Distriktsmøte i Fredrikstad
Av Marit Øgar Aasbrenn
Onsdag 14. oktober arrangerte Fredrikstad soroptimistklubb distriktsmøte i Velferdshuset på
Denofa på Øra. Det var vakkert dekket med runde bord, hvite duker, søte små blomstervaser
– og praktiske esker med, skulle det vise seg, velsmakende tapasporsjoner i smittevernriktige
pakninger. Presidenten vår, Torill Tangen, ønsket velkommen. Rita Walter fortalte om
Velferdsbyggets historie. Denofa står for De norske fabrikker og innbefattet til sammen 100
bedrifter. Allerede i 1913 startet det som skulle vise seg å bli et industrieventyr.
Velferdsbygget ble bygget i 1952, og arkitekt Bjørn Ianke har stått for interiøret med vakre
dører og lamper. I Velferdshuset ble det blant annet arrangert kino, revy og juletrefester. De
hadde til og med badstue med egen bademester. På grunn av arbeid med olje kunne det
være vanskelig å «skrubbe» seg ren.
Kveldens hovedforedragsholder var Hilde Vanvik fra Care, Norge. Hun fortalte om Care og
arbeidet deres for kvinner i vanskelige livssituasjoner, «Hennes penger, hennes kropp,
hennes stemme». Kvinner og barn er de som rammes hardest av fattigdom, kvinnene har
ikke de samme mulighetene og rettighetene som menn. Care er til stede i hundre land og er
en av verdens største hjelpeorganisasjoner. De har dobbelt mandat, jobber både med
utvikling og nødhjelp. Care Norge er til stede i 13 land. En viktig del av arbeidet er en «Spare
og lånegruppe» der bare kvinner kan delta og der de har muligheter til å kontrollere egne
penger. «Verdens matvareprogram» er en viktig samarbeidspartner. Care Norge hadde TVaksjonen både i 2009 og i 2019 da det kom inn 240 millioner kroner.
Kveldens kulturinnslag var ved Kirsten Eggen. Hun spilte på nøkkelharpe, et varmt, vakkert
og melodiøst strengeinstrument. Vi fikk høre «Vals etter Spel-Maja», «Polska från Möklinta»
og «Ganglåt fra Smålenene». Og så var det Kari Lundegaard sin tur. Hun deltok på SNLA,
Soroptimist Nordic Leadership Academy i Rauma i Finland sommeren 2019. Unge kvinner
mellom 20 og 30 år blir invitert til å delta. Fem deltakere fra hvert nordiske land; Island,
Finland, Sverige, Danmark og Norge, blir plukket ut, og Kari var blant de heldige i 2019.
Fokusområdene var lederskap, kommunikasjon, bærekraft, økonomi og å lære andre
kulturer å kjenne. Kari lærte masse og fikk gode venner fra hele Norden. Årets SNLA som
skulle foregått i Kalundborg i Danmark, er utsatt til 2021.
Klubbmedlemmene i Fredrikstad hadde vært spente på hvor mange deltakere det ville bli på
distriktsmøtet når vi måtte ha så strenge smitteverntiltak, men de rundt seksti deltakerne fra
Borge, Rygge, Moss, Sarpsborg, Follo og Fredrikstad så ut til å kose seg med interessante
foredrag, hyggelig prat rundt bordene og god og trygg matservering. Distriktskontakt Kari
Sofie Mitter takket for et godt møte og ønsket Mosseklubben lykke til med neste års
distriktsmøte. Hun var opptatt av at vi må opprettholde klubbaktiviteten og jobbe med
rekruttering. Det har vært en liten nedgang i distrikt Øst 1, men Fredrikstadklubben har klart
målet med minst to nye medlemmer hvert år. Kari Sofie anbefalte å utveksle
klubbprogrammer og gå på besøk til hverandre!

