
 

 

Faste tradisjoner: 

 

Oktobermøtet har fokus på program på møtene i 

det nye soroptimiståret. 

Desembermøte er julebord enten i vårt faste 

møtelokale eller på en av byens restauranter. 

Februarmøte er generalforsamling 

Junimøte er sommermøte på et hyggelig sted 

med sosialt samvær 

 

Klubbens faste arrangement: 

Salg av julekaker i et av byens kjøpesenter i 

begynnelsen av desember. 

Konsert i Hamar Domkirke i januar i samarbeid 

med elever fra Stange videregående skole på 

musikklinjen. 

Appell og blomsternedleggelse på kvinnestatuer i 

Hamar; Katti Anker Møller, Kirsten Flagstad, 

Arbeiderkvinnen, Hulda Garborg og Eva 

Kløvstad. 

 

Prosjekter: 

Soroptimistenes utdanningsfond som støtter unge 

kvinners utdanning i fattige land.  

Dette året støtter vi også Wamba Nomadic 

Girlchild Rescue Center i Kenya.   

Vi støtter også SOS Barnebyer. 

 

Kontakt oss gjerne for mer info: 

Astrid Thorshaug:      95993850 

astt@online.no 

 

 

 

 

Soroptimist international (SI) er en 

verdensomspennende organisasjon for aktive 

kvinner med motto å være en global stemme 

for kvinner. 

Organisasjonen har som mål å gjøre en forskjell 

for kvinner og jenter gjennom bevisstgjøring, 

utdanning og personlig utvikling.  

SI har rundt 80000 medlemmer i 132 land. Den 

første klubben ble etablert i 1921 i Oakland, 

California.  

Soroptimister arbeider for å bedre livssituasjonen 

for kvinner og jenter både lokalt, nasjonalt og 

internasjonalt.  Gjennom internasjonal vilje, 

forståelse og vennskap jobber vi for å gi kvinner 

økt status. Menneskerettigheter for alle, 

likestilling, myndiggjøring av kvinner og høy 

etisk standard er viktige elementer i 

arbeidet.  Som en ikke-statlig organisasjon har SI 

konsultative status i FN og aktive lobbyister ved 

FN-kontorene i New York, Genève, Wien, 

Roma, Nairobi og Paris.  

Les mer på våre nettsider:  

www.soroptimistnorway.no  

 http://www.soroptimisteurope.org/ 

 www.soroptimistinternational.org  
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Møteplan. 

Soroptimiståret går fra 01.10 til  

30.09 neste år. 

Møtedag i Hamar er 3. tirsdag i måneden. 

Møtet starter kl. 18.30 med servering. 

Fortsetter med program 

Møtet slutter ca. kl. 21.00 

Fast møtested er Bryggeriet Arena, Hamar 

 

 

Møteprogram. 

 

• Velkommen, appell og lystenning 

• Enkel servering. 

• Tema for kvelden. 

• Soroptimistsaker 

• 5 minutter 

• Nytt fra soroptimist International. 

• Kvelden avsluttes med dikt 

 

 

Temaer på møtene kan være yrkes- 

foredrag av nye medlemmer 

eller foredrag av eksterne foredragsholdere  

om samfunns-aktuelle temaer. 

Vi er også på bedriftsbesøk.  

   

 

 

 

 

 

 

 

Program for  soroptimiståret 20/21 
20.10.20 Program møter 

20/21 

Klubbens arbeid 

17.11.20 Flyktningekvinners 

erfaringer som ny i 

Norge 

Innvandrer-

kvinners ut-

fordringer i 

Norge 

15.12.20 Julemøte  

12.01.21 Konsert med 

Stange vg.skole 

Prosjekt 

Wamba, Kenya 

19.01.21 Foredrag om lens-

mannsdatter 

Petronelle Nilsen f. 

1797 v/M.K. Øye 

Lokal kvinne-

historie 

16.02.21 General-

forsamling 

 

16.03.21 Yrkesforedrag 

Solveig Nordström 

Internasjonal 

miljøfinansiering 

20.04.21 Motstandskvinnen 

Eva Kløvstad 

v/Frøydis Sund 

Lokal kvinne-

historie 

18.05.21 Ingeborg Refling 

Hagen- hennes for-

fatterskap og virke. 

Forfatter og  

kulturformidler 

15.06.21 «Grønne» 

endringer i 

organisasasjonen v/ 

Ingeborg Flagstad 

Klima og miljø 

21.09.21 Gravdahl Bokh. 

Høstens nye bøker 

Litteratur i tiden 

 

For fullstendig program se på  

www.soroptimistnorway.no, Hamar klubben. 

 

 

 

 

   Arbeidsgrupper. 

   Medlemmene fordeles i 3 arbeidsgrupper. 

   Gruppene har ansvar for hver sine møter. 

   Programansvarlig lager programoversikt 

   for hele soroptimiståret etter innspill fra  

   gruppene. 

   Programmet skal gjenspeile  

   organisasjonens satsingsområder som for        

   2019-2023 er likestilling, utdanning, 

   økonomisk selvstendighet og  

   bekjempelse av vold mot kvinner. 

    

 

   Nye medlemmer har en eller to faddere  

   som skal:    

 Informere og forklare. 

      Ta vare på og inkludere. 

 

 

    Vennskapsklubber 

 
     Karlstad-Solsiden Soroptimistklubb,     

     Sverige 

     Hertford Soroptimistklubb, England 

     Gaziomanpasa Soroptimistklubb, 

     Ankara Tyrkia. 
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