
1 
 

Trondheim Zonta II   

 

Historien fra starten til i dag 

 
Av Guri Grønflaten, Anne Lauvland, Ingrid Schaaning og Synnøve Utseth 

November 2014 

 

 

Oppstarten 

Trondheim Zonta II ble stiftet 1. november 1986 og er registrert hos Zonta International 14. 

januar 1987. Dette ble feiret med en stor fest i «Harmonien» i Trondheim stiftelsesdagen, 

hvor medlemmer fra Trondheim Zonta og daværende områdeleder Gro Ramsten Wesenberg 

var til stede sammen med de nye medlemmene. 

 

Det var Trondheim Zonta som tok initiativ til å starte en ny klubb i Trondheim. Klubben 

hadde utpekt disse medlemmene til å være «jordmødre» for en ny klubb: 

 

Hotelldirektør Inger Alette Guldahl 

Byfogd Inger Johanne Størseth 

Rektor Margot Tønseth 

Trondheim Zonta hadde i lengre tid arbeidet med rekruttering, og de besluttet at det beste ville 

være å etablere en ny klubb. Aldersforskjellen mellom medlemmene i den gamle klubben og 

de yngre kvinnene de ønsket å få med i Zonta, var en stor del av begrunnelsen for å danne en 

ny klubb. Dette i stedet for å rekruttere nye medlemmer inn i Trondheim Zonta. Det pågikk et 

interimsarbeid fra tidlig våren 1986 før den formelle stiftelsen av Trondheim Zonta II. 

Medlemmene - hvem var de? 

De medlemmer som var med da Zonta II ble etablert, var nesten alle i 40-årene. I begynnelsen 

var yrkessammensetningen også til en viss grad preget av hotellverdenen, rettsvesenet og 

undervisningsområdet. Naturlig, fordi «jordmødrene» først og fremst rettet seg mot yngre 

kolleger på egen arbeidsplass. De som var med på å starte Trondheim Zonta II var: 

Kirsten Vågen Aunaas, Regionsykehuset 

Bjørg Bellika 

Irene Buxrud, Frisør Ilevollen 

Brit Berggren, Senter for barneforskning, UNIT 

Anne Margrethe Bjørnerud, Arbeideravisa 

Marit Fordal Døvre, Trønder Personal A/S 

Guri Grønflaten, Trondheim byfogdembete/Forretningsbanken A/S 

Vesla Husby, Institutt for byggekunst, NTH 

Gunn Imsen AVH, UNIT 

Ragnhild Brænne Larsen, Norsk Personal A/S 

Anne Elisabeth Lauvland, Høgskolen Dronning Mauds Minne 
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Turid Sand Levin, Forretningsbanken A/S 

Randi Nygaard Lium, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum 

Astrid Nergaard, Trondheim kommune 

Tina Peters, Birralee International School 

Elise Rengård 

Ingrid Elmenhorst Schaaning, Trondheim kommune 

Ellen Sjødin STl 

Inger Marie Mollan Stang, Trondheim katedralskole 

Anne Sommer-Larsen, UNIT/ Museet 

Nina Mår Tapper, Kreditkassen 

Berit Tiller, Sør-Trøndelag Høyre 

Anne Guttormsen Vinsnes, Senter for sykepleieservice 

Mari-Anne Zahl, AVH/ UNIT 

Åse Aaberg, A/S Cresco 

 

Dessverre falt mange av disse medlemmene fra ganske umiddelbart etter stiftelsen, men med 

nye etter hvert har medlemstallet holdt seg noe i overkant av 20 hele tiden.  

 

Klubben ble etablert i relativ nær tid til 

kvinneopprøret på 70-tallet. Mange, om ikke alle, 

hadde erfaring fra arbeid i denne sammenheng og fant 

at ideene fra 70-tallet i stor grad kunne gjenfinnes i 

arbeidet i Zonta. Kvinners status, og å høyne denne, 

var noe alle var svært opptatt av også i tiden like etter 

at klubben ble startet. Dette viste seg også ved at vi i 

den første tiden deltok i 8.marstoget. 

 

Som første styre i klubben ble valgt:  
 

 Guri Grønflaten, leder 

 Mari-Anne Zahl, nestleder 

 Vesla Husby, kasserer 

 Kirsten Aunaas, sekretær 

 Randi Nygaard Lium, styremedlem 

 Anne Sommer Larsen, vara styremedlem 

 

Nominasjonskomite:  Gunn Imsen og Anne Lauvland 

Klassifikasjonskomite: Nina Peters og Inger Marie      

Mollan Stang 

Revisor: Ellen Sjødin 

Aktiviteter 

Arbeidet i styret og blant medlemmene var aktivt fra første stund, og «jordmødrene» deltok på 

alle møter med veiledning og råd, i hvert fall i det første halve året. Det var stor 

selvstendighetstrang hos styret og medlemmene, og det ble gjort et stort arbeid for å forstå 

regelverket i Zonta og de frister som følger med. Det er viktig å si i denne sammenheng at 

universitetslektorene Mari-Anne Zahl og Gunn Imsen oversatte Zontas lover til norsk. Dette 

var særdeles viktig for at alle skulle kunne sette seg inn i regelverket. Selv om 

Vår første president, Guri Grønflaten, var 
Zonta Norges observatør i FN i 1992. 
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selvstendighetstrangen var stor til å få gjort ting slik vi syntes det best for vår klubb, var det 

av uvurderlig betydning at «jordmødrene» deltok med sin erfaring og sørget for at møtene i  
oppstarten fulgte Zontas regelverk. Ikke minst var det viktig at de orienterte og veiledet om 

den informasjonsflom som kom fra Zontas område, distrikt og Zonta International. 

 

Det ble helt fra starten av holdt regelmessige styremøter og månedlige medlemsmøter. Dette 

har fortsatt i alle år senere. 

 

 
Distriktsmøte i Trondheim i 1993. Sigrun Karlsdottir fra Island  
taler under middagen. 

  

Månedlige medlemsmøter med yrkesforedrag og aktuelle 

temaer har vært holdt i alle år siden stiftelsen i alle årets 

måneder, med unntak av juli og august. Juni har hvert år vært 

klubbens sommermøte hvor det alltid har vært rettet mot sosialt 

samvær og gjerne med en utflukt.  

 

Også møtet i desember har satt det sosiale samvær blant medlemmene høyt og vært spesielt i 

sammenheng med julefeiring.  
 

 
Sommermøte på Lisbetseter i 1997. 

   

Distriktsmøte i Trondheim i 
1993. Islandske og Sør-
Trønderske bunader beundres. 
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Klubbens inntekter og innsamlede midler 

 

Nedenfor følger en oversikt over hvordan klubben har skaffet inntekter til klubbens drift og 

eksterne hjelpeprosjekter: 

 

1. Medlemskontingenten har de siste årene vært kr.1.500 pr. år, hvorav ca. 1/3 går til klubben. 

 

2. Møteinntekter: Vi plusser på et visst beløp i tillegg til hva mat og drikke koster (50-80 kr). 

 

3. Kunstlotteri: Annet hvert år har vi arrangert kunstlotteri, noe som har gitt oss betydelige 

inntekter. Vårt medlem Randi Nygård Lium var i flere år direktør ved Trondheim Kunstmu-

seum og gjennom sitt nettverk skaffet hun oss fin kunst til utlodning. Siste kunstlotteri i 2012 

skaffet oss en inntekt på kr.32.000. 

 

4. Loppemarked: Året uten kunstlotteri arrangerer vi loppemarked med kafedrift. Stor entu-

siasme blant medlemmene og siste års loppis i 2013 ga oss en inntekt på ca. kr.20.000. 

 

  

5. «Bring and Buy»: Medlemmene tar med seg brukte ting og tang og kjøper av/selger til 

hverandre. Varierende inntekt. 

 

6. Julelotteri/loddsalg: Alle medlemmer tar med seg gevinster (helst hjemmelaget) som loddes 

ut. Populært tiltak og gode inntekter. 

 

7. Arbeid i Trondheim Kunstmuseum ved utstillingsåpninger: Årlig inntekt ca. 10.000. Dess-

verre har vi mistet denne inntektsmuligheten da direktør Randi Nygård Lium sluttet der. 

 

8. Salg av effekter: Svarte T-skjorter med Zonta-logo. Støttestrømper m.m. 

9. Da Trondheim Zonta opphørte i 2011, fikk Trondheim Zonta II en engangsinntekt på ca. kr. 

30.000, som gikk til Zonta International’s fistulaprosjekt. 

 

10. Ved landsmøtearrangement her i Trondheim 2010 sørget medlem Gun Svendsen for gaver 

til utlodning fra Sparebank 1 og Fokus Bank til en verdi av ca. kr.12.000 (engangsinntekt). 

 

11. Flere av våre medlemmer har hatt tilgang på gratis møtelokaler, dette kan vi også si har 

vært en inntektskilde. 

Loppemarked holdes annet hvert år. Nenne Hognestad  
i døra, andre i klubben på vei inn (2009). 

Zonta står for 17.mai-salget i 
Trondheim kunstmuseum. Torbjørg 
Sandberg foran (2010). 
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Oversikt over prosjekter 

 

Internasjonale prosjekter: 
 

Afghans Institute of Learning (AiL) støttet med kr. 37.000. 

  

Zonta International’s fistulaprosjekt (flerårig) støttet med mellom kr. 20.000 og kr. 

30.000 hvert år. 

 

ZISVAW (Zonta International Strategies to eliminate Violence Against Women): ca. 

10.000 (ikke årlig). 

 

Lokalt initierte prosjekter: 

 

SOS barnebyer, årlig  kr. 3.000. 

 

Årets kvinne, ca. kr. 5.000 (ingen utdeling de siste årene). 

 

Asmara School for the Deaf - The Sign Language Project i Eritrea / Zonta says NO to 

Violence against Women: kr. 30.000 (2013/2014). 

 

Hva er “Asmara School for the Deaf - The Sign Language Project”? 

Trondheim Zonta II bevilget i 2012 og 2013 midler til et prosjekt i Eritrea. I samarbeid med 

døveskolene i Keren og Asmara ble det foreslått at vi skulle prioritere Asmara School for the 

Deaf, og at midlene skulle gå til opplæring i tegnspråk for foresatte (foreldre/fosterforeldre). 

 

 Døveskolen i Asmara har 54 elever, både 

jenter og gutter. Det er 440 på venteliste. 

Skolen har ikke internat. De fleste elevene 

kommer fra fattige områder. 90 % av ele-

vene bor langt fra Asmara, og må derfor bo 

hos slekt eller kjente under skolegangen. 

Mulighet til kommunikasjon mellom de 

foresatte, som ikke kan tegnspråk, og bar-

na, blir svært vanskelig. Å ikke bli forstått, 

samtidig som du ikke bor sammen med 

dine foreldre,  må føre til opplevelse av 

ensomhet og forlatthet. Selv om «fosterfa-

milien» får et lite beløp fra døveskolen, 

kan vi anta at barna blir sett på som tjenere. 

Vi vet at barn med et handicap lett blir ut-

satt for vold. Vi tror at muligheten til å bli 

forstått, vil føre til at barnet ikke så lett blir 

utsatt for overgrep. Tegnspråk kurs for «fosterforeldre» hjelper barna til å få et mer verdig liv. 

Asmara-prosjektet er slik sett et forebyggende prosjekt i tråd med «Zonta says NO to violence 

against women and girls». 

 

Barn i døveskolen i Asmara, Eritrea, 2013. 
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Den politiske situasjonen i Eritrea blir bare verre og verre. Eritrea er ett av de mest lukkede 

land i verden, og det er vanskelig for utlendinger å få visum. Postgangen til Norge tar mange 

måneder.  

 

Dette har ført til at Trondheim Zonta II har fått lite informasjon om prosjektet, men vi har tillit 

til at Asmara School for the Deaf har sluttført tegnspråkkurset. 

 

Vi vet at den lille kontakten som er mulig, betyr mye for Asmara School for the Deaf, og vi 

håper at det i fremtiden er mulig å fortsette samarbeidet. 

 

Kontakten mellom Zonta-klubbene i Østersund og Trondheim 

Den første kontakten mellom de to klubbene fant sted i 2003 da noen medlemmer fra Trond-

heim Zonta dro til Østersund etter invitasjon fra klubben der. Året etter ble Østersund-klubben 

invitert til Trondheim, hvor begge Trondheimsklubbene var vertskap. Vi møttes bl.a. til felles 

middag og hyggelig samvær på Tavern om kvelden. 

 

Trondheim dro på gjenvisitt til Østersund i første helga i desember 2005. Da besøkte vi Jamtli 

Historieland i bitende kulde. Masse julevarer i salgsbodene og mye god julemat til salgs. 

Middag om kvelden på hotellet, der hotellets direktør var medlem i Zonta. 

 

16. mai 2008 var det igjen tid for Zonta-klubbene i Trondheim å være vertskap. Hyggelig 

samvær hjemme hos Trine Strømman om kvelden og litt 17. mai-stemning før retur til Øster-

sund om ettermiddagen. 

 
 

Allerede samme år, i desember 2008 

inviterte våre Zontasøstre i Østersund til 

julebord.  

 

Fire medlemmer fra Trondheim fikk 

oppleve hjemmelaget svensk julemat og 

julestemning på gården til et av Zontas 

medlemmer noen km utenfor Østersund.  

 

Nydelig mat og en uforglemmelig kveld. 

Det hører med til historien at kafebesøk, 

shopping og hyggelig samvær har høy 

prioritet når «søstrene» møtes.  

 

Vi trives i hverandres selskap og i hver-

andres byer.  

 

Trondheim Zonta inviterer nå Østersund-klubben til besøk i mai 2015. Dette kan bli en ny 

17.mai-tur. 

  

På besøk til våre svenske Zonta-søstre i desember 2008. 
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Klubbens presidenter og arkivar  

Presidenter: 

 

1986 – 88 Guri Grønflaten 

1988 – 90 Mari-Anne Zahl 

1990 – 92 Ingrid Schaaning 

1992 – 95 Karin-Helene Hognestad 

1995 – 98 Liv Hembre 

1998 – 2000 Eva Sjaastad 

2000 – 02 Karin-Helene Hognestad 

2002 – 04 Torbjørg Sandberg 

2004 – 06 Randi Nygaard Lium 

2006 – 09 Margareta Johnsson 

2009 – 11 Torbjørg Sandberg 

2011 – 13 Berit Løfsnæs 

2013 – 15 Astrid Grude Eikseth 

 

Arkivar: 

 

Liv Hembre (lhembre@online.no, tlf. + 47 99402873) er klubbens arkivar. 

Våren 2015 vil arkivet bli levert på det offentlige arkivet ved Dora arkivsenter i 

Trondheim. 

Klubbens forhold til organisasjonen for øvrig 

Helt fra starten har Trondheim Zonta II deltatt på alle landsmøter, distriktsmøter og 

Conventions i Zonta International.  

 

 

Det har vært en ryddig økonomi i klubben og vi har gitt godt bidrag til Zontas prosjekter. 

Zonta International ønsket i sin tid å eie et eget hus for administrasjon, og det skal bemerkes 

at huset i Chicago falt oss tungt for brystet når ekstra pengekrav til stadighet kom i form av å 

gi en «murstein». Det påkalte også stor munterhet ved mange anledninger!   

 

Distriktsmøte i Reykjavik 1995 med besøk i president-
palasset. Fra venstre president Vigdis, Nenne Hognestad 
og Aagot Holt-Seeland. 
 

Convention i Melbourne 2006.  
Fra v: Liv Hembre (nr 2), Kari Elisabeth  
Paulsen (nr 4), Kirsten Mendelsohn (nr 5.) 

 

mailto:lhembre@online.no
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Av de som var med å stifte Zonta II, har Guri Grønflaten og Randi Nygaard Lium vært 

områdeledere, og Turid Sand Levin har vært distriktskasserer. Ellers har mange av våre 

medlemmer i løpet av de år som er gått, innehatt forskjellige verv. Guri Grønflaten 

representerte Zonta Norge som observatør i FN i 1992. 

 

Fra historien kan også nevnes at Zonta II var tidlig ute med kontakt med den første klubben 

som ble opprettet i Litauen. Det var på distriktsmøtet i Reykjavik i 1995 vi ble kjent med den 

nyvalgte lederen i klubben i Alytus.  

 

Året etter ble to representanter fra klubben invitert til en ukes opphold i Trondheim. De bodde 

privat hos Margot Tønseth og var spesielt interessert i å besøke Krisesentrene for kvinner i 

Trondheim og andre steder i Trøndelag. Begge klubbene i Trondheim samarbeidet om 

opplegget. 

 

Klubben har feiret 10- og 25- årsjubileum, hhv. på Kvilhaugen gård og Kristiansten festning. 

 

Landsmøtet i Trondheim 2010 hadde et variert program der professor May Britt Moser, 

NTNU, holdt hovedforedraget om sin hjerneforskning (i 2014 vant hun og kolleger 

Nobelprisen i medisin!)  

 

 

 

I 2011 ble Trondheim Zonta avviklet. Høy alder hos medlemmene og vanskelig rekruttering 

var nok hovedårsaken til at dette skjedde. Tre medlemmer fulgte med over til Trondheim 

Zonta II: 

 

 Ågot Holt-Seeland 

 Trine Strømman 

 Margot Tønseth («jordmor» for Trondheim Zonta II) 

 

Årsmøtet vedtok i 2012 at klubbens nye navn skulle være «Trondheim Zonta».  

 
  

Landstyret 2010-12, de fleste fra Trondheim. Fra v: Wenche 
Røkke, Wenche Ohlstad (vise AD), Randi Nygaard Lium (AD), 
Gun Svendsen (2010.) 

Landsmøte i Trondheim. Allsang med 
skaut (2010). 
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De siste årene har klubben hatt ca. 30 medlemmer, og fremmøteprosenten på medlemsmøtene 

har vært god, ca.70 -75 %.  Pr. 1.11. 2014 teller vi 29 medlemmer. Det er imidlertid et faktum 

at de fleste medlemmer er i senioralder, mange er pensjonister.  

 

Klubben arbeider derfor med å 

realisere sine planer for 

rekruttering og synliggjøring av 

hva vi står for.  

 

Vi håper og tror at Trondheim 

Zonta II fortsatt kan være 

attraktiv for samfunnsengasjerte 

kvinner som er eller har vært 

yrkesaktive.  

 

De inviteres til et fellesskap med 

interessante foredrag og 

ekskursjoner og diskusjoner, 

sosialt samvær og utadrettede 

aktiviteter i form av internasjonalt 

solidaritetsarbeid for kvinner med 

Zontas overordnede verdier som 

fundament. 

 
 

         Klubbens sommermøte på Ringve i 2014. 

Presidentskifte på sommermøte I Selbu i 2013. Fra venstre  
klubbens "jordmor" Margot Tønseth, Berit Løfsnæs, president  
2011-2013, Astrid Grude Eikseth, president 2013 - 2015 og  
"fadder" Margareta Johnsson. 

 

 


