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Har hjulpet kvinner i 50 år -farger kirker 

oransje 

Engasjerte damer gir truser og sko til prostituerte på 
Sørlandet. Torsdag får kirker i Arendal og Grimstad 
oransje lys for å markere vold mot kvinner. 
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Samtidig skal også Eiffeltårnet, EU-parlamentet i Brussel, FN-bygningen i New York 
farges med oransje lys. 

Det hele er starten på en 16 dagers kampanje mot kjønnsbasert vold og skjer i 
anledning FNs dager for avskaffelse av vold mot kvinner. 

50-årig kvinneklubb 

Arendal-Grimstad soroptimistklubb er en del av et nettverk av kvinner, som fremmer 
kvinners vilkår over hele verden og feirer 50 år i år. 



TESTLYS: Nylig ble lyset testet både på Trefoldighetskirken (bildet) og Grimstad kirke for å 

se hvordan det blir med oransje lys. Foto: Privat 

– Vi brenner for kvinners og barns rettigheter, sier Guro Bulien. Hun er aktivt med i 
klubben og niese av grunnleggeren Synnøve Bulien. 

– Sexsalg hver dag 

Klubben er bidragsyter til et menneskehandelprosjekt som startet i 2007. 

– Hver dag selges det sex – i Arendal, Kristiansand og andre steder. Vi mistenker at 
mange av de som selger sex, er offer for menneskehandel og vi gir de 
nødvendighetsartikler som truser, sko, varme klær, toalettartikler, sier Bulien. 

Etter at kirkene er opplyst torsdag, vil Tanja Fredensborg fra Grimstad kommune 
holde appell på kirketrappen i Grimstad før det blir musikk, sang, dikt, litt 
informasjon og rom for ettertanke i kirken. 

Teater og film 

Så vises fortellerteateret «Valgt det …» i Grimstad kulturhus. Dette er en forestilling 
om mennesker som handelsvare. Forestillingen er basert på fakta og historier fra 
virkeligheten, ifølge arrangørene. 

– Ifølge FN har en av tre kvinner i verden opplevd fysisk, eller psykisk vold. Vold er et 
betydelig samfunnsproblem, som ingen av oss bør lukke øynene for. Vi inviterer dere 
til å møte opp ved Grimstad kirke og vise at dere ønsker å bekjempe vold mot 
kvinner, sier arrangørene i Arendal-Grimstad soroptimistklubb. 



JUBILEUMSMIDDAG: Glimt fra Arendal-Grimstad soroptimistklubbs 50-årsjubileum nylig. 

Her er f.v. president i Arendal-Grimstad Trine Nilsen, president i Norgesunionen Grethe Mary 

Sørensen og president i Kristiansand soroptimistklubb Betten Geheb. Foto: Privat 

De har også et arrangement på menneskerettighetsdagen 10. desember. 

Da vises filmen On the basis of sex i Arendal. Den handler om høyesterettsdommeren 
Ruth Bader Ginsburg (1933-2020). Merete Haslund i Kirkens Bymisjon vil da holde 
appell. Alt dette som ledd i 50-årsmarkeringen. 

Tante grunnla 

Guro Bulien forteller om hvordan tanten startet klubben: 

Artikkelen fortsetter under annonsen. 
– Tante kom fra Arendal, flyttet ut noen år, men bosatte seg i Grimstad da ho kom 
tilbake til Sørlandet som 50-åring. For å få seg nytt nettverk, fikk hun tips fra en 
venninne i Drammen om å starte en soroptimistklubb. Siden hun hadde tilknytning 
til begge byer, ble navnet Arendal-Grimstad soroptimistklubb, forteller niesen. 

5. november 1971 ble klubben startet med Synnøve Bulien som første president. 

– Hovedpoenget var å samle forskjellige yrkesaktive kvinner med en fra hvert yrke. 
De skulle lære av hverandre, støtte hverandre og også hjelpe andre. 

100 år i verden 

Den første klubben ble dannet i USA i 1921. Organisasjonen har dermed 100 
årsjubileum. 

– Under 1. verdenskrig dro menn i krigen, mens kvinnene overtok alle oppgaver 
hjemme og i nærmiljøet. Da mennene kom hjem, ville de ta tilbake oppgavene sine, 
men det var ikke alle kvinner som syntes det var så stas – dermed startet de en 
forening for å stå sterkere sammen, forteller Guro Bulien. 



Arendal-Grimstad soroptimistklubb har 26–28 medlemmer, et antall de har ligget på 
i en god del år. Tre av medlemmene har vært med i 50 år. Trine Nilsen er president. 

Hjelper dyktige damer 

I tillegg til prosjektet med å gi nødvendighetspakker til prostituerte, jobber de også 
mye med to andre prosjekter: 

– Det ene er et mentorprosjekt der vi veileder høyt utdannede utlendinger som 
kommer til Norge og er arbeidsledige. Vi veileder, gir de et nettverk og hjelper de inn 
i yrkeslivet. 

GRUNNLEGGER: Synnøve Bulien startet Arendal-Grimstad soroptimistklubb i november 

1971. Foto: Privat 

– Dessuten har vi i 15 år samarbeidet med en soroptimistklubb i Romania. Det startet 
med at mange babyer og småbarn døde der og de prøvde å finne ut hvorfor. Vår klubb 
samlet inn penger så de kunne ta vannprøver. Vannet var svært forurenset og nå 
finansierer vi kjøp av vannflasker – og dødeligheten er gått betraktelig ned, ifølge 
Bulien. 

De har også fått bygget brønner i fire landsbyer, i tillegg til at driver med opplæring i 
ulike håndverksteknikker, samt seksualundervisning for ungdom, blant mye annet. 

Lotterier 

– Hvordan finansierer dere slikt? 

– Vi har lotteri et par ganger i året, eller så kontakter vi ulike bidragsytere når det 
trengs, sier Guro Bulien som håper mange vil troppe opp på kirketrappa i Grimstad 
torsdag.  



Nylig ble 50-årsjubileet feiret på Strand hotell. Der var også blant annet medlemmer 
fra Arendal soroptimistklubb invitert. Den klubben ble startet i 2004 og har drøyt 30 
medlemmer.  


