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Referat fra medlemsmøte i Ålesund Soroptimistklubb 

Tirsdag 5. oktober 2021 kl.19.00 

Pir-bygget, Keiser Wilhelmsgt.22, Ålesund 

16 medlemmer til stede 

 

Dette var første møte i det nye Soroptimiståret og påtroppende president Elfrid Skeide 

ønsket velkommen før hun åpnet møtet med lystenning og appell. 

Avtroppende president Ingebjørg Erdal fikk blomster og takk for innsatsen i to år som hadde 

vært helt spesielle på grunn av Coronapandemien. 

Kveldens hovedpost var foredrag med Andrea Lothe. 

Hun har en master i utviklingsstudier, har bodd 2 år i Kwa Zulu Natal i Sør Afrika der hun 

arbeidet i et prosjekt om massebehandling av parasittsykdommen Schistosomiasis (Bilharzia, 

Sneglefeber) 

Senere har hun arbeidet 7 år i rekrutteringsselskapet Yapril før hun følte trang til å gjøre noe 

helt annet. 

Nå har hun nylig startet som daglig leder i Impande (betyr grasrot på Zulu.) 

Slik presenterer Impande seg på hjemmesiden: 

«Impande er en organisasjon som skal hjelpe barn og unge med sårbar bakgrunn fra sørlige 

deler av Kwa Zulu Natal og nordlige deler av Eastern Cape i Sør Afrika til å utvikle sine evner 

og talent. Impande bygger og utvikler barnehager, skoler og spesialinstitusjoner i et område 

som ble hardt rammet av HIV/AIDS. Arbeidsledighet, fattigdom og svake familiestrukturer 

dominerer fortsatt samfunnsbildet. 

Impandes filosofi er å skape vesentlig og varig samfunnsendring med begrensede ressurser. 

Impande driver ikke nødhjelp, men støtter grasrotprosjekter med lokal forankring. 

Bærebjelken i arbeidet er frivillig profesjonell innsats i Norge. Arbeidet finansieres gjennom 

innsamlingsaksjoner, bedriftsstøtte, fondsstøtte og donasjoner fra enkeltpersoner» 

Hun viste også bilder som illustrerte arbeidet deres. 

Elfrid overrakte blomster og takket Andrea for et svært interessant foredrag som viste at 

mye kan utrettes med relativt små midler og få ansatte. 

Etter foredraget ble det spisepause og deretter presenterte lederne for 3 av 

prosjektgruppene sine foreløbige tanker og planer for det videre arbeidet. 
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Eli snakket om Vennegruppene, Helene om markeringen av 10. desember appellen og Hilde 

S. Sylte fortalte om Kunstlotteriet. 

Møtet ble avsluttet med at Anja Solevågseide tok oss med på en guidet tur i det nye Pir-

bygget. 

Anja er daglig leder i investeringsselskapet Pir Invest som driver Pir bygget. Bygget eies av 

Idungården. 

Poenget med Pir-bygget er blant annet å skape et fellesskap for små og nyetablerte 

bedrifter, der leietakerne kan dele erfaringer og hjelpe hverandre frem.  Her finnes både 

store og små leietakere, som f.eks. Sunnmørsposten, advokatkontor og enkeltmannsforetak. 

Kontorplass kan leies både på lang sikt og for korte perioder 

Bygget er reist på tomten til Idungården som nylig ble revet. Huset rommer kontorer i alle 

størrelser og har flere stor fellesareal der man kan samles både til ideutveksling og 

avslapning. Øverst er det et stort lokale med nydelig utsikt over fjord og fjell. 

I første etasje er det en kafe, Dampsentralen og møterom. Dampsentralen holder åpent fra 

tidlig morgen til sen kveld. Her kan man få seg alt fra en enkel matbit til middagsretter og 

drinker på kveldstid. Man kan også sitte her og jobbe. 

Møtet ble avsluttet ca. kl 21.30 

 

Ålesund 9.10.21 

Helene Birkeland, referent 

 


