
 

Molde Soroptimistklubbs 40-årsjubileum 
 

Det ble feiring hele ”tre dager til ende”. Start søndag 26. mai i Molde med besøk av seks damer fra 

vennskapskubben Solihull og avslutning tirsdag 28. mai med jubileumsfest på Vardestua.  

Gjestene fra Solihull ankom Vigra lørdag 25. mai der Christina Duwe tok imot og sørget for 

overnatting, forpleining og litt omvisning i Ålesund. Søndag stod tur til Bud og Bjørnsund på 

programmet. En vellykka tur som Christina beskriver slik:                                                                                                                                                                                                                                                                 

” Etter en fin biltur fra Ålesund til Molde over fjell og fjord traff vi Kari Smørdal, Gunhild Gussiås 

og Gerd W. Goddard på parkeringsplassen bak Sellanrå skole og startet derfra med to fullsatte biler 

til Bud. Her ble vi møtt av strålende sol og litt vind. En liten spasertur førte oss opp på festningen.  

          

Sissel H.H. møtte oss på Bryggja, 

der vi spiste lunsj, før vi ble hentet 

av Knut Ståle Morsund  

(Åse Hagen Morsund sin mann) 

som hentet oss med båt.  

Vi ble fraktet i to puljer til Søndre 

Bjørnsund. I nydelig finvær fikk vi en omvisning av Knut og 

kunne nyte forfriskninger (ananasbrus, så klart) på verandaen 

til hans barndomshjem. 

Senere ble det båttur tilbake til Bud og etter en stopp og litt 

mosjon på Skaret vendte vi tilbake til Molde hvor vi ble tatt 

imot av Brit Ingunn Hana som hadde middagen klar.”   

 

Mandag var det tid for Romsdalen og Trollstigen. I tillegg til gjestene ble Christina, Gunhild G, 

Ågot, Gerd W G og Birgit med på turen. Litt kjølig og noe nedbør denne dagen. Godt at alle damene 

hadde tatt med varme klær og regntøy.   

Vi startet fra Romsdalsmuseet kl. 09.30, så ferge fra Sølsnes til Åfarnes og 

biltur til Åndalsnes, og videre oppover Romsdalen med litt guiding og stopp ved 

Trollveggen og vakre Kors kirke. Ågot, som både er døpt, konfirmert og vigd 

her, fortalte om kirken som ble flyttet til Marstein fra det gamle kirkestedet på 

Flatmark i 1902 grunnet deling av kirkesognet.  

 

 

Ved lunsjtider ankom vi Nordre Flatmark 

Gård der vertskapet, Synnøve og Per Bersås, 

viste oss rundt og fortalte om stedets og 

gårdens dramatiske historie. Synnøve serverte 

deilig lunsj, laksesuppe med brød og kaffe/te 

og med et rikt utvalg av hjembakte kaker.  



 

 

Etter lunsj ble vi tatt med på en kort fottur fra gården til det 

gamle kirkestedet der man kan se eldre graver og en unik 

minnetavle i Ottaskifer. 

 

Trollstigen var neste 

post på programmet. Vi 

var heldige og fikk et lite solgløtt og bra utsikt, men rett før 

nedturen kom snøfillene og tåka. Da ble det strake veien ned 

til Åndalsnes og videre tilbake til Molde, der Tove Hauge 

ventet med varmt hus og god mat og drikke. 

 

 

Tirsdag formiddag var det tid for bytur. Gjestene og vertinnene 

møttes på Moldetorget, var innom klubbens jubileumsutstilling i 

sentrum, før de fleste spaserte via Chateauet til Krona for 

omvisning og lunsj.  

 

 

Så tirsdag kl 17 var det klart for Jubileumsfest på Vardestua. 25 festkledde og feststemte damer ble 

møtt med aperitif, musikalsk innslag og et flott festbord pyntet i soroptimistfargene blått og gult. 

Toastmaster og chartermedlem Anna-Beth Gilje 

ønsket velkommen før vi fikk høytidelig 

lystenning og appell ved president i Molde-

klubben Ågot A Orvik, 1.visepresident i 

Norgesunionen Randi M Hessen, Gerd  

W. Goddard, Haifa Ross og Janet Lambert i 

Solihull-klubben og Frøydis Orten Stokke. 

Det ble så tid til velkomstsang før middagen ble 

servert, toast med røkelaks som forrett, viltgryte 

med tilbehør som hovedrett og kaffe med 

jubileumskake til dessert.    

 

 

Toastmaster Anna-Beth, korrekt antrukket i 

soroptimistfarger, ledet festen med sikker hånd og 

glimt i øyet. Hun ga etter hvert ordet til talerne, Randi 

M Hessen, Ingri Kummernes og Jan Hemlin som alle 

gratulerte med jubileet og overrakte gaver til klubben. 

Christina Duwe snakket om vennskapet med Sollihull-

klubben og overrakte jubileumsheftet og kunstkort. Gerd W Goddard hadde et 

interessant kåseri med tema: Molde/Romsdal i et turistperspektiv med utgangspunkt i 

Varden. 

 Det ble etter hver høy stemning med god prat og flere sanger, også engelske, før vi 

avsluttet med ønske om mange nye gode soroptimistår, god sommer til alle og på 

gjensyn til gjestene.                                                                                                           


