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olde Soroptimistklubb ble stiftet 28. mai 1979 av føderasjonspresident 

Edith Frederiks fra Nederland. 

 

I forbindelse med 30-års jubileet i 2009, ble det utgitt et jubileumshefte med 

mye interessant og spennende lesestoff om klubben. Heftet ligger tilgjengelig på 

klubbens hjemmeside. 30-årsjubileet ble markert med en tilstelning på 

Kyllingstua på Romsdalsmuseet 8. juni 2009. 

 

Nedenfor finner du et resymé over aktivitetene i klubben i årene 2009-2019.  

 

Presidenter i perioden 

2008 - 2010 Gerd Wold Goddard 

2010 - 2012 Kari Cecilie Tallaksen 

2012 - 2014 Christina Margarete Duwe 

2014 - 2016 Tove Berentsen Hauge 

2016 - 2018 Christina Margarete Duwe 

2018 - 2020 Ågot Miriam  Alnes Orvik 

 

                                   

       Gerd                                        Kari                                           Christina           

 

                                                                                                     

       Tove                                         Ågot    

 

M 
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Verv på unionsnivå 

Anna Elisabeth Gilje, voldgiftskomiteen 2009-2010 

Inger Elisabeth Lønset, 3. medlem i valgkomiteen  2009-2011 

Christina Duwe, distriktskontakt Nord Vest 2014-2016 og 2016-2018  

Ågot Alnes Orvik, nettansvarlig 2011-2013 og 2013-2015 

Ågot Alnes Orvik, studieleder 2015-2017 

Marit Heggstad, medlem av høringsgruppe 2013-2017 

 

Representantskaps- og landsmøter 

Moldeklubben har vanligvis vært representert med to medlemmer.  

 

Distriktsmøter for Nord Vest 

Klubbene i Kristiansund, Ålesund og Molde møtes årlig på høsten for 

utveksling av erfaringer og for faglig påfyll. I mange år møttes vi «på midten» 

geografisk i Molde. Vi sto for det praktiske, mens ansvar for programmet gikk 

på omgang.  

 

                                     

 

 

Fra distriktsmøtet i Molde i 2016. Presidentene Rita Strøm Larsen fra Kristiansund og 

Tove B. Hauge fra Molde 
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Representasjon i utlandet 

Gerd Wold Goddard var medlem i Scolarship Committee i føderasjonen (SI/E) 

2007-2011. Hun var i den forbindelse på Guvenørmøtet i Amsterdam i 2009, i 

Palermo 2010 og i Berlin i 2011. I 2012 var hun i Bulgaria, trippelfeiring: 

unionen 10 år, første klubb i hovedstaden Sofia 20 år og klubben i Burgas 15 år. 

I en årrekke var Gerd i Moldova, se under prosjekt. 

 

Gunvor Istad besøkte vår vennskapsklubb i Borås i 2009. 

 

Kirsti Guttormsen, den gang som medlem i Molde Soroptimistklubb, besøkte 

Strasbourg i Frankrike og feiret klubbens 70-årsdag i 2009, og deltok på FN´s 

kvinnekonferanse i New York i 2011. 

 

I 2010 besøkte Anna Elisabeth Gilje Greta Hvarings «Sorop Friends» på Costa 

Blanca første gang, det ble flere møter etter hvert.  

 

I oktober 2016 besøkte seks soroptimister fra Molde vår vennskapsklubb i 

Solihull. 

 

I 2017 deltok Christina Duwe på SI/E Kongress i Firenze. 

 

Besøk fra utlandet 

På maimøtet i 2011; besøk fra  Plauen i Tyskland, soroptimist Andrea Sachs. 

«Studytrip Grant» - utveksling  og internasjonal forståelse. På aprilmøtet i 2013; 

besøk av Lia Cibanu fra Moldova. Hun hadde  fått stipend og studerte i Volda 

og fortalte om forholdene i Moldova. 

 

I 2014 fikk vi ny vennskapsklubb, Solihull i Storbritannia, som er en aktiv klubb 

på vel 50 medlemmer. I juni 2015 fikk vi besøk av seks av klubbens 

medlemmer. De deltok bl.a. på vårt sommermøte, der vi kunne utveksle 

erfaringer, og undertegne den formelle vennskapsavtalen mellom føderasjonene 

SI/E og SI/GBI.           
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Her er gjestene klare for utflukt til Averøya sammen med noen av vertinnene i Molde 

 

I oktober 2016 dro seks medlemmer fra Moldeklubben på gjenvisitt til Solihull. 

Vi hadde bl.a. med hilsen fra ordføreren i Molde til Solihulls Lord Mayor, som 

inviterte til coffe-besøk i byens Town Hall. En minnerik og flott tur til våre 

soroptimistsøstre. 
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Prosjekter – egne og i samarbeid med andre 

 

>Aldri mer Hiroshima 

Her fra 70-års minnemarkering 06.08.2015 

                  

Klipp fra Romsdals Budstikke august 2015               Lotusblomster 

 

>Pepperkakebaking med innføringsklassen på Sellanrå barneskole. Prosjektet 

var nominert til Norgesunionens prosjektpris i 2013 under navnet «Norske 

juletradisjoner». 

 

    

De gode hjelperne: Kari Tallaksen, Birgit Nes, Anna-Beth Gilje, Inger Lønset og Gunhild 

Gussiås 

 

>Gavekasse innføringsklassen for fremmedspråklige elever ved Sellanrå skole 
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>Sansehagen ved Bergmo omsorgssenter 

>Bekransing av Nini Roll Ankers byste 17. mai 

 

>Innflytterdag  

 

Innflytterdagen 2013 – Tema  menneskehandel. Fra venstre : Kari Tallaksen, Lise 

Gallagher, Inger Lønset, Aashild  S. Rusten, Marita Raanes, Birgit Nes 

 

>Lilla sløyfer – Stopp menneskehandel 

>10. desember appell; SI president velger hvert år et prosjekt hvor hun ber 

verdens soroptimister bidra med midler, f eks «Educate to Lead» - opplæring av 

kvinner og skolegang til barn etter jordskjelvet i Nepal i  2015, og «Back to 

School» - gi barn i Syria et skoletilbud 

>Julekakesalg 

>TV-aksjonen 

>Norske soroptimisters utdanningsfond: Startet i 1985 og ble på guvernørmøtet i 

Budapest belønnet med: «Best Practice Award 2012». Da hadde fondet allerede 

satt over 500 unge i stand til å utvikle sine ambisjoner. 

 

>Den internasjonale kvinnedagen 8. mars: 

2010: Kvinnekafè i Rådhuset – Liv Ingunn Janbu: «Innvandrerkvinner i Molde» 

2012: Fotograf Espen Rasmussen - Bli kjent med fredsprisvinnerne fra 2011, 

Ellen Johnson-Sirleaf, Leymah Roberta Gbowee og Tawakkol Karmann. 

2013: Historiker Anne Gamme – Stemmerettsjubileet 

2014: Samarbeid med Teatret Vårt: «Speilets tale» 

President Christina Duwe presenterte oss 
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2016: Nybygget Krona på Romsdalsmuseet,«Likestilling og inkludering» 

v/Branka Gutic og Ann -Marie Hopson og vår president Tove B. Hauge 

2017: «Tyranni eller velvære». Kjønnslemlestelse og intimkirurgi – to sider av 

samme sak?  

2018: Fortellerteatret «Valgt det..», en forestilling om menneskehandel. En 

forestilling ved Romsdal vgs, en forestilling ved Molde vgs, og en åpen 

forestilling om kvelden på Molde vgs. 
 

 

Fra venstre: Sissel H. Heggdal, skuespillerne Astrid Sæterøy og Beathe Frostad, president 

Christina Duwe 

 

>Gave til Molde og omegn krisesenter 

                          
 

>Benin: Avviklet/ferdigstilt 

>Fadderbarn: Avviklet/ferdigstilt 

>Salg div. Unicef-materiell: Avviklet/ferdigstilt 

>Salg av Mapulavesker/handlenett, håndlaget i Afrika, gjennom Osloklubben:  

Avviklet/ferdigstilt 

 

På vår hjemmeside https://molde.soroptimistnorway.no/ kan du lese mer om 

prosjektene.  

https://molde.soroptimistnorway.no/
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Prosjekt – fadderklubb Cahul, Moldova 

Moldova er Europas fattigste land med ca 3.6 millioner innbyggere, hvorav ca 1 

million har forlatt landet for å finne arbeid andre steder, med det resultat at 

mange barn vokser opp uten foreldre. 

 

På klubbmøte i september 2009 orienterte Liv Handeland om Norgesunionens 

prosjekt i Moldova . Vi fikk henvendelse om å bli fadderklubb for ny klubb i 

Cahul. Cahul ville bli den fjerde «Singel Club» i landet, de øvrige faddere er 

klubbene i Sandefjord, Holmestrand og Tønsberg. 

I mars 2010 reiste Gerd Wold Goddard til Moldova på «Study Tour» og traff  

seks potensielle Cahul-medlemmer. I oktober 2010 reiste hun på nok en «Study 

Tour», sammen med bl a SI president Hanne Jensbo for å signere søknaden fra 

Cahul til føderasjonen. 

Cahul har ca 40.000 innbyggere. Prosjektet «Fenix» de ville starte var å gi barn 

med foreldre i utlandet et tilbud.  

 

Klubben i Cahul ble chartret 19.03.2011 med 26 medlemmer. Fra Moldeklubben 

reiste Gerd Wold Goddard, Kari Tallaksen og Gunhild Gussiås til chartringen.  

 

Cahulklubben ble chartret av SI/E president Elaine Legasse fra Belgia. 
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Det var gjester fra de tre andre klubbene i Moldova, fra Romania, Belgia og 

Norge til stede, samt fra ulike offentlige etater i Cahul. Klubben fikk store 

problemer med å bli godkjent av myndighetene i Cahul.  

 

På høsten 2011 forteller president Kari Tallaksen at hun ikke får svar på e-poster 

til Cahul-klubben. Gerd Wold Goddard har også problemer. Moldeklubben 

tilbyr å finansiere engelsk-kurs. 

I oktober 2011 reiste Gerd Wold Goddard til Chisinau på «One Day Seminar». 

Der møter hun seks Cahul-medlemmer. Både norske og moldovske klubber 

presenterte sin klubb og de prosjekt som var på gang. 

 

Cahul-klubben mottok også 120 rense-enheter for vann fra 

Norgesunionens prosjekt «Family Life Straw» i desember 2011 som de fordelte 

rundt i distriktet. Dessverre viste det seg at vannkvaliten var så dårlig at 

renseenhetene ikke fungerte.  
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Landsbybrønnen 

 

Molde-klubbens møteprogram ble oversatt til engelsk og oversendt. Gerd Wold 

Goddard oversendte «Håndbok» oversatt til engelsk. 

 

I november 2012 var vi på bedriftsbesøk på Lanullva på Lyngstad. Gerd Wold 

Goddard presenterte prosjektet vårt, og eier Gunn Anne Vinje Lyngstad donerte 

ullklær til barn og voksne. Etter pakking var det 28 kartonger som var klar til 

forsendelse. Sissel Hagerup Heggdal hadde god kontakt med transportør, og 

mottok takkekort og foto ved ankomst av ullklærne til Chisinau. I tillegg brakte 

Gerd Wold Goddard med seg 10 kilo ullklær ved reise til Moldova i april 2013. 

Soroptimist/rotarianer, Ingjerd Dirdtorp fra Sverige, var også der, og vurderte 

oppstart av et fellesprosjekt. 
 

Moldova-komiteen v/Edle Utaaker forteller at det kun er fire medlemmer igjen i 

Cahulklubben. Flere medlemmer, inkludert presidenten, har reist fra landet og 

arbeider i Italia. I november 2015 får vi beskjed om at SI/E har igangsatt prosess 

for opphør av Cahul-klubben på grunn av manglende kontingentinnbetaling. 

 

Prosjektet gav oss ny innsikt om forholdene i landet. 
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Fra programmet; vi har  blant annet besøkt: 

Istad Kraft Fjernvarmeanlegg i Årølia, Kvernes stavkirke, Møre og Romsdal 

Kunstnersenter, Molde Bryggeri, Oshaug Metall A/S, O. Sylte 

Mineralvannfabrikk AS, Astero AS, Molde voksenopplæringssenter, Brunvoll 

AS, ProtoMore / Molde Kunnskapspark, Sekken samfunnshus; bygdemuseum 

og Mariehuset, Molde synskirurgi, Kulturhuset Plassen, Lanullva, 

Nye Molde vgs, Romsdalsmuseets nybygg Krona, Tøndergård skole, 

Biskop Ingeborg Midtømme, Biskopens kontor, Bryggjen i Bud, 

Rosvang Gård, Åfarnes, SMISO, Molde Kulturskole, Derinngarden  på Eide, 

Den gode smak, Femina, Molde og omegn krisesenter 

 

Mange interessante foredrag/kåseri/arrangement 

Otto Gussiås, lektor 

-Hamsunåret 2009  

Kari Smørdal, sykehusapoteker 

-Bruk og mis(feil)bruk av medisiner 

Kirsti Guttormsen, statsadvokat 

-Vold i nære relasjoner 

Siw Bergsås, banksjef 

-Den nye pensjonsreformen fra 01.01.2011 

Evy Sisilie Bergum, biblioteksjef 

-Bibliotek bygger byen 

Brita Sekkenes, biopat  

-Yrkesforedrag 

Wenche Haukebø 

-NAV 

-Stemmerettsjubileet ble feiret 13.06.2013 

Anne Rydning, brigadèr 

-Erfaringer som øverste leder av norsk kontingent i Afghanistan 

Tove Berentsen Hauge og Åse Hagen Morsund, nevrologer 

-Hjerneslag 

Morten Taagvold, major 

-Etterretningstjeneste i Afghanistan 

Kine Grüner, Røde Kors, koordinator for inkludering og flerkultur -

Informasjon om Røde Kors i Molde 

Ingrid Kvande, leder i Molde og Omegn Turistforening 

-Om foreningens virke. «Kom deg ut – meld deg inn.» 
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FOKUS` 16-dagers kampanje – Vold mot kvinner: 

Arrangement på Plassen med  bl. A. fribyforfatter Nada Yousif 

-«Kvinner i krig og konflikt». 

Åsmund Vestad, daglig leder i Molde Eiendom KF 

-Bosetting av flyktninger og vanskeligstilte i Molde Kommune 

Rigmor Brøste, assisterende fylkesmann 

-Fra barnehagepraktikant til assisterende fylkesmann 

Berit Torjusen, overlege og spesialist i nukleærmedisin  

-Lærerikt og opplysende om hennes arbeid ved Molde sykehus 

Bjørn Austigard, bl .a. museumslektor ved Romsdalsmuseet  

-Juletradisjoner i Romsdal i gamle dager 

Lillian Hestad og Anne Britt Junge fra BUFETAT  

-Om fosterhjemtjenesten 

Ann Lilly I. Orvik og Elfrid Sundqvist, Fylkesmannen i M&R 

- Framtidsfullmakt 

Kari Bachmann, forskingsleder for helse, utdanning og samfunn 

-Om Møreforsking AS og deres arbeid/prosjekt 

Gerd Halmø, guvernør fra Norgesunionen 

-«En organisasjon i fornyelse – spennende å bidra som tillitskvinne» 

Marit Hoemsnes Angen, leder ved Råkhaugen dagsenter 

-Demensomsorgen i Molde kommune 

Elin Kortner Lystad, fysioterapeut 

-Fysisk aktivitet og helse  

Sissel Mordal Hilde, faglig koordinator  ved Sellanrå skole  

-Om innføringsklassen 

Britt Rakvåg Roald, prosjektleder 

-Nye Molde 2020 

Anne Kine Opstad Petterson, blomsterdekoratør 

-Gode råd og tips med å lage blomsterdekorasjoner 

Mari Klokk Leite, seniorrådgiver  

-Presenterte Innovasjon Norge  

Christina Duwe, gynekolog  

-Pakkeforløp i helsevesenet 

Jarle Sanden, museumsdirektør 

-Baronene langs Fannestranden 

Brit Ingunn Hana, avdelingssjef/overlege psykiatri 

-Pakkeforløp i psykiatrien 
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Våre vennskapsklubber 

Joondalup, Australia 

Vordingborg, Danmark 

Borås, Sverige 

Solihull, Storbritannia  

 

Medlemsmøter 

Klubben har fulgt tradisjonen om medlemsmøter første mandag i hver måned, 

enten i Sanitetsforeningens lokaler i Bj. Bjørnsons veg, eller hos en bedrift i 

området. Slike besøk gir oss en unik mulighet til å bli bedre kjent med 

samfunnet rundt oss. I november 2018 var vi bl.a. hos «Den gode smak» på 

Moldetorget, hvor innehaver Nanna Kristine Jensen introduserte oss for teens 

spennende verden. 

                          
 

Hjemmeside 

I 2013 fikk Norgesunionen nye, oppgraderte hjemmesider. Det medførte at også 

klubbsidene fikk ny design og innhold. En av endringene er at både 

Norgesunionen og klubbene har en åpen side, og en lukket side for medlemmer. 

De nettansvarlige i klubben har som mål å oppdatere sidene våre jevnlig.  

Norgesunionens hjemmeside: www.soroptimistnorway.no 

Moldes hjemmeside: https://molde.soroptimistnorway.no/ 

 

Facebookside 

Høsten 2018 vedtok styret å etablere en åpen facebookside for klubben. 

Bakgrunnen var et ønske om å bli mer synlige, spesielt i forhold til rekruttering 

av nye medlemmer. Siden har fått navnet Molde Soroptimistklubb. 

http://www.soroptimistnorway.no/
https://molde.soroptimistnorway.no/
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Sluttord 

Soroptimist International (SI) er en verdenssammenslutning av klubber der 

medlemmene er yrkeskvinner. Uten hensyn til rase, religion og politisk ståsted 

arbeider organisasjonen for fremme av menneskerettighetene, bedring av 

kvinners stilling i alle samfunn, internasjonal forståelse og vennskap, respekt og 

forståelse for andres arbeid. SI er en frivillig organisasjon (NGO) tilknyttet FN 

med lobbyister i FNs organer i New York, Geneve, Wien, Paris, Roma, Nairobi 

og Kairo. Soroptimistene har generell konsultativ status i FN og deltakende 

status i Europarådet. 

 

I Norge er vi nå en av 62 klubber med til sammen ca 1 800 medlemmer. I verden 

er det rundt 3 000 klubber med 75 000 medlemmer i 122 land. I 2014 feiret 

Norgesunionen 75- års jubileum. I hilsenen fra statsminister Erna Solberg 

framhever hun viktigheten av utdanning. Utdanning – med særlig satsing på 

jenter – stod sentralt i det arbeidet hun bidro med som en av to ledere for FNs 

generalsekretærs pådrivergruppe for tusenårsmålene. «Utdanning av jenter er et 

mål i seg selv». Hun ønsket organisasjonen lykke til i fortsettelsen med dette 

svært viktige arbeidet. Dette er vår styrke – hjelpen kommer fram gjennom 

nettverket.  

 

Som en erfaren soroptimist sa: «Soroptimismens vesen er å gjøre ting 

sammen». 

 

Vi sier tusen takk for den fantastiske, lærerike reisen vi har fått være med på 

også dette tiåret, og ønsker at mange flere blir med oss på den videre reisen. 

 

             


