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Kart over Moldova



 Moldova er et land i Øst-Europa uten 

kystlinje, som ligger mellom Romania i vest og 

Ukraina i øst. Hovedstaden er Chişinău med 

663 000 innbyggere av totalt 4,4 millioner. 

Befolkningen består av 63,9 % rumenere, 14,2 

% ukrainere, 12,8 % russere og 9,1 % er andre 

folkeslag. Økonomien er hovedsakelig basert 

på landbruket, hvor det dyrkes frukt, 

grønnsaker, vin og tobakk. Det er store 

kontraster mellom rike og fattige. Moldova er 

en demokratisk republikk.



Deilig mat

klubbkveld med chisinau 

klubben



lystenning



Gunhild takker for en fin 

soroptimistkveld og slapper av 

på hotellet



På besøk i avisen: ziarul de 

garda og alina radu



Gatebilder fra pressens hus til 

kirken



Gatebilde og gangen i pressens 

hus



Kirken ligger midt i bybildet



Kari, alina, gerd og gunhild



Lystenning for god helse og de 

døde

mor til alina baker alterbrød



Presten klar til å servere vin



Maria forteller om radiostasjonen



I bussen på vei til cahul



alimentara



På vei mor til tamara i gotesti



landsbybrønnen



Varm mottakelse



Vertinnen satte pris på norsk 

hjertesjokolade



Alle fikk vin



Mamma deklamerer dikt



velkomstmiddag



Merete og Torill Handeland

Gerd og President Angelina i 

cahul



Maria, tamara og gunhild i 

hyggelg prat



Markedet sett fra hotellet



Føderasjonspresident eliane 

lagasse og gerd



Vakkert dekket bord og 

forberedelser til inaguration



President angela skriver under

på at de aksepterer lover og vedtekter på 

konstitueringsmøte



President og visepresident 

med faddere



Museumsbesøk

broderte bilder



håndverk



Typisk hus



På vei inn til skolen



Arbeider som barn fra 10 år 

har laget - fra et skolebesøk



Alt klart for lystenning



charterseremoni



Visepresident angela får nålen



høytidelig



Kari holder tale



gallamiddag



gaveoverrekkelse



De nye soroptimistene i cahul sammen 

med gudmor, føderasjonspresidenten og 

norske gjester



charterfesten



Toastmaster med tolk



Flotte dansere



dansepiker



Vi takker for oss


