
 

 

HAMAR SOROPTIMISTKLUBB 60 ÅR 

Hamar SI ble chartret 13.mai 1956. 50 års jubileet ble feiret med åpent møte og foredrag 
ved Aase Skadsdammen «Din karriere, ditt liv, ditt valg». Ved jubileumsmiddagen deltok 
79 soroptimister, deriblant unionspresident Karin Guttormsen og 13 gjester fra våre 
vennskapsklubber. 

Til 50 års jubileet i 2006 fikk fire av klubbens medlemmer i oppdrag å utarbeide en 
jubileumsberetning. Denne deles ut til deltakerne ved 60 års jubileet sammen med dette 
tillegget som omhandler klubbens virksomhet fra 2006 til 2016. 
 
 
MEDLEMSUTVIKLING 
 
Klubben har ikke lenger noen chartermedlemmer. Solveig Hagemann, som ble medlem i 
1962, døde i 2014 etter 52 års medlemskap. Ytterligere fire medlemmer avgikk ved 
døden i denne perioden: Reidun Brein, Liv Hjørnegård, Audhild Røe og Helene Rasch. Vi 
minnes dem alle i ærbødighet. Medlemstallet har gått opp og ned. Ved 50 års jubileet 
var vi på topp med 43 medlemmer. Vi fikk tre medlemmer fra Elverum SI som ble 
nedlagt i 2005. Et tiltak for rekruttering har vært deltakelse med stand på 
Frivillighetsmønstringen som Hamar kommune arrangerte i 2014 og 2015. Der har vi 
formidlet informasjon om SI og klubben og gitt anledning til å skrive seg på en liste som 
interessert til å bli invitert til klubben. Vi har også arrangert åpne møter og oppfordret 
medlemmene til å invitere med venner. 
 
 
KLUBBENS INDRE LIV 

Vi har beholdt samme opplegg med møter fra kl. 18.30 til ca. kl. 21.00 hver 3. tirsdag i 
måneden. Fra oktober 2010 skiftet vi fast møtested fra Velferdssentralen til mer gunstige 
lokaler i Arena, Bryggeriet 6, Torggata 131. 

Fra 1. oktober 2011 ble vervene som koordinatorer for de seks programområdene erstattet 
av vervene programansvarlig og assisterende programansvarlig. Organiseringen har gjort 
rapporteringen enklere. Medlemmene er fordelt på grupper som etter tur har ansvar for 
møteprogrammet, noe som aktiviserer alle medlemmene, Faste poster er lystenning, appell, 
internasjonalt stoff, 5 minutter og dikt. Vi har hatt 14 yrkesforedrag i denne perioden. Av 
eksterne foredrag kan nevnes kvinner og ledelse som har vært hovedtema på en rekke 
møter, dessuten aktuelle saker i lokalmiljøet f.eks. miljøsaker og integrering av flyktninger. 
Vi har dessuten deltatt på en rekke bedriftsbesøk. Noen av klubbens pensjonister møtes til 
formiddagstreff en gang i måneden. 



PROSJEKTER 

Norgesunionens Moldovaprosjekt etter TV-aksjonen i 2005 førte til stor interesse for å 
fortsette å hjelpe unge jenter i dette fattige landet. I perioden mars 2008 til september 
2011 finansierte vår klubb kursvirksomhet for unge jenter i livsmestring og opplæring i 
forskjellige typer håndverk i samarbeid med klubben i Chisinau. Vår klubb bidro økonomisk 
med kr. 129.311,-. Det ble også sendt garn, sysaker og stoffer. Midlene ble skaffet til veie 
ved loppemarked i 2007 og senere ved bl.a. årlige konserter i samarbeid med elever ved 
musikklinjen ved Stange videredegående skole «Ungdom hjelper ungdom», 
Inngangspengene fikk uavkortet til prosjektet. I tillegg bidro ungdommene et år med kr. 
10.000,- fra et annet oppdrag de hadde hatt. Ytterligere inntekter fikk vi ved kakesalg før 
jul, ved oblatsalg, fra pensjonistenes innsamling, utlodninger og gjennom 
medlemskontingenten. 

Prosjektet ble avsluttet etter ønske fra klubben i Chisnau. 1 2012 støttet vi Norgesunionens 
Moldovaprosjekt. Øvrige prosjekt vi har støttet i perioden er Utdanningsfondet, vårt SOS-
barn og SI presidentens 10.desember appell. Våre lokale prosjekt har vært å støtte 
Krisesenteret med vedlikehold av lekestuen og innkjøp av leker og kjøp av inngangskort til 
Ankerskogen svømmehall til barn ved Ormseter asylmottak. 

Noen av våre medlemmer har vært engasjert i samtalegrupper for innvandrere. For tiden 
er en gruppe i gang ved Kvalifiseringssenteret i Stange. 
Midler til våre lokale prosjekt er bl.a. skaffet ved bidrag fra Sparebanken Hedmark, Vang 
Lions og UDI. 

I de siste fire årene har klubben lagt ned blomster 8. mars ved byens kvinnestatuer. 

VENNSKAPSKLUBBER 

Våre vennskapsklubber er Hertford i England, Karlstad i Sverige og Gaziosmanpasa, Ankara i 
Tyrkia. 
Klubben var representert ved Karlstads 60 års jubileum i 2014 og ved Hertfords 50 års 
jubileum i 2016. Dessuten var vi invitert til weekendtreff i Hertford i 2009. Vi har hatt besøk 
av to medlemmer fra Hertford. 

Vår tidligere vennskapsklubb Fredrikssund i Danmark er nedlagt. Valkeakoski i Finland har 
ønsket å avslutte friendship link med oss. Groeningen West i Nederland får vi ikke kontakt 
med. 

DISTRIKT ØST 2 

Irene Jensen var distriktskontakt fra 2008 til 2010. Vår klubb var vertskap for 
Samarbeidsmøte og Distriktsmøte i 2011. 

NORGESUNIONEN SI/E OG SI 

Merete Jendal var guvernørsuppleant 2006-2007 og var medlem av SI/Es lovkomite 2007 — 
2009. Hun var Norgesunionenes representant ved oppbyggingen av prosjektet i Moldova 
etter TV-aksjonen i 2005 og besøkte Moldova 3 ganger. 

Flere av medlemmene har vært aktive deltagere ved internasjonale møter i SI/E og Sl. 

 



 

PRESIDENTER I PERIODEN 

2006 – 2008 Kari Knotten Seem 

2008 – 2010 Ruth Berg 

2010 – 2012 Elisabeth Wangsmo 

2012 – 2014 Lise Engen 

2014 – 2016 Astrid Thorshaug 

 

MEDLEMMER IDAG 
Amdal Anne Kristine 

Bækkedal Anne Lie 

Bock Regina 

Bratberg Svanhild 

Codling Grete 

Engen Lise 

Finnanger Inger Reenaas 

Flagstad Eva 

Hagen Astrid Kristne 

Helly-Hansen Karin 

Hoel Trude 

Jendal Merete 

Jensrud Inger Olava Bjørnstad 

Kise Astrid Elisabeth 

Lindboe Guri 

Monssen Eva Jemblie 

Olstad Gjertrud Næss 

Rørbye Ida 

Seem Kari Knotten 

Svelle Synnøve Aamodt  

Thorshaug Astrid 

 

Hamar, august 2016 

Svanhild Bratberg og Lise Engen 


