
Kjære reflektant i Ladies Circle
Dette lille heftet er ment som informasjon til deg som kunne  

tenke deg å bli medlem av en av våre lokale LC klubber.

Her vil du finne nødvendig informasjon om klubblivet;  

NÅR, HVOR, HVORFOR og HVORDAN vi møtes, og litt  

om hva man kan få ut av et medlemskap i Ladies Circle.

Du vil også finne litt nasjonalt og internasjonalt stoff.  

Ladies Circle er en verdensomspennende organisasjon,  

i tillegg til å være et lokalt gledestilskudd i din hverdag.

Et medlemskap i Ladies Circle gir deg sjansen til å oppleve,  

føle, og nyte samhold, så vel som selvrealisering, reiser til ulike  

arrangement, så vel innenlands som utenlands, noe som igjen  

kan føre til verdifulle kontakter både for deg og din familie.

Vi håper du tar deg tid til å lese gjennom heftet, og at dette  

kan gi deg lyst og inspirasjon til å bli medlem i en av våre klubber.



LADIES CIRCLE NORGE

Motto:

Vennskap og omtanke 

“Friendship & service”

Formål:

I pakt med foreningens motto å øke kjennskap til andres livsforhold  

og å utvikle medlemmene i selvstendig tenking og opptreden,  

i viten og toleranse. Aktivt arbeide for mellomfolkelig forståelse.  

Foreningen skal ikke være religiøs eller politisk preget.

Vårt emblem forestiller rokkens hjul — ett kvinnelig symbol fra gammel tid: 

sprossene deler hjulene opp i seks hjerter som symboliserer:

VENNSKAP—TOLERANSE—TILLIT 

ÆRLIGHET—POSITIVITET—NESTEKJÆRLIGHET



Round Table
Som nevnt tidligere er Round Table bakgrunnen 

for Ladies Circles opprinnelse, og det er vi jo 

glade for i dag !

Round Tables formål er å kunne bringe sammen 

unge menn av forskjellige yrker for gjennom 

samarbeid og vennskap øke kunnskap og 

forståelse for hverandre. Å fremme en bedre 

forståelse av samfunnet og den enkeltes plass 

i dette, samt å fremme internasjonal forståelse 

og vennskap.

Den første RT-klubben ble dannet i England i 1927.  

Round Table International ble opprettet i 1947.

Den første norske RT klubben ble stiftet i Bergen i 1947.  

I dag omfatter RT Norge over 90 klubber med ca 1500 medlemmer.

Round Table’s motto er “YT FØR DU KREVER”

Round Table har aktive klubber, med mange gode og nyttige møtekvelder. 

Samtidig arrangeres en rekke sosiale happenings, både for gutta alene,  

man inviterer med fruene og / eller har familieweekender som er høydepunkt 

for hele familien.

For mer informasjon om RT, se deres nettside rtn.no



Hva kan du få ut av ditt medlemskap?
I bunn og grunn er det opp til deg hva du gjør ut av det! Her er mulighetene 

uendelige!!!! Du vil kunne være med å forme klubben til et sted der alle trives. 

Du vil lære å ta ordet, og holde små innspill.

Du vet at når du går inn i LC at det er forventet av oss at vi tar aktivt del i 

klubbarbeid. Oppgavene er for alle, de læres og kan tilpasses til den enkeltes 

utvikling, og skal ikke være vanskelige å utføre. At du kan forvente å finne 

andre medlemmer lydhør for dine tanker og synspunkter og at det samme 

kan forventes av deg. Ingen forblir passivt medlem av Ladies Circle.

Klubben er bygget på vennskap og fellesskap, noe som gjør at vi kan  

være trygge på hverandre. Med denne tryggheten og de seks hjertene  

våre i ryggen, tør vi prøve nye sider av oss selv, vi tør å trekke frem  

ressurser vi knapt visste vi hadde.

Er man Circeline i Norge, er man Circeline i hele verden. På reiser får man 

mulighet til å treffe andre Circeliner i deres eget miljø. Gjennom kontaktene  

i LC klubben vår, håper vi at du vil føle noe av det fantastiske miljøet. 

Vennskap og samhold står i sentrum, og det er viktig at klubben er 

sammensveiset, dog er det også viktig å huske på at vi er tilsluttet en 

nasjonal og internasjonal organisasjon. Det å flytte på seg av og til,  

vil vise deg at samholdet også er godt utenfor egen klubb.

Mennesker du ikke visste fantes i går, kan være dine venner i dag!

Det finnes uttallige verv for de fleste interesser, og du vil vokse, og se at de 

gjør deg sterkere, og mer motivert til å delta enda mer i din selvrealisering. 

Dine klubbvenninner vil backe deg opp!



Ladies Circle – Hva er det?
Ladies Circle er en klubb for unge kvinner som kommer sammen for å utvikle 

vennskap og få innsikt i de forhold vi lever under både lokalt og globalt.

Vi er ingen syforening. Vi er ingen dansegruppe. Vi er ikke kjedelige eller 

konservative. Tvert imot; Ladies Circle Norge er en dynamisk organisasjon 

for kvinner fra 18-45 år. Vi legger vekt på mellomfolkelig forståelse, og i 

pakt med foreningens motto å øke kjennskap til andres livsforhold, utvikle 

medlemmene i selvstendig tenkning og opptreden, i viten og toleranse,  

og gi det enkelte medlem anledning til selvrealisering og utvikling.

Høres det skremmende ut? Vi er ikke for formelle, vi har et inkluderende 

miljø, hvor målet er at alle skal trives og kunne utvikle seg og kose seg 

samtidig! Ladies Circles motto skal bidra til positiv tenkning og skape 

omtanke for andre. Det være seg hjemme, i nærmiljøet, nasjonalt og globalt.

Det er ikke taushetsplikt i klubben, men de vennskap som utvikles blant 

medlemmene bør være beskyttet i så henseende at ting som fortelles på 

møter ikke spres. Dette fordi det er viktig å kunne stole på hverandre og 

å kunne lufte tanker og ideer, og vite at det er et trygt og godt forum hvor 

ting nødvendigvis ikke blir gjenfortalt. På denne måten vil vi kunne støtte 

hverandre og komme med råd og hjelp der det trengs.

For å øke mangfoldet i klubben er det vanligvis ikke familie, bestevenner, 

kolleger osv. som inviteres til medlemskap i første omgang. Noe av poenget 

er at man skal treffe nye mennesker som man kanskje normalt ikke ville 

kommet i kontakt med.



Lokalt, nasjonalt & internasjonalt
Ladies Circle er tilsluttet en internasjonal sammenslutning av LC-klubber, 

Ladies Circle International (LCI), med til sammen over 12 000 medlemmer 

fordelt på 38 ulike land i 4 av 5 verdensdeler!

Det hele startet i England i 1930, hvor fruene til medlemmer av 

organisasjonen Round Table dannet en komité for å hjelpe til med en 

konferanse. Møtene ble så populære at de bestemte seg for å fortsette å 

møtes. Ideen med egne klubber for RT-fruene spredte seg raskt, og seks  

år etter ble landssammenslutningen Great Britain & Ireland (GB&I) dannet.

I mai 1959 ble Ladies Circle International dannet under mottoet  

“Friendship and Service”

Den første LC klubben i Norge ble dannet i Drammen  

i 1963 og fadderklubb var LC08 Holbæk fra Danmark.

Per i dag er det chartret 78 klubber. Medlemstallet  

ligger på ca 1100 og vi er representert i hele Norge.

Ladies Circle Norge (LCN) er en sammenslutning av lokalklubber i Norge.

Selv om LC har sitt utspring i Round Table, er Ladies Circle i dag  

åpne for enhver kvinne som klubbene ønsker som medlem.

Dette forhindrer dog ikke at det kan være formålstjenlig og hyggelig å 

samarbeide med RT om felles saker. For eksempel familiearrangement, 

fellessamlinger, reiser o.a. hvor det er lettere å trekke lasset sammen.



Ladies Circle – Møteinnhold
Som nevnt så møtes vi ca. en gang per måned. På møtene er det møteplikt. 

Det vil si at man må si ifra om man ikke har anledning til å delta.  

Møtene inneholder en del faste poster, så som;

Hovedpost

Alle møtene har et tema. Dette kan veksle fra foredragsholdere, 

bedriftsbesøk, eller spesielle temaer. For eksempel “Lys i mørket”,  

“En ren nytelsestur til Vestkantbadet” eller “En kald og mørk januarkveld…”

3-minutt

Ett medlem tar opp noe som hun er opptatt av, og som helst skaper  

en diskusjon rundt emnet. Det være seg en avisartikkel, en hendelse,  

eller annet som opptar henne. Oppgaven går på rundgang mellom 

medlemmene, og ansvarlig for 3-minutt står oppført på årsplanen.

Kulturelt

Kultur er jo alt, så det kan være hva som helst! Kanskje leser man et dikt, 

forteller om en bok eller et teaterstykke?

Klubbsaker

Saker som klubben diskuterer, tilsendte saker fra distriktet,  

og saker innkommet fra Landsstyret.

Sosialt

Vi arrangerer sosiale happenings i løpet av året. Foruten sommerfest 

og julefest så er det ganske så sosialt å delta på dugnader til inntekt for 

klubbkassa eller et charity prosjekt. Vi arrangerer også jubileum dersom  

det finner sted, samt er med å assistere RT med deres Euromøter.  

Det er i tillegg felles arrangementer enkelte steder.



Ta kontakt med oss!
Bli vår nye reflektant! Gi deg selv muligheten til å bli en Circeline.

Er det fortsatt noe du lurer på, så ikke nøl med å ta kontakt med en i styret, 

eller din egen fadder.

Du kan også finne mer informasjon på ladiescircle.no

Vi gleder oss til å se deg på et LC møte!

Utarbeidet av LC31 Ski, Eva Chr Moen 2004 

Oppdatert av Weblady Bjørg Egeland 2018
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