
 
                     

 
 

 
 

 

MOLDE 
SOROPTIMISTKLUBB 

28. MAI 1979 - 28. MAI 2009 



 
Molde Soroptimistklubb – 30 år 28.mai 2009  
Starten 

Den 2.okt.1978 møttes 13 damer, av 33 inviterte, til et informasjonsmøte om 

Soroptimist International hos Ingebjørg Rostin -Svendsen i Molde. Ingebjørg 

Rostin- Svendsen var medlem fra før, og da hun flyttet til Molde, ønsket hun å 

starte en klubb her. Daværende ekstensjonspresident Ellen Gade deltok fra 

Norgesunionen sammen med presidenten i Sandefjord klubben, Eivor 

Årstrand. Disse damene var dyktige til å motivere og å skape interesse. Det 

ble samme kveld dannet et interimsstyre. Det ble holdt møter jevnt fram til 

våren 1979. 

 

Fra Soroptima: 
        ”Endelig: Molde. 

Sted: Molde, Rosenes by - Hotell Alexandra. 

Dato: 28.mai 1979. 

Til stede:32 soroptimister fra Norge, Sverige og Nederland samt 4 representanter 

fra Molde kommune og lokale mannlige serviceklubber 

Atmosfære: Sommer og toppstemning! 

             Alt lå med andre ord til rette da den etterlengtede Moldeklubben ble ønsket 

velkommen til kjeden av soroptimistklubber verden over. Fra treplanting i Alexandra-

parken (foretatt av ordføreren) toget vi inn til festdekket kongebord- med dekorasjoner i 

gult og blått. 

Lysseremonien ble foretatt av Europas føderasjonspresident Edith Frederiks, guvernør Ida 

Yttri, unionspresident Agnes Kjelstrup og Moldeklubbens president Ingebjørg Rostin- 

Svendsen. 

Edith Frederiks overrakte Charteret ledsaget av følgende kloke ord: ”Husk at det vil kreves 

noe av dere. Ikke vent dere mer enn det dere er villige til å gi selv.” 

Ingebjørg Rostin- Svendsen presenterte så de nye Moldesoroptimistene, og de fikk sine lys 

tente og sine nåler festet. Ekstensjonspresident Ellen Gade overrakte - i vanlig munter stil – 

de norske klubbenes gave, og også hun uttrykte sin glede over at ”Mørelandet” nå var 

beseiret.” Unionspresident Agnes Kjelstrup ga også gave og kloke ord til den nye 

klubben: ”La ikke gresset gro på sti som fører til vennskap.”Tatjana, visepresidenten i den 

svenske unionen, hilste fra broderlandet og overrakte den vakre svenske keramikk- 

soroptimist- dukken. Ordfører Fredly kunne bare konstatere at Molde nå nærmer seg det 

fullkomne - når byen nå også har fått ”soropterister”. (Stor munterhet!) Også 

representanter fra Rotary og Lions ønsket den nye service- klubben velkommen i laget. Et 

timanns Lions kor kom med sin velkomst og gave: En avdeling vakre sanger – framført 

profesjonelt. De ble belønnet med trampeklapp. Og talene fortsatte ved kaffen: 

Magnhild Aase Sandvik hilste fra Voss, Ida Yttri ønsket velkommen i nabolaget og Eli 

Tønder var talsmann for Bergen og distrikt Vest – godt assistert av Bjørg Vikse fra 

Haugesund som ønsket velkommen til distriktsmøte i september. Den vennskapelige 

replikk -vekslingen om Moldeklubbens distriktsmessige tilhørighet, fikk svenske Tatjana til å 

utbryte: ”Jag tykker ni skal bli svenska!” (Stor jubel.) 



Mange telegrammer fra inn - og ut - land ble lest opp, og Moldeklubben kvitterte med å 

overrekke gaver til flere av de tilstedeværende, før Øyvor Aarstrand, som hilste fra 

Sandefjord, konkluderte med å utbryte: ”Du slette tid for en Charterfest!” 

For oss som var til stede, vil chartringen av Molde Soroptimistklubb bli et minne for livet, 

og måtte dette minne om fellesskap og vennskap være med når moldeklubben nå 

starter opp. Takk, kjære Molde, og hjertelig til lykke med fremtiden. 

                                                                 Eli Tønder. ” 

 

Slik ble altså begivenheten skildret i Soroptima. Det var 19 medlemmer som 

ble chartret. Det første styret var slik: president: Ingebjørg Rostin- Svendsen, 

visepresident:Grete Skandsen, sekretær: Aud Brobakk, kasserer: Gerd Bergset 

og styremedlem: Anne Lise Strand. Klubben tilhørte Distrikt Midt- Norge, og vi 

deltok på distriktsmøtet i Namsos høsten 1979. 

 

        
 
Gerd Wold Goddard overrekker Føderasjonspresident Edith Frederiks en applikasjon laget av 

Moldeklubbens medlem, tekstilkunstneren Aslaug Bryhn. 

 

Den første generalforsamlingen ble holdt 4.feb.1980   

Møteplikten var viktig, og det ble i referatet nevnt at to medlemmer var borte 

pga sykdom. 

Oppmøte prosenten det første året var på 92 %. Medlemskontingenten ble 

satt til 300 kr, med mulighet til å betale i to omganger. Matpenger ble samlet 

inn på hvert møte. Styret fortsatte, men det ble valgt to suppleanter: Liv 

Hessen Gjendem og Gunnvor Vaadal. 

Medlemstallet var nå 22. Det ble solgt UNICEF- kort for 13.920 kr. 

Vi hadde medlemmer til stede på Landsmøte og Nordiske dager på 

Lillehammer13.-16. juni 1980.  

Etter initiativ fra Moldeklubben ble Kristiansund Soroptimistklubb 

chartret20.11,1982. 

Den 19.03,1983 fulgte Ålesund.   

På medlemsmøtet 6.04.87 hadde vi oppe sak om deling av Distrikt Midt- 

Norge. Følgende forslag ble gitt fra Moldeklubben: Klubbene i Møre og 

Romsdal skilles ut som eget distrikt. Distriktet får navnet Distrikt Nord Vest. 

 

 



 

Føderasjonspresident Edith Frederiks overrekker Charteret til Ingebjørg Rostin-

Svendsen, Moldes Soroptimistklubbs første president. 

 
Treplanting i Alexandraparken. Her var de aller fleste til stede. 

 

 

 

 



 

Representantskapsmøter:  

Moldeklubben har vært vertskap for 2 representantskapsmøter 

 

Det første ble arrangert 14. -15. mai 1988. 

 

Dette møtet ble en stor oppgave for Moldeklubben, men en oppgave vi kom 

vel i havn med. 

Synnøve Ulleland Talsethagen var en myndig og grundig leder for 

arrangementet. Representantskapsmøtet ble gjennomført med 

Unionspresident Kristin -Elfi Flåto i spissen. Langveis farende gjest var den 

europeiske føderasjonspresidenten Marie Jeanne Bosia fra Sveits. Landsmøtet 

hadde emnet: Kvinner og ny teknologi. Det var særlig utviklingen innen 

informasjonsteknologi og bioteknologi det ble lagt vekt på. Hele 

arrangementet ble en suksess, og vi fikk en mengde gode tilbakemeldinger 

etter møtet. Nydelig sommervær bidro i stor grad til at møtet ble trivelig. 

 

 
 

 



Fra representantskapsmøtet i Molde 2003. Unionsstyret fra Molde takker av. 

Gjester : SIE president 2001-2003 Hanne Jensbo t.v. Johanne Sørensen t. h. 
     

 
 



 

Prosjekter 
 

MOLDES BYJUBILEUM I 1992 

         
SOROPTIMISTAKTIVITETER 
Molde by feiret i 1992 250 år med bystatus. Byjubileumskomiten ønsket alle lag 

og organisasjoner velkommen til å delta med innslag gjennom hele året. Molde 

soroptimistklubb bestemte etter hvert at de ville delta  med to innslag. Det første 

var å delta på selve fødselsdagen 29.juni i det historiske opptoget og det andre 

var å sette i gang et prosjekt relatert til miljø. 

        

DET HISTORISKE OPPTOGET  
 

Molde soroptimistklubb tok kontakt med andre kvinneserviceorganisasjoner i 

byen om en sammen kunne lage et innslag i opptoget. Gjennom deltakelse 

kunne en vise litt om kvinnenes innsats i byen gjennom 250 år. I Molde hadde 

det bl a vært mange arbeidsplasser hvor kvinnene hadde en sentral rolle. 

Telegrafen var lenge en av de største kvinnearbeidsplassene i byen helt frem til 

automatiseringen i 1964. Det ble bestemt at vår klubb skulle forsøke å vise 

telefondamenes arbeid: Telefondamer – Kvinneyrke i 100 år.  

Vi ønsket å vise dette ved hjelp av plakater, drakter og telefonutstyr. 

Andre store kvinnearbeidsplasser var bl a helsevesen, konfeksjon og ikke minst i 

hjemmet, disse valgte de andre organisasjonene å belyse.  

 

Så var det å sette i gang; finne historien bak arbeidsplassen og bestemme hvilke 

tidsepoker som skulle med, finne rekvisitter som telegrafutstyr og telefoner, 

finne klær som passet til tidsepokene, ikke minst hatter. Det ble mye latter og 

moro underveis.  

2 medlemmer i klubben laget ”100 årsdrakten” etter ide fra gamle bilder fra 

Norsk Teknisk Museum, ellers ble det lånt alle typer klær, sko og hatter fra 

venner, kolleger og familie. 

Klesdraktene ble valgt etter de forskjellige årsmodellene for telefonapparat 

1892, 1906-1918, 1932, 1953 og 1967. Etter det kom teleuniformer/ drakter 

frem til i dag.  

36 personer deltok i vår avdeling i opptoget, 20 fra soroptimistklubben og 16 fra 

televerket. 

Etter bildene å dømme ga dette et morsomt og illustrerende bilde av kvinners 

arbeid gjennom 100 år, i tillegg styrket det samarbeidet i klubben. 

 
 

 

 

 



 

      
 

 
 

     

 

 

Molde bys 250 års jubileum.  1992 

Historisk opptog hvor Soroptimistklubben 

valgte å vise telefondamenes arbeid. 
   Telefondamer- Kvinneyrke i 100 år 

 

 

                                                                                           

 



Miljøprosjekt 

Miljøprosjektet ble startet av koordinator for miljø og resten av miljøgruppa 

etter at den kommunale jubileumskomiteen hadde gått ut med ønske om å 

markere Molde som en miljøvennlig by. Miljøgruppa bestemte seg for å slå et 

slag for å endre vaner som endrer samfunnet. Som forbrukere har vi makt det 

viser mange undersøkelser. 

Konklusjonen ble først å lage en dag i miljøets tegn i Molde Rådhus, men 

under planlegging vokste det hele til 3 dager. Tidspunktet ble satt til 1.-

3.oktober 1992. 

 

Etter som prosjektet ble så stort ble det tatt kontakt med Molde Husmorlag, 

Molde Eldreforening, Inner Wheel og Molde Sentrum, etter hvert ble også 

Molde Kommune medarrangør, og Molde Rådhus ble stilt gratis til disposisjon. 

 

En gruppe arbeidet med en egen Miljøavis som skulle være innstikk i vår 

lokale avis. Avisen inneholdt faglige artikler, annonser og ble trykket i 9000 

eksemplarer. 

300 miljøhandleposer med jubileumsmaskotten ble bestilt for salg. 

 

80 ulike grupper og personer ble kontaktet for å sette opp et program for 3 

dager med foredragsholdere, utstillere, ulike informasjonsstands og diverse 

kunstneriske innslag. 

Rådhussalen ble utsmykket med fargesprakende tekstiler, transparent ble 

hengt utenfor Rådhusveggen med ”Miljødagene 1-3 oktober” trykt på. 

 

Alle dagene var det åpen kafe i Rådhuset og de samarbeidende 

organisasjonene var ansvarlige. 

Åpningen av miljødagene ble foretatt av ordføreren og presidenten i Molde 

Soroptimistklubb. 

I løpet av de tre dagene besøkte barnehagebarn og skolebarn Rådhuset for 

å treffe miljødetektimen Blekkulf og jubileumasmskotten ”Hvaldemar”, og for 

å lære om resirkulering, gjenvinning og kildesortering. 

Det var paneldebatt om temaet ” Miljøansvar i hverdagen” og 

Møremusikarane spilte før og etter debatten. 

Andre faglige foredrag som ble holdt i løpet av dagene var; ” Inneklima- 

også en miljørisiko”, ” Helse i miljøperspektiv” og ”Miljøheimevernet i Molde”. 

Det var 18 stands i Rådhuset med all mulig informasjon, og i tillegg en 

billedutstilling med tema ” Til minne om menneskets kamp for økonomisk vekst 

og utvikling”. 

Miljødagene ble avsluttet med gudstjeneste i Molde Domkirke med egen 

miljøliturgi, den første i byen. 

 

2000 mennesker gjestet miljødagene, flere skoler og barnehager ble besøkt 

av våre foredragsholdere, lokalavisen brakte daglig ”Miljøtips” og det var god 

avisdekning, en dag på 5 forskjellige plasser i avisen. Lokaltv hadde intervju 

med ordfører og president i klubben. 

Det økonomiske overskuddet ble på 30.000,- kroner. Miljødetektiven ”Blekkulf” 

ble en periode sydd i Molde og ga arbeid til 6 arbeidsledige kvinner. 

Overskuddet ble ellers investert i et praktisk rettet miljøprosjekt. 

 

 



Klubben mente at gjennom disse dagene hadde en lært noe om å forutse og 

forebygge, som er langt bedre enn å observere og kurere, i tillegg føyde 

dette seg inn i soroptimistenes handlingsprogram om å gå i nærmiljøet og 

handle ut fra de behov en finner der. 

 
 

MILJØPROSJEKTET VIDERE. 
Moldeklubben presenterte prosjektet på representantskapsmøte på Hamar i 

1993 og ble bedt om representere Norgesunionen på Nordisk Forum i Åbo 

Finland i 1994. Alle de nordiske soroptimistklubbene var bedt om å lage en 

stand sammen for å markere hva soroptimistene arbeider med. 4 soroptimister 

fra Molde deltok i Åbo. Denne konferansen var en nordisk førkonferanse før 

den store internasjonale kvinnekonferansen i Beijing i 1995, konferansen 

hadde en del hvor NGO’er fikk delta og en annen del hvor offisielt oppnevnte 

regjeringsdelegater deltok. 

Nordisk Forum var en utrolig spennende begivenhet med foredrag, 

konferanser, stands, konserter osv. Overalt var det aktive og engasjerte 

kvinner, og mange av dem var soroptimister. 

 



 

 
ALDRI MER HIROSHIMA!   
Lotusblomstmarkeringen ”, som vi kalte arrangementet i klubben, ble til etter 

et initiativ fra Wencke Thomassgård som hadde sett at Kvinner for Fred og Nei 

til Atomvåpen hadde en tilsvarende markering på Røros. 

Siden 1946 har det vært skikk å sette ut hvite lotusblomster på Japanske elver 

og sjøer til minne om bombingen den. I Japan er hvitt sorgens farge. 

 

Molde Soroptimist klubb tente på ideen.   Dammen på Romsdalsmuseeet ble 

valgt som arena og  klubben har  siden 1996 gjort det til en årlig tradisjon å 

markere minnet om bombingen av Hiroshima og Nagasaki der 200 000 

omkom.  

Slik verdenssituasjonen er i dag fant vi det like viktig å markere vår motstand 

mot krig og terror. 

1995  Opplesning av Vivi Sunde 

1996             fylkesmann Alv Jakob Forstervold 

1997  Mette Lassen Buchholz 

1998  Biskop odd Bondevik og CamillaUlleland Hoel 

1999  forfatter Knut Ødegård 

2000  forfatter Karsten Alnes 

2001  Kjell Magne Bondevik 

2002  Anna Beth Gilje 

2003  varaordfører Bitten Linge 

2004  kappelan Grethe Lystad Jphnsen 

2005             fung. Biskop Øystein Bjørdal 

2006  fribyforfatter Gilles Dosseau-Gouin 

 

 
 



 

 

         
 

                     

                      



 

 

Benin prosjekt 

 
 

Våren 2007 inviterte klubben fribyforfatter Gilles Dossou-Gouin til å komme på 

et møte og fortelle oss om sitt hjemland, Benin.  Gjennom dette foredraget 

ble vi kjent med de sosiale forholdene i landet og klubben bestemte at vi ville 

prøve å etablere et prosjekt i Benin for å skape et bedre liv for noen..  Tre av 

klubbens medlemmer (Anna Beth Gilje, Bodil Talberg og Sissel Hagerup 

Heggdal) fikk ansvar for å trekke opp linjer for et prosjekt i samarbeid med 

Gilles. 

Vi kalte prosjektet ”Frednettverk”.  Så lenge det finnes analfabetisme og 

fattigdom i landet er det liten grobunn for fred. Ut ifra dette valgte vi å satse 

på å gi barn utdanning.   

Gilles sin søster, Gilberte som er lærer i Cotonou etablerte en gruppe av 

venner og kolleger som skulle styre prosjektet i Benin.   Gruppen anbefalte at 

vi bl.a. satset på skolemateriell, Det var stort behov for dette, samt 

skoleuniformer, myggnett og medisiner. 

Da det var vanskelig å få tilsendt et budsjett fra gruppen i Benin, ble klubben 

enig om å sende kr. 5.000,- og ba om en rapport som viste bruken av disse 

pengene samtidig som vi sa at rapporten ville danne grunnlaget for evt. 

videre støtte.  Vi har sendt ytterligere 5.000,- 

Det som er vanlig ved prosjektarbeid innenfor SI er at den norske klubben 

arbeider sammen med en lokal soroptimistklubb. Det ble ikke gjort i dette 

tilfellet fordi Gilles som var utvist fra landet, fant det vanskelig å arbeide 

sammen med koner og søstrer av den myndighet som hadde vist ham ut. 

Derfor ble den lokale samarbeidspartner sammensatt av hans søster. 

 

Klubben har nå bestemt at en av soroptimistklubbene i Cotonou også skal 

involveres i prosjektet. 

 



 

Nini Roll Ankers byste 
som står i parken ved Godtfred Lies plass blir hvert år bekranset av Molde 

soroptimist klubb om morgenen den 17. mai.  En høytidelig markering med 

Molde Janitsjar, speidernes flaggborg og representant fra 17. mai komiteen.  

Dette er en fast post på 17. mai programmet og oppdraget ble gitt oss av 

Molde kommune. 

 

 

.  
 
Fadderbarn 
Klubben har hatt flere fadderbarn gjennom SOS Barnebyer.  Alle fra Brasil. 

 

 
 

Vi lar Claludette og Davi Junior representere alle de som har fått støtte fra 

Molde klubben gjennom disse årene 



 

Distriktsmøter 

 
Fellesmøte med Kristiansund klubben på Håholmen i 2004 

 

 
 

Her besøker vi Veøya i 2007.  Professor i Arkeologi fra Universitetet i Oslo,  

Brit Solli, fortalte oss om øyas spennende historie.   



 
 
 
 
 



Moldeklubbens medlemmer har også 
bidratt som tillitsvalgte i organisasjonen 
forøvrig. 
 

Styret for Norgesunionen blir lagt til Molde i årene 2001-2003 
 

Så tok vi utfordringen! 

 
 

Den 11.11.98 gikk brevet til daværende unionspresident Liv Handeland om at 

Molde Soroptimistklubb var villig til å stille som Unionsstyre i årene 2001-2003. 

 

Unionsstyret skulle bestå av: 

Anna-Beth (Anna Elisabeth) Gilje     Unionspresident 

Kari Tallaksen                                       Sekretær 

Inger Elisabeth Lønset                             Kasserer 

Marit Heggstad                                        Suppleant 

 

Anna-Beth var fra høsten 1999 1. visepresident i unionsstyret, og 1. oktober 

2001 tok Molde over Unionen. Dette skulle vare fram til 30. september 2003. 

 

Nesten hver tirsdag i disse årene hadde vi fire styremøter. Det kunne bli lange 

kvelder etter endt arbeidsdag.  

Det hendte også at vi måtte ta helger til hjelp. 

 

Vi lærte utrolig mye – og vi hadde stor aktivitet på Unionsplan. 

Mye reising ble det også. Reising som ble noe fordelt, men det meste falt på 

Unionspresidenten. 

Det var representasjon både i inn og utland. 

 

Dette samholdet med 4 soroptimister fra Moldeklubben, som ikke kjente 

hverandre så godt fra før, gjorde at vi ble sterkt knyttet til hverandre. I ettertid 

har vi kalt oss 4-banden og møtes jevnlig. Også nå snakker vi soroptimisme! 



 

Som tidligere nevnt, var det to meget aktive år. 

2 nye klubber ble chartret i den perioden vi hadde Unionsstyret. Det var Lister 

Soroptimistklubb og Sandnes Soroptimistklubb. 

 

Tilfeldigheter gjorde at vi oppdaget en annonse i en avis hvor lag og 

foreninger kunne søke om midler fra Barne-og Familiedepartementet for 

styrking av organisasjonen. 

 

Og vi søkte selvfølgelig! 

 

Lykkelige var vi da vi mottok brevet om at 100.000 kroner var tildelt 

Norgesunionen av Soroptimister.  

Dette gjorde sitt til at vi kunne styrke vår organisasjon både innad og utad. 

Vi oppdaterte Unionens Datautstyr med ny bærbar PC og skanner. 

Vi kunne invitere flere tillitsvalgte til å delta på utvidet unionsstyremøte. 

Education-The Key to Progress- var føderasjonspresident Hanne Jensbo sitt 

prosjekt for 2001-2003. 

I tråd med dette gikk vi ut med tilbud til alle Soroptimistklubbene hvor vi 

anbefalte å starte data-kurs for medlemmene, og etter søknad få tilskudd fra 

Unionsstyret. 

Det var skuffende få klubber som benyttet seg av denne muligheten. 

Moldeklubben slo til, og det ble satt i gang data-kurs på Nesjestranda 

videregående skole i Molde.   

 

Kontakten med Riksarkivet ble forsterket, og Unionens gamle arkiv, som ble 

oppbevart både her og der i Norges land, ble overtatt av Riksarkivet. 

Vi måtte forhåndsbetale 24.000 kr for dette. 

 

Koordinatorpermene ble også ferdig utarbeidet i denne perioden, med Inger 

Anne Fiskerstrand, Ålesund Soroptimistklubb, og Edle Utaaker, Bergen 

Soroptimistklubb, som fødselshjelpere. 

 

Youth under Sail ble gjennomført, med Solveig Haug Urdal, Rygge 

Soroptimistklubb, som koordinator. Alle klubbene støttet opp med økonomiske 

midler til dette, og ekstra midler bevilget også Unionsstyret. 

 

I denne perioden ble vårt bærbare banner med logoen laget og innkjøpt. 

Dette var det Solveig Lawson, nå Rygge Soroptimistklubb, som var fadder til.   

Vi godkjente det – og betalte. 

 

Vi fikk også 2 representanter inn i styret for Fokus. Det var Solveig Lawson som 

ble representant for Soroptimist International, Union of Norway, i valgkomiteen, 

og Ellinor Hjort-Eriksen (Rygge) inn i styret. 

 

I desember 2002 ble to medlemmer av styret for Norgesunionen invitert til et 

personlig møte med åres fredsprisvinnere, FN og Kofi Annan. 

I forbindelse med fredsprisutdelingen ønsket Kofi Annan å få møte 

representanter for de norske NGO-organisasjonene. (Non Govermental 

Organisations.) 

To fra Unionsstyret deltok, og det var en fantastisk opplevelse. 

I tråd med det som Soroptimistene står for, sa Kofi Annan bl.a.: Det bidraget 

de frivillige organisasjonene yter på ulike områder har stor betydning for FN`s 

arbeid for fred.  



 

Til vårt representantskapsmøte i Molde våren 2003 var vi så heldige at både 

vår daværende føderasjonspresident Hanne Jensbo og Johanne Sørensen, 

representant for prosjektet 5-O (begge fra Danmark), etter invitasjon kom til 

vårt store og vellykkede møte i nydelige vårdager. 

 

På dette møtet ble det holdt et eget møte med presidentene i klubbene hvor 

vi åpent kunne diskutere saker. 

Dette satte klubbpresidentene pris på, men jeg tror ikke det har blitt gjentatt.   

 

Mye mer kunne vi ha fortalt om, bl.a. at vi fikk valgt inn norske soroptimister i 

Europaføderasjonen. Ja til og med på topplan i Soroptimist International, Siri 

Bjercke (Svolvær Soroptimistklubb). 

Da vår tid som Unionsstyre var over, måtte Anna-Beth fortsette i valgkomiteen 

i flere år fremover. 

 

Takk for lærerike år. Marit, Inger Elisabeth, Kari, Anna-Beth   

 

 
 

Gunhild Gussiås 
Gunhilds tillitsverv på unionsplan: 

1985 – valgt til unionskoordinator for Menneskerettighetene – kvinnens stilling  

1987 – gjenvalgt for 2 nye år 

1989 – valgt til 2.visepresident 

1992 – valgt til unionskoordinator for Økonomisk og sosial utvikling 

  for 1 år (på grunn av dødsfall) 

1995 – valgt til guvernør 

 

Gjennom alle tillitsvervene har jeg møtt utrolig mange dyktige kvinner både i Norge 

og i utlandet, jeg var også så heldig at jeg fikk chartre en ny klubb i Nederland Jeg 

har vært nødt til å sette meg inn i organisasjonens oppbygging og hvordan den 

fungerer, det gjør arbeidet mer interessant. Som tillitsvalgt har jeg vært nødt til å ta 

ordet i store forsamlinger som har vært nyttig ellers også i mange situasjoner. Ikke 

minst har det å være med i mange posisjoner gitt mange gode venner og et utstrakt 

kvinnenettverk 

 

 

Med verv på nasjonalt og 

internasjonalt plan kan du 

møte mange spennende 

mennesker. 

Her er Anna Beth sammen 

med biskop Desmond Tutu i 

forbindelse med utdelingen 

av Fredsprisen 2001 som gikk 

til FN og Kofi Annan  



Gerd Wold Goddard 
 

Gerds verv på unions- og føderasjonsplan 

 

 

Unions nivå 1986-88 Programkoordinator Utdanning og kultur 

  1989-91 Guvernørsuppleant 

  1991-93 Guvernør 

  2006-07  Informasjonsmedarbeider 

 

Føderasjons 1995-99 SI/E Programme Co-ordinator Education & Culture 

      nivå 1999-2001 SI/E 2nd Vice. President 

  2007-09 SI/E Scholarship Committee member 

 

Å være Soroptimist har for meg i alle disse årene vært et ”pust i bakken” i en ellers 

hektisk og krevende yrkeshverdag.  Å være del av et internasjonalt kvinnenettverk er 

et privilegium, spesielt når nettverkets største oppgave er å bedre kvinners stilling i vår 

egen og verdens kulturer.                                                                                                                                    

Allerede året etter at klubben ble chartret lot jeg meg inspirere av fellesskapet som 

møtte meg på Representantskapsmøtet og Nordiske dager på Lillehammer. 

Verdenskongressen i Istanbul i 1983 var et imponerende arrangement, der flere av 

våre norske Soroptimister hadde fremtredende roller i vår verdensomspennende 

organisasjon.                                                                                                          Jeg har 

representert SI/E Presidenter og chartret i alt tre nye klubber, en Single Club og to 

unionsklubber; henholdsvis Älingås i Sverige (september 1993), Goeree-Overflakkee i 

Nederland (juni 1998) og Voronezh i Russland (mai 2000).    

Molde, mai 2009. 

 

 

 

 

 

Slutt ord: 
Vi håper at du har hatt glede av å lese dette heftet som representerer de 

første 30 årene til Molde Soroptimistklubb.  Som ansvarlig for heftet har vi 

ønsket å dele våre største minner fra disse årene med dere i stedet for å lage 

en kronologisk opptegning av styrer, presidenter og lignende.  

For deg som har vært med fra ”tidenes morgen” ønsket vi at heftet skal være 

et tilbakeblikk over mange hyggelige minner og godt vennskap.  

For deg som har kommet til undervegs håper vi at det i tillegg til hyggelige 

minner og vennskap, skal være en inspirasjonskilde til å sette i gang nye 

prosjekt og føre arven videre. 

 

Molde, 28. mai 2009 

 

Gerd Bergset    Gunhild Gussiås              Sissel Hagerup Heggdal 

 

 

 

 
                      

 

 

 

 



 

 

 
 


