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Hva er Ladies Circle?
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. I Norge har vi 61 aktive klubber, fra 
Hammerfest i nord til Mandal i sør. Klubbene er oppdelt i 8 distrikter, og vi er ca 1000 medlemmer.

Et av våre formål er utvikling
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.

LCNs emblem forestiller rokkens hjul — et kvinnelig symbol fra gammel 
tid. Sprossene deler hjulene opp i seks hjerter som symboliserer; 
Vennskap, Toleranse, Tillit, Ærlighet, Positivitet og Nestekjærlighet, 
begreper som er grunnleggende for samværet i klubbene.

Møtene har fast dagsorden, men forskjellig innhold
Det avholdes møter i lokalklubbene minimum 10 ganger i løpet av et LC år,  
og ved hvert møte gjennomføres det følgende faste punkter:

3-minutter som er et kort innlegg fra ett av medlemmene om nettopp det hun har på hjertet. 

Kulturelt Kultur er jo alt, så det kan være hva som helst! Kanskje leser man et dikt,  
forteller om en bok eller et teaterstykke?

Utover dette kan møtene ha forskjellig innhold: bedriftsbesøk, foredrag, fysisk aktivitet, kulturell 
opplevelse. Programmet for møtene er fastlagt av det lokale styret, som for ett år av gangen  
styrer klubben. Det er møteplikt på møtene, det vil si at man må si ifra om man ikke kan delta.

LC er mer enn bare din egen klubb
Det arrangeres årlig et Intercity møte for alle klubber i distriktet en hører til. I tillegg har vi hvert år et 
Ledermøte og et Landsmøte som begge gjelder for alle klubber i Norge. 

Utover dette kan man fritt besøke andre klubber på deres almindelige møter for å bli inspirert  
og for å se hva andre klubber driver med og bli bedre kjent med hverandre.

Ladies Circle Norge ledes av et Landsstyre som velges for ett til to år av gangen, som jobber for 
klubbene og medlemmene og som representerer LCN internasjonalt.

Sammen med 44 andre land, er Ladies Circle Norge medlem av Ladies Circle International. 
Klubbene i hele verden - fra Island til Botswana - har et felles motto: Friendship & Service.  
I internasjonal regi avholdes årlig LCI konferansen med deltakere fra alle medlemslandene.
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Ladies Circle har eksistert siden 1930
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 klubben  
i LC Norge ble dannet i Drammen i 1963 med LC08 Holbæk fra Danmark som fadderklubb.

Ladies Circle er i dag åpne for enhver kvinne som klubbene ønsker som medlem.  
Du kan enten søke selv om å få bli med, eller bli anbefalt av et eksisterende medlem.

Som medlem av Ladies Circle har en mulighet til å bli overflyttet til en annen klubb i en annen 
by i hele landet, eller et annet land, og fremdeles være en Circeline. Medlemskapet opphører 
automatisk ved utgangen av det klubbår som medlemmet fyller 45 år. Etter de fylte 45 er det  
mulig å fortsette i nettverket for kvinner +45 som heter Tangent, og som er etterfølgelsen  
av din tid i LC, med samme verdier.

Kontingent
Det betales en årlig kontingent som dekker de fleste utgifter til årets klubbmøter, deltakeravgift  
til fellesmøter med andre LC klubber samt landskontingenten til LC Norge. I noen klubber er 
utgiften til mat og drikke innbefattet i kontingenten, så beløpet varierer fra klubb til klubb.

Hva kan vi tilby nye medlemmer?
–Mulighet for å besøke steder og høre foredrag som du ellers ikke ville ha opplevd 
–Debatt og orientering om tidsaktuelle og personlige emner 
–Mulighet for å øve deg på utadvendt opptreden i trygge forum 
–Et frikvarter i en travel hverdag 
–Gode samtaler og nye vennskap 
–Opplevelser og nettverksbygging med andre damer - nasjonalt og internasjonalt

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

Praktisk info om vår klubb:

LC nummer 

Møtedag 

Årskontingent 

Leder 

Kontakt person 

Mob. nr. 


