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Fredrikstad Soroptimistklubb 
Årsrapport for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. 
 
 
STYRET 
 
President                                                                   Torill Tangen 
Visepresident:                 Heidi Oehmichen 
Sekretær:      Marit Aasbrenn  
Kasserer:      Tove Thøgersen 
Styremedlem:      Marit Barvik 
Varastyremedlem:     Lise Mamre 
Varastyremedlem:                Britt Øvre 
 
Webansvarlig:                 Mari Josefine Holme 
Ekstensjonsansvarlig:                                                Mette Kolle 
Programansvarlig                                                       Kirsten Nipe  
Ass. Programansvarlig                                      Wenche Ellefsen 
 
 
VERV UTENFOR KLUBBEN 
Leder av valgkomitéen for Norgesunionen Bente Lene Christensen, medlem i komitéen som 
arbeider med SNLA ((Soroptimist Nordic Leadership Academy) Pia Sørensen og  Torild 
Marie Nilsen unionsstyrets kontaktperson for Moldovakomitéen 
 
MEDLEMSINFORMASJON  
Klubben hadde pr. 30. september 2020 46 medlemmer og 4 reflektanter. 
Det ble tatt opp 2 nye medlemmer i løpet av soroptimiståret 2019/2020 og 2 sluttet i klubben. 
  
FRAMMØTEPROSENT 
Frammøteprosent for perioden var 70 % (68% siste periode).  
 
STYREMØTER 
Det er avholdt 5 styremøter i perioden 
 
MEDLEMSMØTER 
Det er blitt avholdt følgende 8 medlemsmøter med interessante varierte programmer:   
 
9. oktober 2019 – Klubbmøte på K 60. Foredrag ved Stina Røyrvik, koordinator for 
inkludering i Fredrikstad kommune. Hun samarbeider blant annet med Bosettingsteamet, 
Friskliv og mestring, Frivilligsentralen og FRIS. Av konkrete tiltak for integrering og 
inkludering er det blant annet opprettet en jentegruppe, en turgruppe, en guttegruppe og en 
besøkshjemordning. Nes andelsgård og Rekustad lokalsamfunn samarbeider om inkludering 
og gårdsarbeid. Klubben vår kan for eksempel bidra som besøksvenner eller i en 
kvinnegruppe. 
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13. november 2019 – Klubbmøte på K60. Kveldens foredrag var ved Per Kristian Skauen 
fra Kirkens nødhjelp. Kirkens nødhjelp ble startet i Fredrikstad i 2004, så i resten av Østfold. 
Målsettingen er å skape møteplasser og arenaer til dem som sårt trenger et fellesskap. Det er 
en ideell stiftelse med femti ansatte i fem byer, Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Halden og 
Mysen. KN får tilskudd fra staten, fylkeskommunen og kommunene. «Ingen er bare det du 
ser» er en ledestjerne for arbeidet. I Fredrikstad driver KN «Café Britannia», 
«Bryggekapellet», «Pedalen sykkelverksted» og «Skattkammeret» der man kan låne gratis 
sports- og fritidsutstyr. 
 
11. desember 2019 – Klubbmøte K60. Kveldens program var yrkesforedrag ved Siri 
Brandstorp. Siri har vokst opp i Bydalen og hadde Bingedammen som et spennende 
nærmiljø. Hun var opptatt av naturen og likte å «sitte i skogen og telle maur». Hun begynte å 
ri allerede som 7-åring. Kalnes vgs og naturbruk virket som et godt alternativ til 
videregående skole, men det ble Glemmen og medier og kommunikasjon isteden. Etter 
videregående ble det studier i husdyrvitenskap på Universitetet på Ås. Studiet innbefatter alt 
som handler om matproduksjon. Siri jobbet i fjøset på skolen, fulgte undervisning og drev 
med forskning. Hun tok master våren 2012 og fikk deretter jobb i Gjensidige forsikring med 
skadeoppgjør for husdyr og kjæledyr. Hun har senere jobbet i innboavdelingen og med 
næringsliv. Ny jobb som prosjektkoordinator i Gjensidige fra 9.12.2019.  
 
8. januar 2020 ble det avholdt nyttårsfest på Gamlebyen gjestgiveri – Britt Sørensen fra 
arrangementskomiteen ønsket velkommen i stilfulle lokaler i Gamlebyen. Torill Tangen 
holdt presidentens tale, Kirsten Nipe holdt årets nyttårstanker, personlig og godt, og Ida 
Frederiksen underholdt med morsomme innslag fra sitt rikholdige teaterliv. Vi satt ved 
småbord og hadde en riktig hyggelig kveld. 
 
12. februar 2020– Årsmøte på K60. Torill Tangen ønsket velkommen og ledet årsmøtet. 
Marit Aasbrenn leste opp årsmeldingen, Mette Bakken presenterte regnskapet, og Tove 
Thøgersen presenterte budsjettet. Bente Iren Vikerstrand-Hansen presenterte valgkomiteens 
innstilling. Simona Bråthe og Odette Olivares ble ønsket velkommen som nye medlemmer. 
 
11. mars 2020– Klubbmøte på K 60. Kveldens program var yrkesforedrag ved Lise Mamre. 
Lise studerte først musikk ved Institutt for musikkvitenskap før hun gikk over til sosiologi og 
pedagogikk med embedseksamen i pedagogikk i 1990 og hovedoppgave i familieterapi. Etter 
ett år i barneverntjenesten, jobbet hun ti år som leder i PP-tjenesten, først i Borge og deretter 
på Kråkerøy. Så ble det jobb i BUPP i Fredrikstad der hun var med på å bygge opp et 
nevropsykologisk team. Hun ble i BUPP i 15 år, tok videreutdanning i nevropsykologi og 
drev med utredninger og veiledning av poliklinikker. Nå er hun tilbake i PP-tjenesten i 
Fredrikstad som teamleder og barnefaglig sakkyndig i barnevernsaker/barnefordelingssaker. 
 
1. april 2020 og 13.mai 2020 – begge møtene ble avlyst på grunn av koronapandemien som 
førte til nedstenging av hele samfunnet fra og med 12.mars. Sånn sett var vi heldige som fikk 
avholdt marsmøtet vårt helt på tampen kvelden før… 
 
10. juni 2020 – Klubbmøte «Ut i det blå» på Isegran ved «Det gule huset». Anne Sagberg, 
forfatter av boka «Isegran – en perle i Fredrikstad», fortalte om boka og renessansehagen der 
hun jobber dugnad på onsdagskvelder i vår- og sommerhalvåret. Det var stort frammøte, 
rekordmange 36 medlemmer, og stor interesse for alt Anne hadde å fortelle. Tove Thøgersen 
kunne supplere med informasjon om både huset og om Isegranhistorie.  
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9. september 2020 – Klubbmøte på K60. Kveldens foredrag var ved Ina Flink Tangen som 
er statsviter og har arbeidet som samfunnsplanlegger i Sarpsborg i fire år og i Fredrikstad i 
ett år før hun fikk jobb i Cityplan hos Sander Grundvig. Ina jobber med programmering, 
analyse og byutvikling av sentrumskjernen. Lokalkunnskap er viktig, det å kjenne på 
«bypulsen» og ha omtanke for egen by. Nå jobber Cityplan med blant annet Cewex-plassen 
og Trosvikstranda. Nygaardsplassen og DnB-bygget er to av prosjektene som er ferdigstilt. 
 
 
LODDSALG OG ØKONOMISK STØTTE 
 
Kr 3000 til FOKUS ( 2. år av avtalte 5 år)  
Kr 2000  gikk til «støttegruppen» som hvert år kjøper en barneforestilling, slik at barn som 
aldri ellers har anledning til å se en barneteaterforstilling får fri adgang.  
Kr 1900 til klubbens lokale prosjekt «Jentegruppa» 
Kr 2700 til Kirkens bymisjon, gave/loddpenger 
Kr 3150 til Utdanningsfondet (Lotteriet 2020 + gave fra klubben) 
Kr 3000 til Vannprosjekt i Rwanda, Larvik soroptimistklubb 
Kr 1000 til jubileumsgave til Halden soroptimistklubb 
Kr 2990 for 10 Isegran-bøker av Anne Sagberg, til bruk som takkegaver 
Kr 13847 til Gamlebyen gjestgiveri for Nyttårsfest 2020 (ble dekket inn av medlemsavgift, 
men idet vi ikke fikk faktura må beløpet bevitnes) 
 
Ved betaling av mindre beløp til SI Fredrikstad kan det nå brukes Vipps.  
Vippsnr. er: 20511 
 
 
. 
MØTER UTENFOR KLUBBEN 
19.oktober 2019 40-årsjubileum for SI Halden Torill Tangen holdt hilsningstale fra oss. 
Fem andre av våre klubbmedlemmer var også tilstede. 
 
29.oktober Distriktsmøte i regi av SI Borge Mane medlemmer av klubben deltok 
 
25. november 2019, Den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner. 
Fredrikstad og Borge soroptimistklubber samarbeidet for 2. år på rad om  å markere dagen 
med å lyssette et sentralt sted i byen, villa Lykkeberg,  med oransje farget lys. I samarbeid 
med kommunen, politiet og krisesenteret setter Soroptimistene søkelys på saken og hvordan 
det kan arbeides forebyggende. 
 
 
 
Marit Øgar Aasbrenn 
sekretær i perioden  


