
PÅ DIN SIDE 27Tirsdag 23. juni 2015

Navnedag:
Elfrid og Eldrid

23
juni

Budstikka, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad

epost: personalia@budstikka.no SMS/MMS til 2005 Kodeord: BUD PERSONALIA

LANDSMØTE: Åse Tønnessons arv ble presentert på Norske soroptimisters landsmøte i Stavanger av Utdannings-
fondets leder, Kristin Ruder.  FOTO: PRIVAT

Avdøde medlem av Bærum 
Soroptimistklubb, Åse 
Tønnesson, ga 1,65 millioner 
kroner til Norske Soroptimisters 
Utdanningsfond.

Åse Tønnesson har alltid vært 
opptatt av at unge kvinner og 
jenter i utviklingsland skulle 
få hjelp til utdanning. En del 
av arven etter henne går nå til 
Norske Soroptimisters utdan-
ningsfond. Formålet med utdan-
ningsfondet er å yte økonomisk 
støtte for kvinner i utviklings-
land. Stipendiene går til yrkesret-
tet utdanning og til utdanning på 
høyskole- og universitetsnivå.

Fondet er blitt bygget opp 
med hjelp fra alle soroptimister 
i Norge siden 1985. Fra første 
utdeling med to stipend i 1990, 
har til nå 726 kvinner fått øko-
nomisk hjelp, hovedsakelig fra 
land i Afrika. Grunnlag for utde-
lingen er den samme listen som 
norske myndigheter bruker som 
underlag til bistand. Dessuten 

skjer utdeling av stipend i sam-
arbeid med soroptimistklubber i 
stipendiatenes land. For 2014 ble 
det utdelt 89 stipend til kvinner 
i Rwanda, Kenya, Madagaskar, 
Benin og Mali. 

– Åse Tønnesson har etterlatt 
fondet en gledelig og stor pen-
gearv. Denne vil kunne støtte 
flere hundre kvinner mulighet 
til utdanning, sier utdannings-
fondets leder, Kristin Ruder. 

Utdanningsfondets ledelse går 
på omgang og ligger for tiden 
hos Tønsberg Soroptimistklubb. 
Arven til utdanningsfondet ble 
meddelt soroptimister fra hele 
Norge på organisasjonens lands-
møte i Stavanger for kort tid 
siden.
    Inntekter til fondet kommer 
vanligvis gjennom et årlig lot-
teri, innsamlinger og salg av 
produkter i regi av de mer enn 
60 soroptimistklubbene i Norge. 
Det årlige lotteriet blir også alltid 
støttet fra Bærums-klubben. 
    – Vi i Bærum Soroptimistklubb 

er stolte av at Åse Tønnesson har 
vært medlem av vår klubb siden 
hun var med å starte den i 1968. 
Hun var en stor inspirasjon for 
oss alle og vi vil fortsette å støtte 
utdanningsfondet og være aktive 
i andre prosjekter som forbedrer 
barn og kvinners levekår, sier 
Margrethe Børresen Aspen, presi-
dent i Bærum Soroptimistklubb.
    Soroptimist International er 
en internasjonal organisasjon for 
yrkesaktive kvinner som finnes i 
130 land. Formålet er å forbedre 
levekår av barn og kvinner lokalt, 
nasjonalt og internasjonalt. Blant 
Bærum Soroptimistklubbs egne 
prosjekter er blant annet «Inn-
vandrerkvinnekveld» (siden 
1978) og «Svømmeprosjekt» i 
samarbeid med flyktningkonto-
ret (Budstikka 10.03.2014). 
       Dessuten selger klubbenes 
medlemmer lilla sløyfer i kam-
pen mot menneskehandel – neste 
gang på Sandvika byfest 29. og 
30. august 2015.

Arv sikrer utdanning for 
flere hundre kvinner


