, Sarpsborg
Thordis Aaneland, Oslo
Else Kjærnes, Duisburg, Tyskland
Leste opp telegrammer ved kaffen: Ulla Riseng

CHARTERMEDLEM
Sonja Bergenheim
Ragnhild Hassel Bergerud
Britt Bjerregaard
Bibban Blakstad
Ellinor Hjorth-Eriksen
Ann Hope
Sidsel Karlsen
Solfrid Kopperud
Inga Kullgren
Anne Liland
Lillemor Lorentzen
Ryggeklubbens
1. president
Ingeborg Mohr
Anne Mollatt
Elaine Nordli
Eli Nybø
Else Mehren Olsen
Ulla Riseng
Janneke Syvertsen
Karthrine Veum Jønsson
Inga Bjelke Wibye

ALDER
v/opptak
46
37
46
40
36
39
39
42
35
37
56

56
48
33
34
41
43
40
26
41

YRKE
Sykepleiesjef
Førskolelærer
Fysioterapeut
Hesteoppdretter
Oldfrue
Tannlege
Regnskapssjef
Butikkinnehaver
Arkeolog
Hundedommer
Musikklærer

Lærer
Husmor
Klaverpedagog
Husstellærer
Kjemiingeniør
Bedriftsleder
Lærer
Salgssekretær
Bedriftssykepleier

10

FADDERE
Fra Moss soroptimistklubb
Magnhild Brevig
Anne Lisa M. Simonsen
Liv Bakken
Kari Grytdal
Inger Reier
Jorunn Fløter
Sissi Brænde
Kari Clausen
Vivi Høygård
Majsol Elvsås
Lilian Mollatt: Gudmor
Renate König: SI/E representant
Astrid Tønsager
Inger Ree Pedersen
Vibeke Bang Larsen
Toril Rudjord
Lise Vetlesen
Berit Thorne
Wenche Weibel Pedersen
Deltok ikke ved chartringen, syk
Else Jenssen
Deltakere fra Mosseklubben, ikke
faddere: Helene Klemp, Jorunn Horn,
Turid H. Bergerøy

Til klubben vår

Soroptimistsangen

Mel: Alf Prøysen: Nå har je vaske golvet
Tekst: Bibban Blakstad

Mel: Maisangen
Tekst: Agnes Stolz Krog

Nå har vi dannet jenteklubb
hvor mannfolk er tabu.
I dag har vi fått charteret
og det er skam å snu.
Ideen om en klubb hos oss,
har ulmet i en tid.
Må si at Ellen og Lillian
har gjort seg veldig flid.

La oss aldri et øyeblikk glemme
hva vi ønsker og håper og vil,
la oss ha idealene fremme,
la oss vokte vår flammende ild,
la oss bygge, la oss skape,
la oss alltid det positive se.
Så vi aldri av syne skal tape
våre mål og vår bærende ide.

Med stolthet står vi her
og vi har tatt imot vår nål.
Ennu har vi kanskje ikke
sett de store mål,
men rammen om vår klubb
har vi jobbet med en stund,
og det ser ut til atte,
moralen den er sunn.

Uavhengig av landenes grenser
vil vi skape en samholdets ånd.
Språk og avstand vi slett ikke enser,
rekk din søster en vennskapets hånd.
Hvor den rette ånden råder
kan vi arbeide mot vårt store mål.
Vi vil spinne usynlige tråder,
tenne evige flammende bål.

I Botner’s store saler
vi troppet opp en dag,
skal jommen si det fantes
litt for enhver smak.
De fleste av oss fryktet vel
å stå frem ”som en mann”,
men det skal vi bevise
at dett’ er no’ vi kan!

Ikke glødende nasjonalister
men et menneskesamfunn det er
vi vil skape, vi soroptimister.
Vel, vår oppgave vet vi er svær.
Våre mål er saktens fjerne,
og de krever nok mange tunge tak.
Hva vi eier av hjerte og hjerne
må vi helt sette inn for vår sak.

For vi kan stelle tenner,
Og vi har arkeolog.
Vi kan avle hund og hest,
Men hva med sosiolog.
Det hele inspirerer i
Optimistens tegn,
For her skal ingen av oss si,
At no’n som helst er klein.

Vi vil fred, ikke maktrus forkynne,
og for freden vi alt setter inn.
Men se freden den må jo begynne
i hvert levende menneskesinn.
Vi må starte helt fra bunnen,
vi må prøve å så den gode sæd.
Vi tar fatt, vi skal bygge fra grunnen
Gjøre vårt for den evige fred.

Nå syn’s jeg vi skal reise oss,
og utbringe en skål.
takke hver især
ja, for vi har samme mål.
Vi satser på en fremtid,
til gagn for alle ”mann”.
for kvinnen vet at når hun vil,
så er hun ikke sann.
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KLUBBENS INDRE LIV
Rygge Soroptimistklubb holder ti møter i året, et hver måned, unntatt i juli og august måned. På
møtene har vi en hovedpost som ofte er et foredrag, og foredragsholderen er da invitert til klubben.
Hovedposten kan også være et yrkesforedrag fra et klubbmedlem eller et bedriftsbesøk. Vi har dessuten
programposten ’5 minutter’ som rullerer mellom medlemmene. I ’5 minutter’ kan en tale om hva som
helst. På sommermøtet
i juni og på julemøtet prøver vi å unngå eksterne foredragsholdere. På disse møtene arrangeres et
lettere program med vekt på den sosiale samhørigheten i klubben.
Helt fra starten i 1981 ble klubben inndelt i komiteer ut i fra ’Soroptimist Internationnal of Norway lover
og vedtekter’. I tillegg til styret fikk klubben derfor: programkomite, festkomite, ekstensjonskomite og
valgkomite.
Komiteenes arbeid stod og falt på det enkelte styret. Noen presidenter foretrakk at styret gjorde det
meste selv, og komiteenes oppgaver ble derfor svært vilkårlige.
I sin presidentperiode (1987 og 1988) laget Inga komitemapper med retningslinjer for hver enkelt
komite. Styret fikk også ett sett. Intensjonen var å bedre samarbeidet mellom styret og de ulike
komiteene, og at komitemedlemmene skulle kjenne sine oppgaver. Under arbeidet med retningslinjene
så en fort at mye arbeid ble pålagt festkomiteen. Derfor ble det opprettet en gjestekomite. Langt senere
ble det også opprettet en idekomite. Alt gikk naturligvis ikke knirkefritt heretter. Styrene var av og til
for raske og strøk det oppsatte programmet. I sær gikk dette ut over ’5 minutter’ og når det var en
intern foredragsholder.
Medlemmene i programkomiteen ble frustrerte og klaget til styret.
Visepresidenten blir nå innkalt til programkomitemøter for å underrette om styrets ønsker slik at
eventuelle endringer gjøres raskest mulig.
Programkomiteen, som består av de 6 programkoordinatorene, har ansvaret for klubbens halvårige
programoversikter.
Hovedposten skal kunne passe under ett av soroptimistenes 6 programområder:
Økonomisk og sosial utvikling
Utdannelse og kultur
Miljø
Helse
Menneskerettigheter/kvinnens stilling
Internasjonal forståelse (IGU)
Fra høsten 1993 har Åse Rødsrud stilt sitt lokale i Tyrolerhuset til gratis disposisjon ved
medlemsmøtene. Til hvert møte sørger hun for lekker og velsmakende bevertning.
Willy Karlsen, mannen til Sidsel, laget en glassmonter til klubben hvor vi oppbevarer enkelte gaver og
noen soroptimisteffekter. Skapet ble først montert på Støtvig hotell, men da vi skiftet møtested i -93
fulgte monteren med. Sidsel er den som har holdt oss i ørene mht. klubbens økonomi i alle år, og har
hevdet sine meninger både på klubbplan og i unionssammenheng.
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Hva har så klubben vært interessert i, i løpet av 25 år?
Kvinnerelaterte merkesaker i samfunnet 1981 - 1990:


Gro Harlem Brundtland blir statsminister.



Om lag 57 prosent av alle kvinner har inntektsgivende arbeid



En ny lov om barn og foreldre trer i kraft; slår fast foreldrenes like omsorgsansvar.



Førstegangsbruden er i gjennomsnitt 24 år.



Det er registrert 4000 kvinnelige bedriftsledere.



På universitetet i Oslo er kvinnene i flertall.



Norges første prøverørsbarn blir født i Trondheim.



Data- alderen gjør sitt inntog. Økt velstand gjør at vi bruker mye tid på å pleie oss selv, og vi reiser mer.



Inger Elisabeth Prebensen blir administrerende direktør i Kjøpmandsbanken.



Det er åtte kvinner og ti menn i den nye regjeringen i 1986.



Fra 1986-1990 har det vært en økning i antall uker lønnet fødselspermisjon på 10 uker fra 18 uker til 28 uker.



Likestillingsloven skjerpes slik at det i offentlige utvalg m.v. skal være minst 40 prosent av hvert kjønn.

Her er noen eksempler på klubbens program på medlemsmøtene i 1980 årene:


Kjøp og salg av aksjer, ved Tove Wallin i Kreditkassen



Akantus som motiv i kunsten, foredrag av tekn. dir. Magnus B. Landstad



Byggeskikk på norske bondegårder, 5 minutter Ragnhild Grimstad



Forklaring på ord og uttrykk vi bruker, Else Mehren Olsen



Ny teknologi, bioteknologi, ved Sissel Andresen fra Østfold Ingeniørhøyskole



Vet vi hva vi spiser? foredrag av prof. Ragnhild Sundby



Forurensningsproblematikk, 5 minutter Else Mehren Olsen



Tør vi bli gamle? en forskningsoppgave fremlagt av psykolog Sol Seim



Å tenke gode tanker påvirker sykdom, 5 minutter ved Sigrid Sandsberg.



Om sorgreaksjoner, ved Sigrid Sandsberg



Brenn deg ikke ut, var råd fra Turid H. Bergerøy



Tre representanter fra Krisesenteret i Moss fortalte om senterets oppgaver



Ingeborg Mohr ledet diskusjonen: ’Kvinnemishandling, et samfunnsproblem – og tanker om incest’



Hekser og hekseprosesser, 5 minutter, Inga Kullgren



Kvinnelige sjefer, hvorfor så få? 5 minutter, Kathrine Veum Jønsson



Hvorfor skal kvinner over 35 år studere? 5 minutter, Gunni Fiane



Kvinner i ledende stillinger, trenger vi det? foredrag av adm.dir. Inger Elisabeth Prebensen



Å søke jobb når man er middelaldrende, 5 minutter, Bibban Blakstad



Om vellykkethet, 5 minutter, Kirsti Olsen

15

Kvinnerelaterte merkesaker i samfunnet 1991 – 2000:


Lønnet fødselspermisjon øker gradvis fra 28 uker i 1990 til 42/52 uker i 1993



Du kan kreve separasjon uten samtykke fra den andre ektefellen, og uten å henvise til særskilt grunn.



Miljøbevisstheten øker etter jappetiden.



Lucy Smith blir vår første kvinnelige universitetrektor.



De tre største partienes statsministerkandidater er alle kvinner. Gro Harlem Brundtland (Arbeiderpartiet), Kaci Kullman
Five (Høyre) og Anne Enger Lahnstein (Senterpartie)t.



Tidskonto-ordningen innføres og gir adgang til forlenget uttak av fødsels- og adopsjonspenger i kombinasjon med delvis
opptakelse av arbeidet.



Adgang til fravær ved barns sykdom utvides til å gjelde barn opp til 12 år. Antall fraværsdager utvides fra 10 til 15 dager
for foreldre med flere enn to barn.



Landets første kvinnelige biskop, Rosmarie Køhn



Nei til EU



Ingelin Killengren blir Oslos første kvinnelige politimester.



I Norge fikk vi for alvor tilgang til internett i 1994.



Liv Arnesen går alene til Sydpolen.



Kvinner er i gjennomsnitt 28,3 år første gang de gifter seg.



Kontantstøtten innføres for ettåringer fra1998 og blir utvidet til også å gjelde toåringer fra 1999. Ordningen gjelder for
familier uten barnehageplass



Åtte av ti innvandrerjenter velger å studere.



71 prosent av kvinnene er i lønnet arbeid.



Mobiltelefon er tidsikonet for 90-tallet. I 1999 har 60 prosent av norske ungdommer skaffet seg mobiltelefon.



Det første kullet 6-åringer begynner på skolen.

Rygge Soroptimistklubbs møteprogrammer var for eksempel:




Bjørn Blindheim i Rygge kommune snakket om ’Forebyggende barnevern’. Som landets eneste
kommune har Rygge et ’mobil-vogn prosjekt’. Vognen flyttes til tettstedene i kommunen, og fra
denne drives det forebyggende arbeid for unge mht kriminalitet, rus, hærverk og vold
Det kan bli bestemt at barna skal begynne på skolen 6 år gamle, 5 minutter, Ragnhild Hassel
Bergerud.
Kvinnemuseet på Kongsvinger med utstillingen ’Kvinneskjebner’, 5 minutter Britt Bjerregaard



Hva kan skje når en godt voksen begir seg inn i dataverdenen? undret Berit Sommernes



Pålsrød i Rygge, gårdens historie, det rike kulturlandskapet med 50 graver fra eldre og yngre



jernalder,
og de store bronsealderrøysene på Kjempekastet, berettet av Anne Sofie Larsen


I anledning eldreåret (1999) hedret vi en eldre lærer i Rygge, Hildur Fjellbakk, som fortalte fra en
tid med mindre krav til materielle goder og nødvendighet av stor egeninnsats for å oppnå
utdannelse til et yrke



Miljøvern, lokalt og globalt, foredrag av Ingar Iversen Båtvik



Lærere som må skape holdningsendringer hos elevene i forhold til miljøproblematikk ved Anne Marie
Raade



Genmodifisert mat, 5 minutter, Anne Marie Raade



Nina Ramberg tok for seg miljøfarlig avfall



Rygges fredete edelskoger og vårt vakre kulturlandskap, 5 minutter, Turid H. Bergerøy



Rikspolitiske retningslinjer for Oslofjordområdet, ved Turid H. Bergerøy



Osteoporose, foredrag av prof. dr.med. Arne Høiseth.



Å lytte til sine medmennesker, 5 minutter ved Sigrid Sandsberg



Kinesiologi, ved Liv Gunnarstorp



Extacy og det psykiske helsevesens erfaringer med stoffet, psykiater Ingrid Guldvog Lunde.



Kvinnens stilling i Russland, hovedpost ved Turid Simensen.
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Litt mindre kvinne, mindre mann, mer menneske, 5 minutter, Gerd Louise Molvig.



Viktig å kunne si ’nei’ uten dårlig samvittighet, 5 minutter, Kirsti Olsen



Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, foredrag av byrettsjustitiarius Sigurd Müller



FNs menneskerettserklæring; 5 minutter, Else Mehren Olsen



EF-medlemskap, foredrag av redaktør Fredrik Bolin



Hva er FOKUS? (forum for kvinner og utviklingsspørsmål), foredrag av kontorsjef Mette Moberg.

Kvinnerelaterte merkesaker i samfunnet 2000 – 2005


Det nye Rikshospitalet åpner.



Gerd Liv Valla blir kvinnelig leder i LO (2001)



Fastlegeordningen innføres.



Terroraksjon mot World Trade Senter (2001) og utløste krig i Afghanistan og senere krig i Irak som fortsatt pågår i 2007.



Utenriksminister Anna Lindh blir drept i Stockholm.



Det innføres røykeforbud på norske serveringssteder. Dette ble en nokså smertefri prosess.



Tronearving Prinsesse Ingrid Alexandra blir født.



Norges største bankran gjennom tidene – NOKAS-ranet i Stavanger



’Skrik’ og ’Madonna’ blir stjålet på Munchmuseet.



Tsunamien i Sør-Øst Asia.



Norge feirer 100 år siden unionsoppløsningen

Møteprogrammene i Rygge Soroptimistklubb var for eksempel:


Om arbeidet som medlem av konfliktrådet, 5 minutter, Berit Ramleth



Fattigdom, sorg og misnøye kan føre til vold og terrorisme, Inga Bjelke Wibye



Om mennesker på flukt i eget land, Ellen Haukaa Eriksen



Refleksjoner over 8. mai, freden og friheten vår, 5 minutter Kari Mitter



Bistandsprosjekter på Balkan og om næringsutvikling, foredrag av Jon Steinar Østgård



Som markering av Norges 100 år som selvstendig nasjon hadde det blitt arrangert en ’Fredsuke’ i
Moss. Rygge Soroptimistklubb holdt et høstmøte i 2005 i Konvensjonsgården. Om hendelsene
rundt unionsoppløsningen i 1905, foredrag av Halstein Sjølie



Orientering om Utdanningsfondet som Ryggeklubben nå (-03) har ansvaret for, ved Else Mehren
Olsen



Designer André Wallenborg fortalte om arbeidet og viste sine vesker og annet



En guidet tur gjennom Telemarkslunden og kåseri om deler av Rygges historie på 1700-tallet, fra
Værne Kloster, Søsters Hvile og Evje, av Else Mehren Olsen



Fra tidligere tider på Feste, foredrag av lærer Magne Berggren.



Sykehussaken i Østfold, et historisk tilbakeblikk, fremtidige planer og ståsted for prosjektet i dag,
var tema for Tormod Antonsens foredrag



Likestilling mellom kjønnene, 5 minutter, Berit Ramleth



Om hvordan kvinnens ’stilling’ i ulike land var viktig for overføring av kunnskap/erfaring ved Randi
Braathe



TV-aksjonen ’Drømmefanger’ i 2005 har FOKUS (forum for kvinne- og utviklingsspørsmål)
ansvaret for. Norgesunionen av soroptimister er medlemmer av FOKUS, og vil som dette være
delaktige i TV- aksjonen. Gerd Louise Molvig berettet om dette.
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Ryggeklubbens hovedprogram
og noen 5-minutter 1980 – 2006
Hovedpost
1980
Drift av vår klubb
Høstens boktitler
Anekdoter og erfaringer fra SI
1981

Foredragsholder
Ellinor HjorthEriksen
Odd Mår
Lilian Mollatt

Rundtur i Moss

Magnus B. Landstad

Som NKN-repr. i FN
Orientering om inter. arbeid

Astrid Asting
Vibeke Bang-Larsen

1982
Akantus-ranken
La oss være villige til å tjene
M. Holmsens vevstue m/
mannequinoppvisning
Hvordan ville en soroptimistklubb vært for 100 år siden
Rundtur i Larkollen
Petersonkonsernet
Canadatur m/soropt-kontakt
1983
Bygningsvern
Krisesenteret i Moss

United World Colleges
Sosiale problemer i nærmiljøet
Gartneriomvisning
Kvinnlige sjefer, hvorfor er de
så få
1984
Innvandrerkvinner
Hekser og hekseprosesser
Le Chapeau
Mannequinoppvisning
Bruk deg selv

Magnus B. Landstad
Sidsel Karlsen
Lilleba Brynildsen
Løberg
Else Mehren Olsen
Knut A. Nilsen

Hovedpost
Soli Brugs historie

Foredragsholder
Eva Dørje Berg

Blomsterdekorering m/utloddn
Fransk barnemotemesse
Møte med pakistansk kvinnelig
legestudent
Kvinner over 35, hva skal nå de
studere for?
FNs Ungdomsår
Hva betyr soroptimismen for
meg
Nordisk mytologi
1986
Kjøp og salg av aksjer
Flyktningeproblematikken

Eva Evensen
Solfrid Kopperud
Berit Sommernes

Tanker om pensjonsalderen

Ellinor HjorthEriksen
Inger Prebensen

Kvinner i ledende stillinger,
trenger vi det?
Omvisning Galleri F15
Kjønnsroller
Ny teknologi
Iranske flyktninger
Byggeskikkutvalget

Hans Th. Mollatt
Bibban Blakstad
Jan Jansen
Randi og Anna
Larsen
Kristin Jensen
Inga Bjelke Wibye
Astrid Vikan
Petter Bergerud
Kathrine Veum

Gunni Fiane
Else Britt Rosli
Liv Daae
Gabrielsen
Else Mehren Olsen
Tove Wallin
Janneke Syvertsen

Tore Flesjø
Boyan Mohr
Sissel Andresen
Janneke Syvertsen
Ragnhild Lundeby
Grimstad

Moss bys historie
Dikt i utvalg
1987
Debatt: Vi bruker oss selv

Solveig Haug Urdal
Åse Marie Øra

Marit Bryde
Ekskursjon
Berit Thorvaldsen
Bibban Blakstad

Britta Hansen

Arv og arverett
Galleri Cassandra
Grilling av lam. Oppskrifter
Hvordan søke jobb som
middelaldrende
Hva er det å være soroptimist

Omvisning i Rygge kirke og
i Turid Bergerøys hage
Norsk økonomi mot 2000

Else Mehren Olsen

Ryggeheimen sykehjem

Ellinor HjorthEriksen
Britt Bjerregaard

Ole Gjølberg

Hudpleie

Beautysenteret

Menneskelige aspekter i
forbindelse med
innvandringsstoppen
Bruk deg selv

Janneke Syvertsen

Amnesty

Helge Benzon

Britta Hansen

Definisjon av soroptimist

Debatt: Kvinnemishandling.
Tanker om incest
1985
Hva er Steinerskolen
Bruk av kjemiske
plantevernmidler
Kvinnens overgangsalder

Boyan Mohr

Fartein Valen Senstad

Ellinor HjorthEriksen
Janneke Syvertsen

Odd Lidebråten
Ragnhild L Grimstad

Nils Chr. Ihlen Hansen
Revmatisme
Arve og være venner

Solveig Lawson
Boyan Mohr
Gerd Valebjørg

Berit Sommernes

Primstaven

Solveig Haug Urdal

Anna Irene Reier
Inga Kullgren
Anne Line Johansen
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Solveig Lawson

Hovedpost
1988
Kirkens Nødhjelp i Sør-Sudan
Besøk i Moss Avis
Hvordan bli en god svigermor
Elingårds historie
Kryddervekster
Kulturlandskap
Hos Mor Theresa

Foredragsholder

Vannprosjekt i Senegal
Vi lager julepynt
Miljøgruppen: Brev til Rygge
kommune
Værmerker
1989
Besøk av unionspresidenten

Video
Anita Sandtrø
Else MO, Ragnhild
HB, Ragnhild LG
Evelyn Larsen

Vet vi hva vi spiser
Sorgreaksjoner og det å bli
alene
Rygge Brukthandel

Ragnhild Sundby
Sigrid Sandsberg

Eløen naturområde
Vellykkethet
Ryggeklubbens drift

Turid H. Bergerøy
Kirsti Olsen
Ellinor HjorthEriksen
Ellen M. Holmen
Sol Seim

Kvinners sosiale rolle og status
Tør vi bli gamle
TV-aksjonen: Kvinner i den
tredje verden. Film fra Peru.
Debatt: Å bli alene
Kunst og psykologi
Tankens betydning for helsen
1990
EF-medlemsskap
Do it now
Utenrikstjenesten i 35 år
Omvisning Tomb
landbruksskole
Kinesiologi
Optimistisk livsholdning
Soroptimisme lokalt/globalt
Østfoldakademiet
Kvinners yrkeskarriere følelsesliv
Å være unionskoordinator

Gunnar W. Johansen
Bente Collier Jarl
Janneke Syvertsen
Hans Pettersen
Anne Sofie Larsen
Turid H. Bergerøy
Dora Berggrav

Kristin Elfi Flåto

Ulf Schøyen

Hovedpost
1992
Å være underveis
Grensesetting
Nicaragua opphold
Moter og trender, oppvisning
Omvisning i Son
Førstehjelp i kinesiologi
Søndre Jeløy landskapsområde
lysbilder
Hva er kreativ selvhjelp
Salg og byttedag
Arv og arveoppgjør

Foredragsholder

Julens bøker
6-åringer i skolen
Indianerne og de hvites
behandling av dem
1993
Mobilvognprosjektet i Rygge
Forebyggende barnevern
Fra mitt liv som biskop

Åse Rødsrud
Ragnhild Bergerud
Wenche Aga

Eurytmi på Steinerskolen
Omvisning på Pålsrød gård
Besøk med musikk på Hvaler
Musikk for gravide og babyer
Kronikk om reklame. Om å
skape kunstige behov
Spørrekonkurranse om SI

Bibban Blakstad
Britt Bjerregaard
Svein Magnussen
Sigrid Sandsberg

Ying-Yang
Seiltur til Cuba
Fosterets sanser
Forskjellige religioner

Ingrid Guldvåg
Kirsti Olsen
Karen Blakstad
Solveig Lawson
Sigurd Stene
Liv Gunnarstorp
Turid H. Bergerøy
Kaja Finne
Hos Sidsel Karlsen
Gunni Fiane

B.C. Blindheim
Kristen Kyrre
Brehmer
Anita Thorvaldsen
Anne Sofie Larsen
Eva Thorvaldsen
Eva Thorvaldsen
Else Mehren Olsen
Ellinor HjorthEriksen
Liv Gunnarstorp
Wenche Aga
Angela Behning
Gerd Louise Molvig

Fredrik Bolin
Randi/Johan Holst
Ole Ålgård
Sigmund Dale

Fjernadopsjon
1994
Lederskap

Åse Rødsrud

Liv Gunnarstorp
Solveig Lawson
Lilian Mollatt
Terje Scheele
Janneke Syvertsen

Astrologi
Mensendick
Stortinget, omvisning
Blomsterdekorasjoner
Vi lærer om veving

Unni Guldager
Maisol Elvsås

Ellinor HjorthEriksen

Årsaker til omsorgssvikt

1991

Kvinnens stilling i samfunnet

Møter og møteledelse
Rygge El-verk omvisning
Hvordan bruker vi tiden
Møllebyen, omvisning

Steinar Opstad
Roar Bergerøy
Solveig Lawson
Else Mehren Olsen

Vinter-Norge
1995
Høyang Polaris, bedriftsbesøk
Info om Litauen

Værne kloster, omvisning
Miljøvern i Rygge
Rød gård, ekskursjon
Rabekk gård, ekskursjon
Styre våre tanker

Ragnvald Sundt
Dag Iversen Båtvik
Knut Mamen
Durdei Risenbroen
Sigrid Sandsberg

Lokalhistorier fra Rygge
Menneskerettighetene
Eldrebølgen i Rygge til 2010
Båttur på Vansjø
Markens grøde auksjon
FNs 50 års jubileum
Europa 2000, eine Chance für
Frauen
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Pelle Valebjørg

Sandaker blomster
Margrethe
Holmsen
Ivar Sæther
Åsa Rytter
Evensen
Åse Marie Vikøren
Tore Sørensen
Cornelia
Jurgaitienc
Magne Berggren
Else Mehren Olsen
Liv Albrecht
Gerd Valebjørg
Mosseklubben
Gerd Louise Molvig

Hovedpost
Om sjøfarergruppen
1996

Foredragsholder
Inga Bjelke Wibye

Astma og allergi

Ellen Bonnevie
Svendsen
Sølvi Såstad

Galleribesøk F15
Bioteknologi
Reise Ghana, besøkt
soroptimister i Accra
Er det nødvendig med
kvinnekonferanser
Personlig økonomi
Rikspolitiske retningslinjer for
Oslofjordområdet
Genmanipulert mat
Soroptimisme, globalt,
nasjonalt, lokalt
Gatebarn, Kirkens nødhjelp
Albert Camus, Bok:
Det første menneske
1997

Anne Marie Raade
Åse Rødsrud

Hovedpost
Cato Zahl Pedersen senteret
Menneskerettsdomstolen i
Strasbourg
Sør-Afrika i dag

Foredragsholder

Kvinner i kirkens tjeneste

Anne Berthling
Ribe

Sigurd Müller
Finn Erik Blakstad

Randi Braathe

2001
Rosenmetoden og terapeutisk
berøring
Reiseskildringer/refleksjoner

Rygge Våler
sparebank
Turid H. Bergerøy

Sykehus i Norge. Organisering,
eierforhold og finansiering
Likestilling mellom kjønnene

Siri Bergerøy

Anne Marie Råde

Internasjonale forhandlinger,
WTO og miljø
Fattigdom, sorg, misnøye kan
føre til vold og terrorisme
MOVAR, besøk

Nina Røhr

Hjerte-lungeredning

Moss Røde Kors
v/Cindy Berntsen
Jens Jørgen
Brunsvik
Janneke Syvertsen

Ellinor HjorthEriksen
Ranveig Flor
Johansen
Inga Bjelke Wibye

Papiret og dets ringvirkninger

Likt arbeid, lik vurdering
Mølla kunstskole omvisning
Litt mindre kvinne, litt mindre
mann, mer menneske
Osteoporose
Vilnius-engasjement
Ungdom og narkotika
Miljøfarlig avfall
1998
Kloakkrenseanlegget, omvisn.
Unionspresidenten på besøk
Sexindustrien

Bjørg Aase Sørensen
Siri Kvitvik
Gerd Louise Molvig

Forhold svigermor/svigerdatter
2002
Verv på høyt SI-plan

Anne Høiseth
Vilniuskomiteen
Mosseklubben
Nina Ramberg
Erik Pettersen
Liv Handeland
Unni Kihl

Smittevern
Rygge-Moss historikk
Utlendingers syn på nordmenn
Moss By- og industrimuseum
En kunsthåndverkers kår
Kongelig dansk porselen
En gastronomisk reise
Mat og musikk a la carte

Rygges fredede edelløvskoger
og vakre kulturlandskap
En innvandrerkvinnes liv i
Norge
Barn og vold
Teatertur Oslo

Turid H. Bergerøy

Eventyrstund

Rasia Fraz m/datter

2003

Karen Hassel
Gerd Valebjørg

Karrierejag
Reisebrev fra Kina

1999
Kvinne i ledende stilling
Hva er FOKUS
Arealplanlegging i Rygge
Eldreåret
Miljøvern i et helseperspektiv
2000
Rygge Museum
Familievern

Gretha Thuen
Mette Moberg
Lotte Næss

Debatt: Valg og verdier
SI Convention Helsinki
Konfliktrådet

Tove Gustafsson
Gerd Louise Molvig
Berit Ramleth

Tale til Litauens 10 års
jubileum i Nobel-instituttet

Ellinor HjorthEriksen

Besøk i Guatemala, Calcutta og
Mor Theresas hjem
Ving Card bedriftsbesøk
Psykomotorisk behandling
Sivil flyplass
8.mai, fred og frihet
SI Convention Sydney
Designer og kunsthåndverker
Kvinnene i Guatemala i 2003
2004
Th. Kristiansen bedriftsbesøk
Survivors of War
Moter i historien
Kulturvandring i Rygge
Telemarkslunden
Kvinnens stilling i ulike land

Helge Aker
Wenche Aga
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Marianne S. Behn
Jon Aga

Berit Ramleth

Inga Bjelke Wibye
Gulbrandsen

Gerd Wold
Goddard
Grethe Vidar
Fredrik Bolin
Berit Ramleth
Janneke Syvertsen
Eva Bovim
Lauritz Dorenfeldt
Øyvind Falck
Opera cafe,
Grønland
Karen Blakstad

Jon Michelet
Ellinor HjorthEriksen
Gerd Louise Molvig

Riborg Aas
Diskusjon
Kari Mitter
Gerd Louise Molvig
Andre Wallenborg
Vigdis Stapley

Torhild W. Holst
Janneke Syvertsen
Else Mehren Olsen
Randi Braathe

Hovedpost
2004 forts.

Foredragsholder

Hagekunstens historie
Kvinner som kulturbærere
Eldreomsorgen i Rygge
2005
Moss Avis, besøk
Rapport Int. arbeid
Filmregissør
Bistandsprosjekter

Turid H. Bergerøy
Toppen Bech
Sigrun Svartedal

FOKUS: TV-aksjonen
Drømmefanger

Gerd Louise Molvig

Hovedpost
100 år siden
unionsoppløsningen
Kvinners frivillige beredskap
Sykehussaken i Østfold
2006
Arveoppgjør/ generasjonsskifte
Tinghuset i Sarpsborg
Akupunktur
Baugsåsen sightseeing
Eldreomsorgen, etiske
dilemmaer
Likestillings- og diskrimineringsombudets virke

Sølve Stenmark
Eva Isaksen
Jon Steinar Østgård

Foredragsholder
Halstein Sjølie
Gretha Thuen
Tormod Antonsen
Petter Wilskow
Gunni Fiane
Helge Simonsen
Torhild W. Holst
Reidun Førde
Beate Gangås

Sort skrift: Alle hovedposter, utenom yrkesforedrag og hyggemøter
Blå skrift: Utvalgte 5 minutter

Statistikk
fremmøte, medlemstall, gjennomsnittsalder og medlemskontigent
ÅR

FREMMØTE
(%)

MEDLEMS TALL

GJ.SNITTS
ALDER

MEDLEMS KONTIGENT

1981

20 stk

41 år

200 kr

1982

19

1983

82

21

1984

81

25

1985

82

26

1986

75

26

1987

74

25

1988

75

27

1989

75

25

1990

70

24

1991

74

29

1992

72

29

1993

70

28

1994

65

30

1995

72

30

1996

70

30

1997

72

31

1998

75

30

1999

70

30

1000 kr

2000

77

31

1200 kr

2001

70

31

2002

74

33

2003

74

37

2004

72

38

2005

70

38

500 kr

900 kr

57 år

62 år

21

1500 kr

Ryggeklubben vant 1. premie i vervekonkurransen 2003
for verving av flest antall nye medlemmer

22

Distriktsmøter
Etter 3 års drift var det Rygges tur til å arrangere distriktsmøte for distrikt Øst 1.
13. oktober 1984 ble møtet holdt på Støtvig Hotell. Det var 66 deltagere, blant dem var unionspresident
Liv Daae Gabrielsen. Turid Harstad Bergerøy ga gjestene en presentasjon av Rygge kommunes natur
og kultur.
Hovedposten var et foredrag av Brita Hanssen, programsekretær i NRK og soroptimist i
Kongsvingerklubben, som kåserte over emnet ’Bruk deg selv’. Hennes utfordring til oss var at kvinner
må finne frem til sine egne ressurser, våge å stå frem i større fora, og fremføre sitt budskap på en riktig
måte. Sikkerhet og selvtillit vil komme med øvelse. Men hennes råd var godt forarbeid i form av
kunnskap, språkbeherskelse, evne til improvisasjon (være så godt forberedt at man kan våge å
improvisere og tale uten manuskript) kroppsspråk, stemme, lydhørhet, særpreg og fantasi.
22. oktober 1994 var det igjen tid for distriktsmøte hos oss, og igjen ble det holdt på Støtvig Hotell.
Møtet samlet hele 80 deltagere, samtlige klubber i vårt distrikt var representert. Hovedposten var ved
lege Åsa Rytter Evensen, og tittelen på foredraget var ’Kvinnens stilling i dagens samfunn’. Hun tegnet
et bilde av kvinners posisjon og mangel på posisjon, pekte på kvinners vanligste sterke og svake sider,
oppfordret oss til å bygge opp hverandres selvtillit og utnytte våre evner.
Resten av møtet var viet kunst og kultur. Else Mehren Olsen holdt en historisk orientering om Larkollen.
Elise Woll, akkompagnert av Eva Thorvaldsen, underholdt med sang. Janneke Syvertsen presenterte
Ryggekunstneren Ebba Rysst, og viste en del av hennes akvareller. Else Mehren Olsen fortalte om
malerinnen Alvhild Bratt og hennes skjebne på 1920-tallets Larkollen, og viste en utstilling av en del av
hennes arbeider. Eva Thorvaldsen spilte og fortalte over temaet ’Musikk som brobygger i
samfunnsutviklingen’, og en del av hennes elever underholdt med musikk.
2. oktober 2004. Til vårt distriktsmøte på Malakoff v.g.s. hadde vi fått en meget populær
foredragsholder, Toppen Bech, som nylig hadde kjøpt hus i Rygge. Hun kåserte over temaet ’Kvinner
som kulturbærere’, om kvinner som hadde betydd mye for henne, om sitt liv og karriere og om sitt
engasjement for kvinner i Kenya. Hun har alltid vært eventyrlysten og vitebegjærlig, og sammen med
en god porsjon selvtillit har dette vært nøkkelen til hennes fremgang. Alt som barn ble hun opptatt av
Karen Blixen og Afrika, og dette ble avgjørende for hennes arbeid for fattige kvinner i slummen i
Nairobi.
Toppen Bech viste en side av seg selv som var ukjent for de fleste, og hun høstet stor applaus.
Superkokk Brith Bakken sto for lunsjen.
Vår klubb hadde ansvaret for Utdanningsfondet 2003-2005, og vi hadde utlodning til inntekt for fondet.
Kunstneriske innslag var ved Otto Kiss og elever fra linjen for musikk, dans og drama på Kirkeparken
v.g.s. 63 soroptimister fra 9 klubber deltok på møtet.
Som et apropos kan nevnes at Turid Harstad Bergerøy og Else Mehren Olsen var blant
foredragsholderne på distriktsmøtet i 1986 i Sarpsborg med temaet ’Kvinner og ny teknologi’.

Fellesmøter med Moss
Allerede i 1982 hadde vi første fellesmøte med Mosseklubben, i anledning et besøk av unionspresident
Ida Yttri. Årsaken til dette var naturligvis at begge klubber hadde et ønske om å følge opp
fadderforholdet. Dessuten var det ønskelig med et større publikum for spesielle foredragsholdere.
Fellesmøtene ble vanligvis ikke holdt i år med besøk fra eller til vennskapsklubber, egne distriktsmøter
og egne jubileer. Det kunne derfor gå flere år på rad uten disse møtene, men fra 1988 ble de vanligere.
1988 Dora Berggrav fortalte om Mor Theresa og hennes arbeid. Erna Lorentzen leste en tale av Dag
Hammarskjøld.
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April 1992 Konventionsgården i Moss. ”Vår og moter”. Solveig Lawson fortalte om motetrender og om
moteskolen Esmod, hvor hun var daglig leder. Mannekengoppvisning med klær fra Ann Karins Mote og
dyktige mannekenger fra vår egen klubb. Musikalsk innslag ved Eva Thorvaldsen og Liv Frengstad.
1995 Moss Kunstgalleri: Mosseklubben hadde regien, og de hadde også invitert klubben i Horten, som
stilte med 12 deltakere. Ketil Hillestad fra FN-sambandet orienterte i forbindelse med FNs 50årsjubileum.
Gerd Louise Molvig fortalte fra vennskapstreff i Düsseldorf.
1996 Rygge Museum, Randi Braathe kåserte over temaet ”Trenger vi kvinnekonferanser?” I egenskap
av nestleder i Norges Bondelag var hun delegat til kvinnekonferansen i Beijing i september 1995.
Hennes svar var ja, vi trenger det, spesielt viktig er det for land uten kvinnenettverk og der mulighetene
for kvinner til å bli hørt er små.
1997 ble det 2 fellesmøter Det første i januar i underetasjen på Ekholt kirke. Professor Bjørg Aase
Sørensen holdt foredrag over emnet ”Likt arbeid, lik vurdering? Kvinnens økonomiske og sosiale
stilling.”I oktober samme år var møtet i Menighetssalen i Moss. Tema var ”Ungdom og narkotika”.
Innlegg ved Mette Nordhus (lærer ved Malakoff vgs.), Lars Martin Bjerke (leder av elevrådet samme
sted), Jørn Paulsen (politimann med spesialområde rusproblematikk) og Kristoffer Ulriksen (skoleelev).
Oktober 1998 22 år gamle Ozma Fras og hennes mor var våre gjester i Ekholt kirke. De fortalte om
innvandrerkvinners liv i Norge. Ellen Haukaa Eriksen snakket om Aung San Suu Kyi fra Burma, og om å
være på flukt i eget land.
September 1999 Det kom 14 polske soroptimister på rundreise til Østfoldklubbene, og de tilbrakte en
dag som gjester hos Moss- og Ryggeklubben. På formiddagen var det lagt opp et omfattende program
med hovedvekt på natur og miljø, bl.a. lysbildefremvisning ved Turid Harstad Bergerøy. Det var lunsj og
omvisning på Galleri F15. Om kvelden var det omvisning i Våler kirke og fellesmøte på herredshuset i
Våler, med kulturelle innslag og gjensidig orientering om klubber og prosjekter.
Oktober 2002 I Naustet på Fuglevik i hadde vi besøk av Lauritz G. Dorenfeldt med et lysbildekåseri om
porselen, med hovedvekt på Den Kongelige Porcelainsfabrik i Danmark. Et marimbaorkester fra
Kirkeparken vgs. sto for underholdningen.
Mars 2005, i et skikkelig vintervær, møttes vi på Ekeby gård, der hovedinnslaget var sosialantropolog L.
Bjerkan fra FAFO som redegjorde for trafficingproblematikken, med vekt på kvinner og barn, med
forventninger, skuffelser, lidelser og krenking av menneskers verdighet. Vi fikk også høre Finn Erik
Blakstad fortelle om satsing på selskapsarrangementer på låven, med mat fra gårdens egen produksjon.

Ekstramøter
1983 var året vi tok opp ideen med peismøter, etter mønster fra Mosseklubben. Medlemmene ble
inndelt i grupper, møtene skulle holdes privat. Formålet med peismøter var at medlemmene skulle bli
bedre kjent med hverandre, og det var på forhånd bestemt at emnet for samtalene skulle være
klubbens indre liv. Etter hvert ble mange forskjellige emner tatt opp, og gruppeinndelingen varierte fra
år til år. Møtene har ikke vært arrangert hvert år, og interessen har vært litt varierende.
På initiativ fra Katrine Veum ble det satt i gang en lesesirkel i 1985, men den fikk forholdsvis kort
levetid.
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I 1988 ble det gjort et nytt forsøk med grupper. Et resultat ble miljøgruppen, som besto av Ragnhild
Lundeby Grimstad, Janneke Syvertsen, Gudrun Fagerbakk, Ragnhild Hassel Bergerud og Else Mehren
Olsen.
Gruppen diskuterte miljøvern og hva den enkelte kunne gjøre av miljøtiltak i hverdagen.
Mange av sakene er forlengst løst, som tilgang til vaskemidler uten parfyme og fosfat,
innsamlingsordninger for brukte batterier, kildesortering, innlevering av brukte medisiner.
Fremdeles er disse sakene aktuelle:
overdreven bruk av plantevernmidler i småhager
for høyt forbruk av spraybokser med klimagasser
musikk som forurensning på offentlige steder
bruk og kast-mentaliteten
Arbeidet var tidsavgrenset og resulterte i en henvendelse om avfallshåndtering til Rygge kommune.
Janneke Syvertsen arrangerte kulturformiddag på Rød Gård på Jeløy i 1991. Gruppen ble mottatt av det
gjestfrie vertskapet Mamen, og vi fikk en fin opplevelse.
Gerd Valebjørg arrangerte Åpent Hus i sitt hjem i oktober 1991.
Gerd Louise Molvig underviser i religion på Malakoff vgs., og hadde en hovedpost om verdensreligionene
på novembermøtet i 1993. En gruppe medlemmer ønsket å lære mer om dette emnet, og Gerd Louise
holdt et meget interessant kurs høsten 1999. Det sterkeste inntrykket gjorde kanskje hennes beretning
om en reise til India og hennes møte med hinduismen.
I 1997 ble det tatt initiativ til lørdagstreff, kafebesøk på Cafe Brandstrup i Moss, en gang pr.måned for
medlemmer som hadde tid og anledning. I Mosseklubben hadde dette vært en suksess, men etter
ganske kort tid ble det klart at dette ikke fenget våre medlemmer.
Litteraturgruppen startet i 1998 med 7 medlemmer, av disse er 6 fremdeles med. Gruppen møtes
3. mandag i måneden, og legger opp en novelle til hvert møte, der novellen og forfatterens øvrige
arbeider diskuteres. Også andre bøker og forfattere debatteres, og gruppen har flere ganger gått
sammen på ’forfattertreff’. En hyggelig tur til København er det også blitt.
I 2001 ble det gjort forsøk på å danne flere temagrupper, bl.a. for gourmetmat, sang og ytterligere en
litteraturgruppe. Gourmetgruppen fikk kort levetid, men sanggruppen hadde møter fra september 2001
til mai 2004. Det ble ikke dannet noen ny litteraturgruppe.
Fra 1998 til 2003 hadde Bibban Blakstad ansvaret for teaterturer til Oslo, som regel en gang i året.
Tiltaket var velkomment, fordi mange trenger en ekstra ’dytt’ for å dra inn til Oslo og se teater. Etter
hvert ønsket Bibban litt avlastning. I 2003 ble det opprettet en idekomite, bestående av Bibban
Blakstad, Gerd Valebjørg og Anne Mollatt. Formålet med idekomiteen er bl.a. å arrangere turer til ulike
kulturarrangement.
Bibban Blakstad som var ett av våre chartermedlemmer og deltok på klubbens 25-års jubileum selv om
hun var alvorlig syk. Hun døde høsten 2006.

Mange av medlemmene har vært med på teaterturene, og vi har sett følgende oppsetninger:
Måken (Anton Tsjekov)

Forestilling på Operacafeen

Christian Krogh (av og med Eva von Hanno)

Sporvogn til begjær (Tennesee Williams)

Lilly Valentine

Forestilling om Edit Piaf

Fruen fra havet (Henrik Ibsen)

Mens vi venter på Godot (Samuel Beckett)

Dessuten har vi vært på formiddagskonsert med Hot Club de Norvege på Gamle Logen i Oslo.
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VENNSKAP
Våre vennskapsklubber
Vennskapsklubber er svært viktig for alle soroptimistklubber. De er nøklene til et vennskap i den store,
internasjonale soroptimist-verdenen. En vennskapsklubb gir oss kjennskap til et annet land, hvordan
soroptimistene har det der, deres daglige liv, hva de arbeider med, og om hva de ønsker å utrette som
soroptimister. Et fruktbart samarbeid kan opprettes over landegrensene.
For å få en vennskapsklubb må vi sende en henvendelse til: SI/E Permanent Secretariat in Geneva
(SEP). Dette kan gjelde vennskapsklubb fra vår egen føderasjon (den europeiske), eller fra en av de
andre føderasjonene. Det finnes et søknadsskjema vi kan bruke. SEP har oversikt over hvilke
vennskapsklubber de enkelte soroptimistklubber har på verdensbasis.
SEP kan finne en vennskapsklubb til oss, eller vi kan ordne det selv. Treffes soroptimister i utlandet og
ønsker å danne en vennskapsklubb, må de to klubbene hver for seg sende en søknad om dette til SEP.
Rygge Soroptimistklubb har i alt 7 vennskapsklubber.
Allerede i 1981, det samme året vi ble charteret, fikk Rygge Soroptimistklubb to henvendelser fra SEP
om å danne vennskapsklubb.
Kirken Tilloch i Skottland var vår første vennskapsklubb. Rygge Soroptimistklubb oppnådde aldri
noen god kontakt med klubben i Kirken Tilloch. Fire korrespondenter fra vår klubb prøvet i tur og orden
å få kontakt - men responsen var dårlig. Vårt samarbeid med Kirken Tilloch ble opphevet 1992.
Akureyri i Island var den andre vennskapsklubben, dannet i 1981. Soroptimistene i Akureyri, Islands
nest største by, var det heller ikke lett å få kontakt med. Men siden 1994 har Liv Gunnarstorp i hvert fall
klart å holde en årlig korrespondanse.
Slagelse i Danmark fikk vi som vennskapsklubb i 1985. Helt siden starten har Ragnhild Hassel
Bergerud vært klubbens kontaktperson. Det har vært meget god kontakt, og vi har besøkt hverandre
flere ganger:
10. - 11. september 1988 kom 15 soroptimister fra Slagelse til oss. De kom med natt-toget fra
København. Ryggesoroptimistene tok gjestene med til stor, norsk frokost hos presidenten, Inga Bjelke
Wibye. Klokken var litt over seks om morgenen, men det la ingen demper på stemningen. Alle gjestene
bodde privat, og hver enkelt vert hadde hovedansvaret for sin(e) soroptimistgjest(er). Dagen gikk til
turer i nærmiljøet, galleribesøk, shopping, hva gjestene måtte ønske. Felles lunsj ble holdt på ’Spor 2’.
Om kvelden stor festmiddag hos Anne Mollatt på Dyre gård. Søndagen var det ikke felles arrangement.
Toget tilbake til Danmark gikk om formiddagen.
15. - 16. september 1990 dro 7 soroptimister fra Rygge på gjenvisitt til Slagelse, som ligger på
Sjælland. De fikk bese: Sorø Akademi og den store katedralen der bl.a. biskop Absalon og Ludvig
Holberg er gravlagt. (Holberg var professor ved Sorø Akademi). Vi besøkte også Johanitterklosteret
Antvordskov, som ligger i Slagelse. Dette var moderklosteret for Værne Kloster frem til 1536, og viser at
det har vært nær forbindelse mellom Rygge og Slagelse i tidligere tider. Middagen lørdag kveld ble holdt
i et selskapslokale midt i byen, og var riktig festlig. Søndag formiddag besøkte vi bl.a. en storgård som
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tilhørte en soroptimist og hennes hyggelige familie, og ble orientert om driften av det store
gårdskomplekset. De som reiste med tog fikk i tillegg en hyggelig søndags ettermiddag i København.
I slutten av november 1994 feiret Slagelseklubben sitt 25 års jubileum. Deltagere fra oss var Ragnhild
Bergerud, Solveig Lawson og Else Mehren Olsen. Vi besøkte vikingborgen Trelleborg, som ligger ganske
nær Slagelse. På den tiden var fastlandsforbindelsen mellom Sjælland og Fyn under bygging, et
gigantisk prosjekt. Vi besøkte byggeplassen og så på en utstilling om anleggsarbeidet. Det var
festmiddag (med ektemenn!), med gjester også fra Slagelses svenske vennskapsklubb. Etter
festmiddagen var det utlodning på julepynt som soroptimistene hadde laget selv. På hjemveien fikk vi
se juletretenningen på rådhusplassen i København.
19. - 21. september 1997 var det Rygge Soroptimistklubbs tur til å invitere soroptimistene i Slagelse på
besøk. Det var 9 år siden sist. Danskene er flinke til å dra på tur. Denne gang kom de med buss, tror
det var 21 soroptimister. De ankom allerede fredag kveld. Igjen var det privat innlosjering. Om kvelden
hadde vertinnene tatt initiativet til å invitere til små, intime sammenkomster.
Lørdag: tur til Son, Else Mehren Olsen orienterte på Kystkultursenteret. Lunsj på Støtvig hotell, og om
kvelden var alle samlet til hyggelig selskap hjemme hos Sidsel Karlsen. Søndag var det omvisning i
Rygge kirke, før turen gikk til Solli Brug. Eva Dørje Berg viste rundt og fortalte om bruket. Lunsjen ble
servert i hennes private hjem. Klokken 14 sto buss klar til hjemreisen.
1. - 3. september 2000 dro 10 soroptimister fra Rygge i minibuss til Slagelse. Vertsklubben hadde også
invitert soroptimister fra Ystad. I Korsør fikk alle oppleve den nye broen mellom Sjælland og Fyn. Lunsj
ble holdt i en tidligere skogmesterbolig ute i skogen.
Under en liten utflukt var Ragnhild H. Bergeruds veske plutselig borte. Alle deltok i letingen, men
forgjeves, men ble enige om å fortsette utflukten. Idet de skulle gå inn i en kirke, ser Ragnhild at en av
damene hadde to vesker over skulderen! - og den ene var hennes! De hadde sittet i baksetet sammen
og dermed tok den andre damen på seg begge veskene.! Alle lo godt, men det var da pussig at ingen
hadde lagt merke til henne med to vesker litt før.
Festmiddagen ble arrangert i golfklubbens lokaler. Slagelse er kjent for sine skulpturer. På en
byvandring fikk gjestene beundre disse. Hjemturen gikk over den nye Øresundbroen.
Mjølby i Sverige ble vår vennskapsklubb i 1992. Rygge Soroptimistklubbs kontaktperson ble Bibban
Blakstad. Vi fikk raskt god kontakt med soroptimistene i Mjølby. Allerede i 1993 inviterte de oss på
besøk.
10. - 12. september 1993 reiste 11 av oss til Mjølby. Reisen gikk i private biler og tok ca. 6 timer.
Opplevelsene var mange, bl.a. et besøk i den lille middelalderbyen Skänninge. Omviseren var en ung
student. Han presterte kunststykket å gå baklengs i brostensgatene ikledd middelalderkostyme, mens
han holdt en ypperlig forelesning om byen og dens historie. Skänninge var den hellige Birgittas hjemby,
der hun bodde som gift, og fram til hun ble enke og ofret seg helt for sitt kall.
Middagen i Mjølbys golfklubbs lokaler ble en riktig feststund, bl.a. underholdt to ungdommer
(soroptimistbarn). Søndag var alle til lunsj på en stor bondegård, hos en av soroptimistene.
22. - 24. september 1995 mottok Rygge Soroptimistklubb for første gang soroptimister fra Mjølby.
Gjestene ankom på kvelden. Det ble også denne gangen arrangert små, private sammenkomster, og
privat innlosjering er en selvfølge. Omvisning i Rygge kirke er et ”must” for førstegangs besøkende og
likeså Larkollen. Else Mehren Olsen var guide. Britt Bjerregaard hadde laget kyllingsalat, og denne ble
servert til lunsj hjemme hos Gerd Louise Molvig. Om kvelden festmiddag hos Anne Mollatt på Dyre gård.
Før hjemreisen var det spasertur ute på Tomb landbruksskole. Også våre svenske venner ble tatt med
til Solli Brug for omvisning og lunsj.
19. - 21. september 2003 var vi igjen på tur til Mjølby, 10 år etter det første besøket. I leiet buss dro 15
glade soroptimister. Selv bussturen ble en fest. Sidsel Karlsen var godt forberedt, og cocktail i
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porsjonspakninger ble utdelt. Det var nok til påfyll. På en rasteplass, omtrent halvveis til Mjølby, ble
Britt Bjerregaards deilige kyllingsalat med tilbehør servert.
Vi bor privat når vi blir invitert på besøk. Gjensynsgleden var stor. Turens høydepunkt var besøket i
middelalderbyen Vadstena med sitt store klosterkompleks og kirke. Minnene om hellige Birgitta var
mange; denne merkelige kvinnen som ikke vek tilbake for å refse både konge og presteskap. Alle deltok
på en kort pilgrimsvandring i omegnen. Det var taleforbud, men med orientering på ”stasjoner”
underveis.
Om kvelden var det festmiddag, og søndag lunsj hjemme hos et medlem av Mjølbyklubben. Da fikk vi
en orientering om Convention i Sydney, Australia, av en av de svenske deltagerne.
Vilnius 1 soroptimistklubb i Litauen ble vår vennskapsklubb i 1996. Om dette og om Rygge
Soroptimistklubbs spesielle forhold til denne klubben, finnes et eget kapittel.
Great Yarmouth i England, fikk vi til vennskapsklubb i 1996. Turid Harstad Bergerøy ble
kontaktperson, men etter en tid fikk hun liten respons. Gerd Louise Molvig hadde truffet et medlem i
Great Yarmouthklubben og var villig til å korrespondere. Klubbene har ikke arrangert noe felles, men
har god kontakt. Til feiringen av Rygge Soroptimistklubbs 20 års jubileum kom to medlemmer av Great
Yarmouth Soroptimistklubb på besøk. Det var søstrene Olive Edwards og Gwen Sparks.
Andersson i Indiana, USA ble vår vennskapsklubb i 2002. Solveig Haug Urdal er Ryggeklubbens
kontaktperson.
Kiel i Tyskland, er vår ferskeste vennskapsklubb, fra 2006. Rygge Soroptimistklubbs kontaktperson er
Solveig Haug Urdal.
Et besøk av soroptimistvenner krever mye av vertsklubbens medlemmer.
Det er festlig og uforpliktende å dra på besøk, og det er moro å ha gjester, men svært strevsomt. I
Rygge Soroptimistklubb blir det først og fremst medlemmene av festkomite og gjestekomite som får
mye arbeid. Disse skal bl.a. ordne: privat innkvartering, program for oppholdet, arrangere festmiddag
og hyggelige lunsjer. Heldigvis er vi mange om å dra lasset, men det faller mye ekstra arbeid på
enkelte, da ikke minst de soroptimister som stiller sitt hjem til rådighet.
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Sanger skrevet av Ryggeklubben for besøket
fra Slagelse 10. september 1988
(Disse sangene har blitt skrevet om av forfatterne flere ganger)

Mel: Tyven, tyven
Tekst: Gerd Valebjørg

Mel: Ned på Youngstorvets basar
Tekst: Bibban Blakstad

Rygge Soroptimistjenter
møter glade opp i dag,
for vi danske venner venter,
Og vi lager kjempelag!
Klubben svinger opp,
starten den er topp,
syn’s vi tra-la-la,
ja, syn’s vi tra-la-la

Vær velkommen hit til oss,
hit til Rygge og til Moss
Ja, vi gleder oss å treffe våre venner
for vår søsterklubb der sør
ser ut til å ha humør
vi syn’s vi, allerede vi hverandre kjenner!
Vi er ”enkli” veldig små,
derfor fikk vil lyst til å
invitere søsterklubben i fra Sjælland
sporty gjeste fikk vi da
gjett om vi ble veldig gla’
som soroptimist der viser seg det går an!

Inga, President – Vertinne
ellers er vi mange her.
Regnskapssjef og hestekvinne,
agronom og sekretær.
Lege og jurist,
truckfører, ja visst,
bib-li-o-te-kar
og” insjenør” sågar

La nu dette være sagt,
vi er glad du tok kontakt,
og at Slagelse tok turen hit til landet.
Hva er brev kan bety
ja, for vennskap vi kan by,
og vårt vennskap er i ferd med å få ramme!

To kan mote, en kan veve,
landskapsarkitekt vi har.
Sykepleier, barnehave, lærerne de er to par.
Reisekonsulent,
en til England vendt.
Tannlege har vi –
vi står hverandre bi.

Menn’skerett og kvinnlig stil,
kultur, helse og mye smil,
miljø og internasjonal understanding,
stolte bærer vi vår nål,
setter alltid høye mål,
toleranse gir som regel ”happy landing”!

Vi skal ut til lunch og sightseeing,
vi vil vise bygda vår,
håper ei å misse no’n ting,
og i kveld vi middag får.
Det vil gå i ett,
men det bli’kke kjett,
søsterklubb vi har,
for den en skål vi tar!

Samlet er vi her i dag,
og igjen i hygg’li lag,
vi vil fremme vennskap rundt i hele verden,
vi må hjelpe og forstå,
ingen av oss er for små
til å bli med på, - Soroptimistferden
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Jenter på tur
I mai 1992 reiste vi på tur til Skagen, inspirert av filmen ’Hipp, hipp, hurra!’ som handlet om den
skandinaviske kunstnerkolonien i denne lille byen i 1880-årene. Vi reiste med ferge fra Moss til
Frederikshavn.
Opprinnelig var planen at vi skulle sykle fra Frederikshavn til Skagen, men de fleste ombestemte seg da
avreisen nærmet seg. Noen meget sporty deltagere (Åse Rødsrud, Kirsti Olsen og Solveig Haug Urdal)
syklet, mens resten… kjørte bil. Vi hadde festlige dager med overnatting på Brøndums Hotel, besøk i
Anna og Michael Anchers hjem, besøk på Skagen Kunstmuseum, og champagnefrokost i sanddynene
utenfor byen. Vi beså Holger Drachmanns grav der ute i sanden innenfor Grenen, og vi besøkte ’Den
nedsandete kirke’, som er blitt offer for sandflukten i området. Vi fikk endog kontakt med soroptimister,
ble servert te i en koselig liten bakgård og var på hjemmebesøk hos en gjestfri ’søster’.
Strømstad Soroptimistklubb har tatt konsekvensen av at mange svenske soroptimister tilbringer
ferien i Strømstaddistriktet, og arrangerer hvert år et sommermøte for feriegjestene. Til disse møtene
inviterer de også sin norske søsterklubb, Sandefjord.
Til klubbens 10-års jubileum i 1996 ble også Østfoldklubbene invitert, og elleve fra vår klubb reiste. Vi
reiste med båt fra Strømstad, og fikk oppleve en vakker sommerkveld på Hellekind, et nydelig hvitt
pensjonat under løvtunge trær i den svenske skjærgården. Senere har vi fått invitasjon til å være med
flere ganger, og mange fra vår klubb har deltatt på disse møtene.
Om en tur til København, og om etterspillet.
Det som skjedde var følgende:
Julemøtet 1995 var hos Eva Thorvaldsen. Som hovedpost hadde Inga Bjelke Wibye laget et flott og
meget aktuelt program med informasjon om landene i Sjøfarergruppen.
Sjøfarergruppen: Den europeiske føderasjonspresidenten hadde en ide om å dele inn landene i mindre
grupper for å knytte dem nærmere sammen. ’Vår’ sjøfarergruppe besto av Ghana, Portugal, Island og
Norge. Man skulle lære om hverandres levevis og kultur, og intensivere samarbeidet mellom landene.
Innslaget sluttet med en spørrekonkurranse, der medlemmene var delt inn i grupper.
De stolte vinnere var Åse Rødsrud, Ellinor Bruusgaard, Gudrun Fagerbakk, Else Mehren Olsen, Anne
Mollatt og Gerd Valebjørg. Premien var en tur til København med DFDS. Anne kunne ikke være med,
men de andre hadde en meget vellykket tur. Først lenge etter hjemkomsten spurte Gerd om det ikke
snart skulle bestemmes en dato for reisen!! Unnskyld, unnskyld, Gerd, dette er pinlig og utilgivelig, men
de andre i gruppen glemte å si ifra til deg....
I mai 2005 fikk vi invitasjon til å være med på åpningen av den nye Svinesundbroen den 10.juni.
Årsaken var at et medlem i Halden-klubben var grunneier av en del arealer som måtte avståes for
bygging av den nye broen. Hun hadde sikret seg en avtale om å få holde en sammenkomst i nær
tilknytning til selve broen på åpningsdagen. Klubbene i Halden og Strømstad gikk sammen om
arrangementet, og alle Østfoldklubbene var invitert. Festkledde damer fra hele Østfold, hvorav ni fra
Rygge, ble samlet i busser ved Haldenterminalen og kjørt over den gamle broen. Festen startet kort tid
etter den offisielle åpningen, og foregikk i et stort telt på den svenske siden av broen, der vi traff våre
svenske venner. Det ble servert sjømat, med godt drikke til, og det var taler og underholdning. Etter
arrangementet benyttet de fleste anledningen til å gå over den nye, flotte broen, for første og
sannsynligvis siste gang. På vei tilbake over gamlebroen fikk vi med oss en del av kveldens
festfyrverkeri. Takket være soroptimismen fikk vi være deltagere på en historisk begivenhet!
Enkelte ganger har klubbmøtene vært lagt til steder utenfor Rygge.
Vi har bl.a. besøkt Galleri Cassandra (Drøbak), Elingård (Onsøy), Tomb Jordbruksskole (Råde), Lannem
Keramikkverksted (Rakkestad), Cato-senteret (Son), Solli Brug (Tune), vært på båttur i Vansjø, og
besøkt Stortinget.
Vi har også hatt turer i vårt nærområde. Bl.a. har Anne-Marie Raade ledet en sykkeltur i Ryggenaturen,
og Turid Harstad Bergerøy og Else Mehren Olsen har guidet om natur og historie på Eløya.
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Våre jubileer
5 års jubileet i 1986 ble feiret i Konventionsgården i Moss der 54 soroptimister var samlet, inkludert
gjester fra Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden. Møteleder var president Ragnhild Hassel Bergerud.
Kveldens hovedtaler var Inger Prebensen, nytilsatt adm.direktør for Kjøbmannsbanken, som kåserte
over emnet ’Kvinner i ledende stillinger, trenger vi det?’ Det var et meget interessant foredrag som
belyste den skjeve fordelingen mellom den globale arbeidsinnsats og fordelingen av posisjoner,
lønnsinntekt og formue mellom kvinner og menn. Oppdragelse, fordommer, diskriminering, mangel på
selvtillit, tradisjonelle yrkesvalg og manglende målbevissthet er blant de faktorer som holder det skjeve
kjønnsrollemønsteret vedlike. Praktiske problemer knyttet til yrkeskarriere finnes, men problemene kan
løses. Prebensen trodde også på en endring m.h.t. hva som vil forventes av morgendagens ledere.
Ulla Riseng fortalte om det velkjente auksjonsfirmaet Christies, som også arbeider i Norge.
Bibban Blakstad hadde for anledningen laget sang til klubben.
Sidsel Karlsen avsluttet møtet med å lese ’Vil du gjøre verden bedre’ av Arne Paasche Aasen.
10 års jubileet i 1991 i Naustet på Fuglevik ble en virkelig feststund. Det kom gjester fra Oslo, Moss,
Fredrikstad, Sarpsborg og vennskapsklubben Slagelse, og inkludert våre egne medlemmer samt
unionspresident Åse Tønnesson, var vi 40 feststemte soroptimister. Det var lekkert pyntet i blått og
gult, og alle husker nok papirrosene som Gerd Valebjørg hadde laget.
President Turid Harstad Bergerøy holdt kveldens hovedtale, Solveig Haug Urdal var dyktig toastmaster,
Boyan Mohr fortalte om vår kommune og Gudrun Fagerbakk om klubbens første 10 år.
Middagen var førsteklasses, hør bare: laksemousse, gravet oksefilet, fruktsalat og kaffe. Serveringen
ble galant utført av fire ektemenn.
Det var gratulasjonstaler og gaveoverrekkelser fra alle klubbene som var representert, og fra
unionspresidenten.
Fire sangere fra Rygge Vocalis underholdt under taffelet.
Dagens 5-minutter var ved Berit Sommernes som ga oss et festlig innblikk i hva som kan skje når
man som godt voksen begir seg inn i dataverdenen.
En festlig og stilfull markering av våre første 10 år!
15 års jubileet i 1996 ble avholdt uten stor festivitas i Galleri F15. Omvisning i utstillingen v/Sølvi
Saastad.
Vi fikk noen gjester fra Halden soroptimistklubb.
20 års jubileet i 2001. Vi bestemte at jubileet skulle feires 28. april 2001, og som så ofte før stilte
Anne Mollatt familiens eiendom i Storgaten 20, Moss, til vår disposisjon. Klubbens president Wenche
Stenbro var i USA på det tidspunkt, så det øvrige styre var vertskap.
Det deltok gjester fra noen av våre vennskapsklubber.
Fra Vilnius: Nijole Maceviciene og Nomeda Jokubaitiene, 2 medlemmer fra Sarpsborgklubben, fra Mjølby
deltok 5 damer og fra Great Yarmouth kom søstrene Gwen Sparks og Olive Edwards. Sistnevnte døde
dessverre under besøket, og søsteren bodde her i en uke i forbindelse med alle formaliteter ved
overføring av kisten til England.
Klubben hadde lagt opp til et hyggelig program for gjestene. Fra ankomst fredag frem til festmiddagen
lørdag var det individuelle vertskapsprogram. Søndag var det forskjellige turer rundt i fylket, det var
svært kaldt, så gjestene foretrakk å bli i bilene.
25-årsjubileet 2006. Se egen omtale foran i heftet.
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Vilnius 1
Soroptimistklubb i Litauen
Den 9. mai 1994 hadde Rygge soroptimistklubb sitt medlemsmøte på Stortinget. På dette møtet deltok
to representanter fra Oslo-Nordstrand Soroptimistklubb.
Oslo-Nordstrand klubben hadde fått i oppdrag fra SI/E ekstensjonspresident å hjelpe til med å stifte en
soroptimistklubb i Vilnius i Litauen. Dette arbeidet viste seg å bli langt vanskeligere enn antatt. Over
femti interesserte kvinner i Vilnius var allerede i aktivitet. Antallet virket for stort og konfliktfylt for en
ny klubb.
SI/Es ekstensjonspresident Marianne Horsman Wagener (Nederland) ba derfor Oslo-Nordstrand
soroptimistklubb ta kontakt med Rygge soroptimistklubb. Hennes råd var å dele gruppen i Vilnius i to.
De to norske klubbene skulle ta ansvaret for hver sin klubb i Vilnius.
I Litauen var det allerede to soroptimistklubber. En i Kaunas, som har Bærum soroptimistklubb til
søsterklubb, og en i Taurage.
På sommermøtet 13. juni 1994 besluttet klubbens medlemmer å være ’fødselshjelpere’ for en av
klubbene i Vilnius. Det ble nedsatt en arbeidskomite. Medlemmer av komiteen var: Ragnhild Hassel
Bergerud, Britt Bjerregaard, Ellinor Bruusgaard, Turid Lindemann og Inga Bjelke Wibye. Rygge
soroptimistklubb fikk ansvaret for Vilnius 1 Soroptimistklubb, og Oslo-Nordstrand soroptimistklubb for
Vilnius Old Town.
Arbeidskomiteen under ledelse av Ragnhild Hassel Bergerud hadde en grei kontakt med Vilinus 1
klubben. Medlemslister ble utvekslet, og vi informerte om vår klubb, sendte te og kaffe som vi visste var
mangelvare. Julehilsen ble sendt til hver av de kommende soroptimistene i Vilnius 1.
Ekstensjonspresident Marianne Horsman Wagener korresponderte jevnlig med oss og holdt i trådene.
Den 7. mai 1995 ble Vilnius 1 soroptimistklubb charteret, og Litauens hovedstad fikk sin første
soroptimistklubb. Rygge soroptimistklubb var faddere. Det ble bestemt at Gudrun Bjerke Fagerbakk og
Inga Bjelke Wibye skulle reise til Vilnius som klubbens representanter. Hvert klubbmedlem betalte
kr.150,- for å støtte opp om reisen. Unionen bidro med kr. 2.000,-.
Den storslåtte charterseremonien ble arrangert på Hotel Karolina i Vilnius 7. mai 1995 med nærvær av
mange gjester fra inn og utland. De kommende soroptimister i Vilnius Old Town var og tilstede.
Jurate Tamasauskiene, president i Vilnius 1 soroptimistklubb ønsket velkommen.
Europa føderasjonens president-representant, Margalit Normand – guvenør fra Israel, holdt kveldens
hovedtale til de 22 nye soroptimistene. Hun ba så hver enkelt komme frem, sa deres navn og yrke, og
Gudrun Bjerke Fagerbakk festet på soroptimistnålen. SI/E ekstenensjonspresident Marianne Horsman
Wagener takket for det gode samarbeid. Etter musikalsk underholdning ble det mange gratulasjonstaler.
Det ble servert vin og kanapeer, og vi hadde hyggelig samvær.
Rygge soroptimistklubbs gave var en konvolutt med 100 dollar og en stor, flott pyntet kurv som
inneholdt: et album med bilder av alle Ryggeklubbens medlemmer, en billedbok om Norge, Rygge
kommunes vimpel, en blå brikke, fire blå lakkerte trelysestaker, en pakke gule lys, fire lysmansjetter,
ostehøvel, kjeks, tre poser kaffe og en stor geitost. Skuffelsen var påtagelig da Vilnius 1-soroptimistene
forstod at geitosten ikke var sjokolade.
Våren 1996 ble Friendship Link dannet mellom Vilnius 1 soroptimistklubb i Litauen og Rygge
soroptimistklubb i Norge. Vilnius1 soroptimistklubb var blitt vår vennskapsklubb.
På årsmøtet i Rygge soroptimistklubb 10. februar 1997 ble arbeidskomiteen for chartring av klubb i
Vilnius nedlagt. I stedet ble det dannet en Vilniuskomite. Gudrun Bjerke Fagerbakk, Gerd Louise Molvig,
Åse Rødsrud og Inga Bjelke Wibye ble valgt som komitemedlemmer.
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Vilniuskomiteen fikk opprettet en egen bankkonto for Vilnius, og det ble abonnert på ’Litauen Nytt’.
Rygge soroptimistklubb arbeidet aktivt for å støtte Vilnius 1 soroptimistklubb og satte i gang ulike
prosjekter.
Vi visste at soroptimistene i Vilnius var flinke i håndarbeid, og alle strikker. Garn var vanskelig å få tak i.
Høsten 1995 kontaktet Solveig Lawson Dale Garn og Trikotasje A/S, og vi fikk 100 kg ullgarn i gave.
Turid Lindeman klarte med hjelp fra Moss Shipping A/S å få fraktet garnet gratis til Vilniusklubben.
Vilnius 1 soroptimistklubb, ville opprette en spesialavdeling i en barnehage for multihandikappede barn.
Soroptimistene i Rygge ble enige om å støtte ”prosjekt barnehage” over en tre års periode.
I 1997 ga vi en sjekk pålydende kr. 5.000,-, til prosjektet. I tillegg ble utstyr til bruk i barnehagen
samlet inn og sendt til Vilnius. Vi hadde mottatt en lange liste over hva de trengte og ønsket.
19. mars 1997 arrangerte Rygge Soroptimistklubb en mannekengoppvisning i Moss Kunstgalleri med
klær fra ’Ann Karin Mote’. Entre kr. 50,-, som inkluderte kaffe og kaker. Dessuten var det utlodning.
Dette innbrakte kr. 7.000,-.
Våren 1998 dro fem fra Ryggeklubben på besøk til Vilnius. Disse var: Ellinor Hjorth-Eriksen, Gunni
Fiane, Turid Lindeman, Åse Rødsrud og Solveig Haug Urdal. Det ble overrakt nok en sjekk til barnehageprosjektet, og i tillegg gitt gaver, klær og spesial-drikkebeger. Via den norske ambassaden hadde vi på
forhånd gitt en CD/kassettspiller. Vår medvirkning i barnehageprosjektet ble avsluttet i 1999.
I 1997 hadde vi forberedt besøk av to soroptimister sammen med en gruppe folkedansere og sangere.
Vi skulle være behjelpelig med overnatting og bespisning. På grunn av en ulykke ble besøket annullert.
Likedan gikk det med vår invitasjon til Vilnius 1 soroptimistklubb, vi ønsket å spandere reise og opphold
for to soroptimister. Aukse Kuokstiene, den ene av de to ble syk, og reisen utsatt på ubestemt tid. I
forbindelse med disse to planlagte besøkene hadde vi mottatt gave fra Rygge Våler Sparebank på
kr. 2.000,-. Sommeren 1998 ble Zina Gineitiene og Jurate Tamasauskiene invitert til Runi Løken i
Rygge, på Runis regning.
I 1998 var Vilniuskomiteen i full gang med neste prosjekt: Ett skoleår i Norge for en litauisk ungdom,
skoleåret 1999-2000. Demokrati, menneskerettigheter, kvinnens stilling, internasjonal forståelse, miljø
og utdanning. Disse begrepene i vår formålsparagraf – ønsket vi å puste liv til ved å invitere en ung
student fra Litauen til et skoleår i Norge. Vår søsterklubb i Vilnius var gjort kjent med prosjektet – men
ikke involvert i det. Vi var i hyppig kontakt med offentlige instanser. Mye arbeid ble nedlagt, spesielt av
Gerd Louise Molvig. Det ble krevd at vi bidro med egenkapital. Derfor var klubbmedlemmenes hjelp og
støtte uunnværlig.
Vi arrangerte ’Høstens Gleder’ på Malakoff videregående skole. Mesterkokk Britt Bakken serverte
fiskesuppe, Arne Ødegaard fortalte om økologisk mat, Husfliden hadde utstilling og vi utlodning; netto
resultat kr.2.045,-. Utlodning på sommermøtet hadde gitt oss kr. 1.095,-. Salget av T-shirts med SIemblemet økte egenkapitalen. T-skjorter ble solgt til klubbmedlemmer, på representantskapsmøter,
distriktsmøter, Convention i Helsinki og salg ved annonser i Soroptima. På samme måte har vi solgt blå,
sammenleggbare paraplyer med påtrykte gule soroptimistemblemer.
Studentprosjektet ble finansiert med økonomisk støtte fra UD, FOKUS, Birgit Wiigs stiftelse og Rygge
Vaaler Sparebank. Østfold fylkeskommune ga fri skoleplass.
Da dette prosjektet ble støttet med midler fra det offentlige, var det viktig at utvelgelsen av student
foregikk på korrekt måte. Utlysningen hadde Den norske ambassaden i Litauen ansvaret for og likeledes
intervjuene av søkerne. De valgte Zivile, – for oss et lykkelig valg. Det hadde tatt nesten to år før
prosjektet ble en realitet.
Vi har hele tiden hatt god og jevnlig kontakt med vår vennskapsklubb i Vilnius. Årlig utveksles julegaver
og hilsener. I 2001 sendte vi en sjekk pålydende kr. 1.000,-, sammen med julehilsenen. Dette som
støtte til klubbmedlemmenes engelskundervisning.
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Den 28. april 2001 feiret Rygge soroptimistklubb sitt 20 års jubileum. Endelig ble tilbudet vårt fra 1997
en realitet. Vi inviterte to soroptimister fra Vilnius 1-klubben til et besøk hos oss i Rygge. Nijole
Maceviciene og Nomeda Jokubaitiene kom til jubileet. Begge bodde hos Wenche Aga. I løpet av en
weekend var de på Steinerskolen, på byvandring i Moss og sightseeing med bil i Oslo, i tillegg til
jubileumsfeiringen. Kr. 9.000,- (kr. 7.000,- til reise, pluss kr. 2.000,- til å dekke utgifter i forbindelse
med jubileet,) ble belastet Vilnius kontoen.
I 2002 kunne klubben med glede invitere to ungdommer fra Vilnius (mødrene soroptimister i Vilnius 1
klubben) til å delta i ’Youth Under Sail’. Dette kostet kr. 12.200,- og beløpet ble belastet Vilnius
kontoen. Begge ungdommene bodde hos Åse Rødsrud i dagene før seilasen.
Soroptimistene i Vilnius 1 soroptimistklubb, er meget dyktige og ambisiøse. De har prosjekter innen de
forskjellige programområdene. Da de feiret sitt 10 års jubileum den 13. – 15. mai 2005, hadde ingen fra
Rygge soroptimistklubb anledning til å reise til Vilnius. Som gave sendte vi en sjekk pålydende
kr.1.000,- og som takk mottok vi et flott bilde av jubilantene.
Flere av Ryggeklubbens medlemmer har på egen hånd støttet arbeidet i Vilnius både økonomisk og
ellers. Mange brevveksler med ’klubbsøstre’ i Vilnius. Vårt arbeid for Vilnius 1 soroptimistklubb, er den
største og lengst varende oppgaven klubben har engasjert seg i. Rygge soroptimister har gitt vel.
kr.60.000,- i økonomisk støtte til Vilnius.
På marsmøtet i 2006 ble vi enige om at Vilnius-komiteen skulle nedlegges. Ryggeklubben og komiteens
arbeid for å hjelpe Vilnius 1 soroptimistklubb, hadde vart mer enn 10 år. Vilnius 1 klubben, er fortsatt
vår vennskapsklubb, og vår klubbkontakt er og har i alle år vært: Gudrun Bjerke Fagerbakk.
Den 5. til 8. oktober 2006 vil 10 Ryggesoroptimister besøke Vilnius. Disse er: Ragnhild Hassel Bergerud,
Turid Harstad Bergerøy, Gudrun Bjerke Fagerbakk, Solveig Lawson, Turid Lindeman, Gerd Louise Molvig,
Berit Ramleth, Åse Rødsrud, Janneke Syvertsen og Inga Bjelke Wibye.

PROSJEKTER
Zivile Slavinskaite
17 år gamle Zivile Slavinskaite kom til Rygge 15. august 1999, kun få dager før skolestart. Hun hadde
hatt ca 50 timer med intensiv undervisning i norsk hjemme i Vilnius, en utgift på kr. 2000,-, som viste
seg å være en god investering.
Ellinor Hjorth-Eriksen påtok seg å være vert i tiden 15.8 til 17.12.99. Etter juleferie i Vilnius overtok Åse
Rødsrud ansvaret for Zivile, fra 9.1.2000 til skoleslutt i juni 2000. Zivile levde som familiemedlem hos
sine vertsfamilier og deltok i det daglige og sosiale liv. Vertsfamiliene fikk kun den økonomiske støtten
som var fastsatt for slike tilfeller.
Under Ziviles opphold bidro Ryggeklubben med: lommepenger, russeutstyr, turer i inn- og utland,
hjemreise til jul og etter endt opphold. Hun fikk lege- og tannlegebehandling.
Blant annet fikk hun sin første TBC-vaksine, noe hun hele livet hadde unngått fordi hun var livredd for
sprøytestikket. Hun var hvit av redsel i de få sekundene det tok å få vaksinen, men var takknemlig og
lettet over at det var gjort.
I løpet av skoleåret fikk hun i tillegg: en weekend i Skjåk sammen med Liv Gunnarstorp. Hun besøkte
venner på United World College i Fjaler, støttet av Wenche Aga. To litauiske venninner fra UWC kom på
besøk til Rygge og bodde sammen med Zivile hos Ellinor i 4 dager.
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Zivile fikk være med klassen fra Malakoff videregående skole på tur til Berlin, støttet av Inga Bjelke
Wibye. Hun fikk nok en weekend i fjellheimen. Ragnhild Hassel Bergerud og Wenche Stenbro tok henne
med til Wenches hytte i Gausdal, via en tur innom Prøysenhuset og Lillehammer. I vinterferien ble det 5
dager på Ringebufjellet hos Åse Rødsrud, og i mai en 3 dagers tur til København. Gudrun Bjerke
Fagerbakk og Åse Rødsrud tok med Zivile så hun fikk se et tverrsnitt av Vestlandet på turen ”Norge i et
Nøtteskall.”
Den 16. februar 2000 ble Litauens 10 års jubileum som fritt, uavhengig land feiret med en markering i
Nobelinstituttet. Zivile var der sammen med Ellinor Hjorth-Eriksen, Gudrun Bjerke Fagerbakk og Åse
Rødsrud. Ellinor holdt et innlegg om Ryggeklubbens tilknytning til Litauen og om soroptimistene. Zivile
fikk treffe landsmenn, og alle fire fikk overvære en høytidelig og festlig aften.
Zivile er opptatt av barns rettigheter. For å fokusere på dette tok hun fotografier som hun satte tekst til.
Disse fikk hun publisert i våre lokalaviser. I Litauen hadde dette ikke vært mulig.
Zivile Slavinskaite var flittig og avla eksamener som privatist i flere fag. Hun snakker meget godt norsk.
Etter hjemkomst startet Zivile sine studier ved Det juridiske fakultet på universitetet i Vilnius. I tillegg
har hun avlagt eksamen i nordiske språk.
Ved prosjektets slutt ble et revidert regnskap og en fyldig rapport på ca 30 sider sendt aktuelle
offentlige instanser. Takket være UD, FOKUS, Birgit Wiigs stiftelse, Østfold fylkeskommune og Gerd
Louise Molvig som skaffet gratis skolebøker, ble ikke Ziviles år i Norge en økonomisk belastning for
Rygge soroptimistklubb.
Rapport ble sendt Secretary of SI-Europe, Soroptima og Litauen Nytt i Vilnius.
I ettertid kan fortelles: Zivile Slavinskaite er ferdig utdannet jurist fra universitet i Vilnius, Litauen. Hun
snakker like godt norsk som svensk. Zivile bor i Sverige, er samboende med en tyrker og fikk en sønn
den 12. november 2006.
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Presidenter og Prosjekter 1980 - 2006
År

President

1981 – 1990
okt 1980
1981 – 1982

Erna Lorentzen

1983 – 1984

Solfrid Kopperud

1985 – 1986

1987 – 1988

1989 – 1990

Prosjekter vi har støttet
Solgt Unicefkort
1981/1982 Firdews, Tyrkia
(Østfoldprosjekt)
(Prosjekttid 81-84)

1983/-84 Firdews, Tyrkia
1983 Barnehjem Senegal
Ragnhild H. Bergerud 1985/-86 Vann i Senegal
(Prosjekttid 85-87)
samarb. m/UNICEF
Inga B. Wibye
1987 Vann i Senegal
1987 Utdanningsfondet
1988 Peru
Bibban Blakstad
1989 TV-aksjon:
Kvinner i den tredje verden
1990 Peru m/UNICEF

1991 – 1992

Turid H. Bergerøy

1993 – 1994

Solveig Lawson

1995 – 1996

Else Mehren Olsen

1997 – 1998

Solveig Haug Urdal

1999 – 2000

Ellinor Hjorth-Eriksen 1999 SIAM
1999/2000 Utdanningsfondet
2000 Limbs for life
2000, 10 des. appellen Legacy of
Learning
2000 Catosenteret
Wenche Stenbro
2002 Krisesenteret Moss
2002 Youth under Sail
Sponset to unge fra Vilnius
2003 Limbs for Life
(Prosjekttid 99- 03)
2003 Utdanningsfondet
Ellen Haukaa Eriksen 2003, 10.des. appellen
2004 Project Independence Women
Surviviors of War
(Prosjekttid 2003 – 2007)
2004 Utdanningsfondet
Gerd Louise Molvig
2005 Krisesenteret Moss
2005 TV-aksjon: FOKUS
Drømmefanger
2006 TV-aksjon: Leger uten
grenser
-06 Utdanningsfondet

Mars 2001–
sept 2003

Okt 2003 –
sept 2004

2005 – 2006

1992 Sight Savers
(Prosjekttid 92-95)
1992 Lillehammer Aid
1992 Operasjonsbord i Gorka,
Polen
via Wessel Holst
1993 Sight Savers
1994 Ghanaprosjekt
1994 Novgorod
1995 Sight Savers
1996 SIAM
(Prosjekttid 96-99)
1997/-98 SIAM
1998 Minefondet
1998 Utdanningsfondet
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Diverse

Oppretter arkiv i 1980
1982 Bibban besøker
soroptimist-klubb i Calgary
1982/90 Vi fører
’Huskelistebok’

1988 Stand: Nordisk
Kvinneforums
dager på Blindern
Budsjett innføres
1989 Skapet vårt montert
1990 E.M. Holmen besøker
soroptimister i Roma

1994 Eva Thorvaldsen mottar
Mossianaprisen
1994 Lager info-folder om
Ryggeklubben
1996 Åse Rødsrud besøker
Ghana
1997 Solveig Haug Urdal får
Moss kommunes kulturpris
1998 Sigrid Sandsberg tar
doktor-graden i
muskelsmerter
1999 Sept. Besøk av polsk
union
1999 Studiesirkel
verdensreligioner

2001 Regnskap på data
2001 Gerd Valebjørg besøker
soroptimister i Vilnius
2003 Vinner Norgesunionens
vervekampanje

Økonomisk støtte til utenlandske og innenlandske prosjekter
perioden 1981 – 2005
År (ca)
1985/86/87
1988/90
1992/93/95
1996/98/99
2000/03
2004
2000/03
1987 – 2006
1998
1983
1981/82
1994
1994
1992
1992
1989
2005
2006
2000
2002 – 2005
1997 – 2000
2002

Prosjekt
SI 4 års prosjekter:
Vann til Senegal 85-87
Peru 88-92
Sight savers 92-95
SIAM 96-99
Limbs for Life 99-03
Project Independence Women,
Survivors of War 03-07
10 desember appellen
Utdanningsfondet
Minefondet
Barnehjem Senegal
Firedews, Tyrkia
Ghana prosjekt
Aksjon Novgorod
Lillehammer Aid
Operasjonsbord Polen
TV-aksjoner:
Kvinner i den tredje verden
Drømmefanger
Leger uten grenser
Cato senteret
Krisesentret i Moss
Vilnius + Zivile
Youth under Sail
SUM

Kroner
38 300
5 800
4 500
5 200
12 200
6 800
3 800
6
14
1
1
4
1

500.000.000.300.500.100.550.2 700.1 000.9 500.-

2
8
60
14

900.000.000.200.-

165 550.-

I tillegg har vi solgt Unicefkort i perioden 81-90 for kr. 25.000.Private donasjoner og gevinster ved distriktsmøter og representantskapsmøter
estimeres til kr. 20.000 – 30.000.Vilnius studentprosjekt og Youth under Sail 2002 er beskrevet i egne kapitler

Youth under Sail 10. - 23. juli 2002
Soroptimist International Union of Norway gjennomførte for første gang et Youth Croisière (tokt). Rygge
soroptimistklubb sto for det praktiske arrangementet. Mange klubber og Unionen selv gav økonomiske
bidrag. 25 unge fra 16 land i Europa— samt 24 norske soroptimist-ungdommer deltok. Tema for denne
Youth Croisière var ENERGI OG KULTUR.
Vi satte først i gang med finansiering av prosjektet, med et budsjett på nesten kr. 300 000. Inkludert
certeparti av S/S Statsraad Lehmkuhl ble det nesten å sette hus og eiendom i pant. Men gradvis fikk vi
unionens tillit til prosjektet, og det ble bevilget i alt kr. 62 000. Mange av klubbene, i alt 44, bevilget
kr. 1000 til Youth Croisiere ’Youth under Sail’.
I dagene fra 10. til 13. juli ankom 25 ungdommer fra hele Europa. De deltok på rundtur i Østfold og
Oslo: Vannkraftverk, festningsanlegg, miljølandsby, vikingskip, Kon Tiki, Holmenkollen.
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I denne tiden var 14 soroptimistfamilier vertskap, og slik fikk våre gjester innblikk i norsk familieliv.
Nattbuss brakte oss til Bergen der SS Statsraad Lehmkuhl lå klar for 5 dagers tokt til Shetland.
Vi medseilere ble delt i tre vaktlag, og banjeren ble bebodd d.v.s. hengekøyene kom på plass. Vi ble
pålagt byssevakt, bøyevakt, rorvakt, brannvakt, utsiktsvakt og vakt i bestikken. Å seile består av to
deler: arbeid i riggen med seilene og haling i tauverk på dekk. Nå var det vinden og det aktive
fellesskapet som drev skuta framover. Om kvelden dukket oljeboringsplattformene opp som lysende
slott i horisonten.
Folk på Shetland sa de ikke kunne minnes slikt godvær som da vi var der. Vi fikk landlov i Lerwick, og
hovedstaden ble utforsket. På dekk var det om kvelden dans med trekkspill, sang og annen moro. ’Det
er en fin, fin ting å vinne venner’ lød fra et internasjonalt kor.
Neste dag var det tur til steinalder- og vikingtid på Jarlshof. Det særegne landskapet med sauer og
shetlandsponnier holdt interessen fangen under bussturen. På hjemturen passerte vi Shetlands store
fuglefjell. Himmelens hærskarer synes å ha slått seg ned på disse øyene: lundefugl, tjuvlom, havsule,
måker og skarv. Med god bør nådde vi opp i 12 knop under seil. Mange av medseilerene var blitt modige
i riggen nå, noen gikk helt til topps i røylen. Vi lærte sjømannskap, og vi måtte knyte knuter.
Kaptein Mark Seidel gav oss rosende ord for godt sjømannskap da han delte ut ’medseilerbevis’ og pins.
Sersjant Håkon Vatle fikk alle med i fengende shanties.
Da vi seilte inn på reden i Bergen ble vi hilst velkommen med buekorpstrommere og mottakelseskomite
fra soroptimistklubbene i byen. De hadde lagt opp tur til Dale energisenter, byvandring og kommunal
mottakelse på Fløien v/kommunalråd Heidi Havelien. Det var en strålende dag og kveld. Intet under at
de unge uttrykte at de måtte tilbake til Bergen en gang i livet.
Et antiklimaks ble det derfor å si farvel til de norske deltakerne og returnere med buss til Gardermoen i
løpet av natten.
Rygge soroptimistklubb synes dette var en interessant og utfordrende oppgave hvor FNs formål for ’With
Youth into the 2lst Century’: ’Foster national and international understanding through cooperation
between young people’ ble oppfylt. Ungdommene sprer nå sine erfaringer i egne land, og kan dermed
inspirere til nye tiltak som kan komme andre til nytte.

Noen sitat fra takkebrev:
‘…an unforgetable event’
‘…a unique possibility to know Norway and its culture and natural resources.. an excellent arrangement..
e-mail addresses to keep in touch..’
‘…ich danke herzlich für die Einladung, die grossartige Organisation und die herzlige Betreuung..’
‘…the trip of my life’
‘…jeg vil takke for den dejlige tur, det var virkelig en ‘once in a lifetime’ oplevelse’

Solveig Haug Urdal og Anne-Marie Raade
prosjektledere

Redaksjonens anmerkning
Solveig og Anne-Marie var alene i klubben om å planlegge og gjennomføre prosjektet, som det stod stor
respekt av.
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Ryggeklubben vant 2. pris for prosjektet Youth under Sail.
Prosjektet ble gjennomført med støtte fra Unionen og klubbene.
Ryggeklubben samarbeidet med speiderne i Varna krets, og til sammen deltok over 150 personer på
toktet med Statsraad Lehmkul til Shetland.
Primus motorer for prosjektet var fra Ryggeklubben: Solveig Haug Urdal og Anne Marie Raade.
Fra Varna speiderkrets: Arild Urdal.
Revisor for prosjektet: Turid Lindeman.
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SOROPTIMIST INTERNATIONAL (SI)
●

Amerikanske føderasjon
SI/A

Britiske og irske føderasjon
SI/GBI

Europeiske føderasjon
SI/E

Syd Vest Stillehavs føderasjonen
SI/SWP

2 guvernører fra hver union

27 unioner

Liechtenstein 1
Monaco 1
San Marino 1

Norgesunionen

65 klubber
(2006)

2 representanter fra hver klubb

Soroptimist International formålsparagraf:
Soroptimist International er en verdensomspennende organisasjon for yrkeskvinner, en global stemme
for kvinner gjennom bevisstgjøring, formidling og handling.
SI skal arbeide for soroptimismens formål som beskrevet i Artikkel II i lovene til SI, nemlig:
bedring av kvinnens stilling
høy etisk standard
menneskerettigheter for alle
likhet, utvikling og fred gjennom
internasjonal goodwill, forståelse og vennskap
SI forplikter seg til å:
Yte service til lokale, nasjonale og internasjonale samfunn
Delta aktivt når det tas avgjørelser på alle nivå i samfunnet
Den norske Soroptimist-appellen
La oss være oppriktige i vennskap og vise evne til fred og forståelse.
La oss alltid være villige til å hjelpe og tjene.
La oss alltid sette oss høye mål, og utføre vårt arbeid med verdighet og under ansvar.
Norgesunionen ble stiftet 25. november 1939. Unionspresident Inger Tostrup Martens
Norgesunionens første årsmøte avholdt i Oslo 5.-6. juni 1946
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Soroptimist International emblemet
Emblemet er tegnet av Anita Houts Thompson i forbindelse med en konkurranse i 1928.
Det ble godkjent på den første internasjonale soroptimistkongressen i Washington D.C. samme år.
Originalemblemet er laget i blå emalje og gull. Emblemet har hatt mange forskjellige utforminger i
årenes løp. Emblemet over har vært i bruk siden 1981.
Det viser en kvinne i sentrum, fordi soroptimismen ble etablert for kvinner. Det er også kvinner som har
utviklet organisasjonen.
Bak kvinnen, som en glorie, kan vi se lysende stråler av en ny dag. Det er uttrykk for kvinnens uredde
og faste holdninger.
Kvinnens armer er løftet som tegn på frihet og stolthet over det nye søsterfellesskapet som skal
etableres.
På skiltet over henne står det SOROPTIMIST (latinsk: SOROR: søster og OPTIMA: beste).
Dette er vårt banner som holdes stolt løftet så alle kan se hva vi streber etter.
Under kvinnen kan man lese INTERNATIONAL, som forteller om soroptimismens verdensomspennende
organisasjon.
Til høyre for kvinnen er det eikeblad med nøtter som symboliserer styrke, tilvekst og utvikling. Fra en
liten men viktig spire sprer organisasjonen sine røtter og grener utover som et eiketre.
Til venstre for kvinnen er det laurbærblad som symboliserer seier for kvinnens ideal: vennskap,
forståelse og samhold.
Fargekode: Pantone Colour Formula Guide 1000. Blå: 293C. Gul: 012C
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Ryggeklubbens medlemmer med verv på unionsplan
(og i tilknyttede organisasjoner)

Navn

Verv

Solveig Haug Urdal

Unionskoordinator IGU
1. visepresident
Unionspresident
Unionskoordinator Menneskerett/Kvinnens
stilling
Landssekretær
Guvernør
Styremedlem FOKUS
Unionssekretær
Revisor unionen
Revisor unionen
Medlem finanskomiteen
Unionskasserer
Styremedlem FOKUS
Styreleder FOKUS
Suppleant unionsstyret
Leder unionens ekstensjonskomite
Medlem valgkomiteen FOKUS
Unionens kontakt i FN-sambandet

2000-2004
2005-2007
2007-2009
1990-1994

Utdanningsfondet

2004-2005

Ellinor Hjorth-Eriksen

Gunni Fiane
Sidsel Karlsen

Gerd Louise Molvig

Solveig Lawson

Else Mehren Olsen
Anne-Marie Råde
Sølve Stenmark
Bibban Blakstad

Periode

Unionsstyret 2007 - 2009
Solveig Haug Urdal, president
Ellinor Hjorth-Eriksen, sekretær
Sidsel Karlsen, kasserer
Gerd Louise Molvig, suppleant
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1998-2000
2000-2002
2003-2004
2007-2009
1987-1988
1987-1988
2001-2003
2007-2009
2003-2005
2006-2007
2007-2009
1999-2004
2000-2006
2003-2006

Ryggeklubbens deltakelse på internasjonale arrangementer

År

Arrangement

1995

Vilnius I, Litauen
Chartring

1995

Sjøfarergruppen
(Norge, Island, Ghana,
Portugal)
Tur Ghana, Accra, Afrika

1996

1996
1998

Helsinki, Finnland
SI Convention

2000

Litauen 10 års jub.
Nobelinstituttet, Oslo
Reutlingen, Tyskland
Gudmor til ny klubb
Istanbul, Tyrkia
Guvernørmøte
Veile, Danmark
Guvernørmøte
Warsawa, Polen
Samarb.konf. Norge/Polen
Sydney, Australia
SI Convention
New York, USA
Delegatt FN besøk
Wien, Østerrike
SI Convention

2001
2002
2003
2003
2004
2005

2006

Deltatt av egen interesse
Repr. for fadderklubben
Inga Bjelke Wibye
Gudrun B. Fagerbakk

Åse Rødsrud
Privat tur
Besøkte soroptimister

Düsseldorf, Tyskland
Europa Treffen
Vilnius I, Litauen
Besøk

1999

2001

Representant med
Unionsverv

Gerd Louise Molvig

Ellinor Hjorth-Eriksen
Guvernør (holdt tale)
Ellinor Hjorth-Eriksen
Guvernør (holdt tale)
Ellinor Hjorth-Eriksen
Guvernør
Ellinor Hjorth-Eriksen
Guvernør
Ellinor Hjorth-Eriksen
FOKUS Representant

Turid Lindeman, Ellinor
Hjorth-Eriksen, Gunni Fiane,
Solveig Haug Urdal,
Åse Rødsrud
,
Anne Mollatt
Ragnhild H Bergerud
Kirsti Olsen
Gerd Louise Molvig
Else Mehren Olsen
Gudrun Fagerbakk,
Åse Rødsrud

Gerd Louise Molvig
Gerd Louise Molvig
FOKUS Representant
Solveig Haug Urdal
Unionskoordinator IGU

Vilnius 1, Litauen
Besøk
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Gerd Louise Molvig
Sidsel Karlsen
Ragnhild Hassel Bergerud
Berit Ramleth, Åse Rødsrud,
Turid Lindeman, Turid H.
Bergerøy, Solveig Lawson,
Gudrun Fagerbakk, Janneke
Syvertsen, Inga Bjelke Wibye,
Gerd Louise Molvig
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