
Referat fra møtet i Bergen Syd Soroptimistklubb, onsdag 6. november 2019. 

Fana Kulturhus 

12 medlemmer tilstede, samt to gjester. 

 

Foredrag v/ Malene Skåtun.   

Malene fortalte om sitt oppdrag som ungdomsdelegat for Norges Røde Kors, i 
Colombia, 2018-2019. 

Etter en omfattende utvelgelsesprosess ble Malene og en annen norsk, ung kvinne 
utvalgt til å representere Norge. Malene er utdannet lærer. Oppgaven dere gikk ut på 
å lære opp lokale Røde Kors-ungdom til lokalarbeid. Arbeidet var allerede i gang, de 
skulle bygge på det som var startet opp. 
Malene beskrev på en levende måte de utfordringene de møtte underveis.  Kjekt å 
høre på engasjerte ungdommer, som brenner for sitt engasjement! 
President Hilde takket henne for et flott foredrag 

5-minutt v/ Inger 
Hun tok utgangspunkt i et leserinnlegg i BT, om hørselshemmede problemer med 
tilrettelegging, av for eksempel manglende teleslynge. Siden Inger er medlem av 
Vestlands fylkes-eldreråd, regner vi med at hun følger opp denne viktige saken der. 

Ragnhild meldte seg som vertinne for julemøtet, som skal avholdes onsdag 4. 
desember. 
Matkomite for møtet består av Mette og Skjoldvor. 
Torild og Berit baker. 
Bente meldte seg som sjåfør for Aaslaug. 
Invitasjon med påmeldingsfrist etc. kommer når det nærmer seg. 

Inger fikk overlevert en flaske vin ifm nærstående halvrund dag. 

Berit BD orienterte om et prosjekt som kan være aktuell for klubben vår, nemlig å 
støtte Kirkens Bymisjons Skattkammer. Skattkammeret har kjøpt inn forskjellig 
sportsutstyr som private og for eksempel skoler kan låne gratis. De trenger penger til 
dette viktige arbeidet. 
Berit har vært i kontakt med lederen av Skattkammeret, Knut Anders Strand. Han ble 
spurt om det kunne være behov for «vinterklær», som for eksempel votter, sjal og 
luer etc. som kunne deles og beholdes. Han sa at dette var det stort behov for, men 
at de ikke hadde noe mottaksapparat som kunne sjekke at det de delte ut var «rent 
og pent». Han sa at han gjerne ville ha slikt utstyr, hvis vi kunne ta jobben med å 
sjekke at alt var i orden, slik at det kunne deles ut på direkten. 
Dette ble diskutert, det var enighet blant medlemmene om at vi skulle gi overskuddet 
fra sommermøtet samt det kommende julemøtet til Skattkammeret for kjøp av utstyr. 
På januarmøtet samler vi inn det den enkelte måtte ha av varme klær og leverer det 
på avtalt sted. 
 

Berit Bachen Dahle, sekretær. 


