
MINNEORD FOR LAURA SOFIE SELTVEIT 

 

Ingeborgprisen er en hederspris og tildeles til 

en Saudakvinne som viser 

samfunnsengasjement og fremstå som en 

god rollemodell. Sauda og omegn Zontaklubb 

tildelte Ingeborgprisen til Laura i 2012. 

Prisutdelingen ble høytidelig markert med 

familien, venner, ordfører og andre 

saudabuer. Zontakvinnene var stolte da vi 

sammen kunne omkranse henne og vise hvor 

høyt vi setter pris på hennes store innsats, 

klokskap og sitt varme hjerte for å gjøre 

verden til en bedre plass. 

 

Sauda og omegn Zontaklubb samarbeidet 

med Laura flere ganger med forskjellig 

arrangementer i forbindelse med 

organisasjoner som Laura engasjerte seg i. 

Noen eksempler på dette er: 

- Stemmerettsjubilèet i 2013, en 100 års 

markering siden grunnlovsvedtaket om 

allmenn stemmerett. Dette innebar at kvinner 

også ble inkludert i demokratiet i Norge. 



- Fairtrade. Rettferdig handel som sikrer 

varens produsenter et minstemål av 

rettigheter. Som ordfører sette Laura Sauda 

kommune på kartet som landet først Fairtrade 

kommune.  

- Sauda kommune sin vennskapskommune 

San Juan del Sur i Nicuragua. 

Sauda og omegn Zontaklubb har sitt største 

lokale internasjonale prosjektarbeid knyttet til 

denne vennskapsbyen. 

 

Å være en samarbeidspartner i lag med Laura 

var alltid trygt og godt. Vi Zontakvinner møte 

en fantastisk god, omsorgsfull, og engasjert 

dame. Hun var ett godt medmenneske med et 

fantastisk humør, stå på vilje, raus og som 

såg oss. 

  

Hvor mange kaffekanner og lapper som er 

forberedt av Laura og Rikard i deres hjem i 

Saua Gard er for de fleste ukjent. Det er ingen 

tvil om at det handler om “tusener på tusener”.  

 



Nobels fredspris vinner Eliezer Wiesel sa at 

det er ikke hatet som er kjærlighetens verste 

fiende, det er likegyldigheten. Likegyldighet 

preget aldri Lauras væremåte. Omsorgsfull, 

raus og klok for å gjøre verden mer 

inkluderende. Tenk bare på hvilken innsats 

hun bidro med for å gjøre Sauda til et mer 

flerkulturelt samfunn. 

 

Vår verden er nå inne i en vanskelig tid, 

hverdagen er forandret. Frivilligheten har fått 

trangere kår. Mange slutter med å støtte 

frivillige organisasjoner som er viktige i et 

velfungerende samfunn, dette viste Laura. La 

oss derfor bli inspirert av Laura sitt 

engasjement for frivillighet. Støtt og beholde 

medlemskapet i din organisasjon, og hold ut i 

en krevende hverdag. 

 

Det hendte i møte med Laura at hun ble noe 

brydd når hun fikk oppmerksomhet og ros for 

det flotte medmenneske hun var og betydde 

for oss andre. Kroppsspråket kunne da endre 

seg og hun begynte å se ned i gulvet, sette 



den ene armen i siden, og begynte å 

protestere.  «Ja men, ja men det må da være 

andre som fortjener det mer enn meg» 

Nei Laura, DU fortjente hvert et ord for du var 

helt UNIK. 

 

Ingeborgprisen blir utdelt første torsdagen i 

mars i forbindelse med FN sin internasjonale 

kvinnedag 8.mars. Da har vi alltid et 

hedersbord for tidligere vinnere av 

Ingeborgprisen. Neste gang står Laura sin 

plass tom. Hun vil fortsatt være en stor 

inspirasjonskilde for tidligere og fremtidige 

vinnere og for oss Zontakvinner. 

 

Sauda og omegn Zontaklubb vil minnes og 

hedre Laura med tre ord fra Ingeborgsangen  

GLØYM MEG ALDRI 

 

Klubbpresident Nansy Lund 

Sauda og omegn Zontaklubb 

 

 

 


