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Kjære skjønne Janicke, 
 

Det er uvirkelig og høyst ufortjent at du brått skulle forlate oss. 
 

Du var med å stifte Flekkefjord klubben for snart 30 år siden og for 17 år 

siden ble du selv fadder for en ny klubb på Lista. 
 

Hvordan kunne en liten kvinne som du romme så mye energi og raushet? 
 

Du var en tydelig person -fantastisk motivator for oss andre og alltid 

første kvinne som meldte seg på diverse dugnader og aktiviteter 

–og de oppgavene fullførte du med glans! 
 

Du var primus motor som direktør for Hotel Maritim under vår chartrings- 

fest. Siden har du påtatt deg forskjellige styreverv gjennom årene. 
 

Du var ekstrem kreativ, elsket å lage mat og vi kunne alltid regne med din 

eleganse og finesse når det skulle pyntes ved tilstelninger. 
 

Det er spesielt beundringsverdig at du brukte dine eminente evner når du 

årlig satte gang i bøssebæring for TV-aksjonen, når du involverte deg i 

håndballkubben, i frivillighetssentralen og dessuten påtok hvervet som 

distriktsrådsleder i Omsorg i Røde Kors. 
 

Det var selvfølgelig også du som fremmet forslag om å skaffe en kulde 

hette til Flekkefjord Sykehus, slik at kreftpasienter ved cellegiftbehandling 

fikk beholde håret sitt og slippe anstrengende reise til Kristiansand. Og slik 

ble det. 
 

For Tore, Marte og øvrige etterlatte er det naturlig å tenke seg at din 

handlekraft og flotte egenskaper kan inspirere og styrke dem til å takle 

veien videre. 
 

For oss i Flekkefjord soroptimistklubb var du en enorm ressurs med din 

positive livsinnstilling og din oppriktige interesse for dine medsøstres ve 

og vel.  Vi vil savne deg -klubben blir ikke den samme uten deg, -men vi 

vil minnes deg med smil og glede ☺ 
 

NÅ VIL JEG BE ALLE SOROPTIMISTER REISE SEG 
 

Kjære Janicke, du var symbolet på soroptimistenes 

formålsparagraffer, -den kvinnen vi ønsket vi kunne speile oss i,  

-tusen takk for alt du har vært for oss.   Hvil i fred 
 
        presiden Jannike F Jørnung 


