
Ladies Circle Norge
Verv en venn i en annen by!



En ny venn i Ladies Circle?
Ladies Circle Norge (LCN) består i dag av 63 aktive klubber, noe vi er stolte av.  

Men vi vil jo dele LC med flere, få flere til å oppleve vårt gode fellesskap!

Ikke bare har vi potensielle reflektanter i vårt nærområde, men mange av oss 

har venner i andre byer enn vår egen, venner man mener kunne passet godt 

i Ladies Circle.

Har du en slik venn, og ønsker å anbefale henne for medlemskap i en klubb gjør 

du følgende: Fyll inn skjemaet Verv en Venn som du kan laste ned fra nettsiden 

med din venns navn og kontaktinformasjon samt en liten presentasjon av henne. 

Fortell litt om henne, og hvorfor du tror hun vil passe godt i LC.

Skjemaet sendes til Nestleder i den aktuelle klubben, som er kontaktperson, og 

som vil ta opp ditt forslag, først med sitt klubbstyre, før medlemmene forespørres 

om mottagelse av ny reflektant. De vil ta kontakt med din venn og invitere henne 

til et møte. Du bør også få en tilbakemelding fra dem.

Klubben bør få anledning til å vurdere forslaget selv. Når det ikke er i din klubb,  

vet du jo kanskje ikke hvordan forholdene i akkurat den LC-klubben du anbefaler 

henne til er. Kanskje har de venteliste, eller det kan være andre årsaker til at 

klubben er avventende.

Nestleder i klubbene holder LCN v/Visepresident orientert om Verv en Venn 

forslag som kommer inn, slik at styret i LCN forhåpentligvis kan honorere 

medlemmenes innsats på Landsmøtet.

Ønsker du å fortelle dine venner mer om Ladies Circle anbefaler vi å bruke 

reflektantbrosjyren som du også kan laste ned fra nettsiden. Denne inneholder 

mye informasjon om vår organisasjon.

Vi ønsker lykke til – og håper på flere venner vi ennå ikke kjenner!



Hva er Ladies Circle?
Ladies Circle er et internasjonalt kvinnenettverk for kvinner opp til 45 år. I dag 

består Ladies Circle Norge av 63 lokale klubber, fra Alta i nord til Mandal i sør.  

Vi er ca. 1000 medlemmer i Norge, og ca. 13 000 på verdensbasis.

Ladies Circle samler kvinner fra forskjellige yrker, miljø og kulturer som kommer 

sammen for å utvikle vennskap og få innsikt i andres livsforhold – de forhold vi 

lever i både lokalt og globalt. Vi arbeider aktivt for mellommenneskelig forståelse. 

Ladies Circle utvikler medlemmene i selvstendig tenkning og opptreden, i viten  

og toleranse, og gir det enkelte medlem anledning til selvrealisering og utvikling.

Ladies Circle skal ikke være religiøst eller politisk preget. Du deltar i diskusjoner, 

styrearbeid og du får kjennskap og kunnskap til andre kvinner og deres yrker. 

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

bestevenner, nære kolleger osv. som inviteres til medlemskap i Ladies Circle. 

Noe av poenget er at man skal treffe nye mennesker som man vanligvis ikke ville 

kommet i kontakt med – møte venner du ennå ikke kjenner! Klubbmøter med 

møteplikt holdes som regel en gang pr. måned.

Ladies Circle er et verdensomspennende nettverk som gir deg utmerket mulighet 

til å få venner i hele verden, og å øke kunnskapen om andre land og andre 

kulturer, så vel som at du utvikler din lokalkunnskap gjennom egen klubb.  

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 Circle’s motto Vennskap & Omtanke skal bidra til positiv tenkning og skape 

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

Ladies Circle er en personlig hjertesak som for medlemmer skal symbolisere 

Vennskap, Toleranse, Tillit, Ærlighet, Positivitet og Nestekjærlighet.

Så er spørsmålet; hva er Ladies Circle for DEG! 

Det er jo opp til deg hva du får ut av ditt medlemskap!



Vennskap 
& 

Omtanke

ladiescircle.no/dokumenter-fra-lcn
Skjemaene finner du her:


