
Eksklusivt kvinnenettverk
Grenlands best bevarte hemmelighet – kan det være Skien-Porsgrunn Soroptimist-
klubb?

SKIEN/PORSGRUNN  - Navnet vårt kommuniserer dessverre ikke særlig. ”Soroptimist” 
betyr ”det beste for kvinner”. Vi er en slags motsats til Rotary, men kun for kvinner, forklarer 
Anne Kristin Førstøyl, 
  Førstøyl er president i Skien-Porsgrunn Soroptimistklubb, som i år fyller 65 år. 25 kvinner 
fra ulike yrkesgrupper utgjør klubben, som møtes månedlig. I tillegg til interne møter har 
soroptimistene god kontakt med innvandrer-kvinner. Annenhver uke samles seks- åtte 
soroptimister og like mange innvandrerkvinner til tema-samlinger. 
  Et veldig bra tiltak, synes Tirhas Abrham fra Eritrea. Hun setter pris på muligheten til å 
praktisere norsken, bli kjent med andre kvinner og få kunnskap om ulike emner.
  Hovedfokus for det utadrettede lokalprosjektet er nettopp språktrening, innføring i norsk 
kultur og sosialt fellesskap. Prosjektet drives i samarbeid med NAV.
  - Temaene vi tar opp er alt fra geografi til matlaging, forteller prosjektleder Tove Glittenberg.  
  - Vi lærer like mye av innvandrerkvinnene som de av oss. 
  - Dessverre er ingen innvandrerkvinner med i klubben enda, men vi håper de kommer, sier 
Anne Kristin Førstøyl.
  
Kampen består
Soroptimist-bevegelsen er verdensomspennende, upolitisk og religiøs nøytral. Lokalprosjektet 
i Grenland passer bra med bevegelsens hovedanliggende, som er å bedre livssituasjonen for 
jenter og kvinner lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 
  Soroptimist International har konsultativ status i FN og er aktive lobbyister ved flere 
regionale FN-kontor. Bevisstgjøring omkring kvinners stilling er et viktig anliggende, innsats 
for menneskerettighetene, kamp for likestilling og myndiggjøring av kvinner likeså. 
  Kvinnekampen er ikke avsluttet, skal vi tro soroptimistene i Grenland. Kvinnekamp har vært 
et tema i over 1000 år, like fra de sterke vikingkvinnene til sluttdokumentet som 
kvinnekommisjonen på Soroptimist International sin kvinnekonferansen i New York sist mars 
fikk halt i mål.
  - Hundreårsjubileet for kvinners stemmerett i år har gitt oss tilbakeblikk på kvinners kamp, 
sa Maria Bløndal på november-samlingen i Skien-Porsgrunn Soroptimistklubb. 
  Vikingkvinnene var sterke, sta, stolte og uavhengige. Det virker som de ble oppdratt til å 
være både selvbevisste og makthungrige, sa Bløndal i månedens aktuelle innlegg.
  - Kan vi sammenligne dagens kvinner med vikingkvinnene? Tenk litt på det, oppfordret hun.

Gir stipend
Det humanitære aspektet er viktig for soroptimistene. I tillegg til innvandrerprosjektet gir   
soroptimistklubben i Grenland økonomisk støtte til kvinners utdanning i Afrika samt enkelte 
østeuropeiske land som Moldova.  
  - Det sosiale fellesskapet lokalt, nasjonalt og internasjonalt pluss det humanitære arbeidet er 
grunnen til at jeg er soroptimist, sier president Anne Kristin Førstøyl, som til daglig er 
studieleder ved Skogmo videregående skole.



Blomstret opp
Soroptimistene rekrutterer nye medlemmer ved at potensielle nykommere foreslås av et 
klubbmedlem. Bredden i nettverket er stor og yrkesforedrag en fast programpost, det vil si at 
hvert medlem gir de andre innsikt i hva hennes jobboppgaver består av.
  - Det beste ved denne klubben er at jeg får relasjoner til yrkeskvinner jeg ikke ville møtt 
ellers. Dette er ingen venninnegjeng, men et sted jeg henter kunnskap og får del i spennende 
diskusjoner, sier Kari Beyer.
  Beyer er blant veteranene i klubben. Hun avsluttet sin yrkeskarriere som førstekonsulent i 
det daværende Utdanningsdepartementet. 
  - Jeg og en venninne kom med mens virksomheten var i en downperiode. Vi tok kontakt og 
spurte selv om å bli medlemmer. Vi trampet kanskje i salaten, men søknaden ble innvilget, 
smiler Kari Beyer.
 - Det var i 1988. Nå blomstrer klubben – vi blir stadig flere. Det sosiale aspektet i form av 
reiser  er blitt viktigere med årene.  Kanskje det er noe av årsaken? Julemøtet holder vi i år i 
Amsterdam, forteller Beyer.

Yrkeskunnskap
Anlaug Johre Kaasin holder kveldens yrkesforedrag. Kaasin er seksjonsleder for BUPS, 
barne- og ungdomspsykiatrisk seksjon ved Sykehuset Telemark. Samtalen går varm etter 
foredraget. Hvorfor har antall konsultasjoner økt 15-20 prosent de siste få årene? Det bestiller 
kvinnene rundt bordet temaforedrag om på et senere tidspunkt.
  Klubben er ikke bare opptatt av egne yrker. Siste månedsmøte var medlemmene på 
omvisning på brannstasjonen i Skien. Kommende vår vil utvalgte representanter for yrker 
som ikke er representert i medlemsflokken bli invitert til å fortelle om sine oppgaver.

Ingunn Rui

FAKTA
Soroptimistene

- Stiftet i USA 1921
- 90 000 medlemmer i 125 land
- Etablert i Norge 1939, i Grenland fra 1948
- 2000 medlemmer fordelt på 66 norske klubber


