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Kära klubbpresidenter och IW-medlemmar I Distrikt 240 

Nu börjar ljuset återvända, vårdagjämningen har passerat men vädret skiftar.  

Blåst, regn och sol som det brukar vara så här års. Lökväxterna är i alla fall i full blom och vi 

vet att våren är på gång. 

Mitt DP-år går mot sitt slut och jag minns med glädje alla klubbesök i höstas och alla nya 

kontakter jag fått. 

Alla klubbar har säkert firat IW-dagen och vi har nyss haft distriktsmöte. Fint arrangerat av 

Halmstad-Tylösand IW, många deltagare, besök av vår rådspresident Pia Elmgren, 

diskussioner och bäst av allt – vi fyllde ut en vakans i VU. Jag tackar Laila Lundqvist-

Berglund, Båstad, som erbjöd sig att bli vDP 2019-2020. 

Tyvärr har vi fått veta att Båstad IWC tvingas lägga ner den 30/6 p.g.a. problem med att få 

ihop en styrelse. 

Med förhoppning att detta problem ska minska i fortsättningen, har distriktet nu startat IW-

utbildning. Den första kursen blir i Osby den 13/4 och den andra i Karlshamn i slutet av 

september. Jag är glad att intresset är så stort att det finns en reservlista. Förhoppningsvis kan 

vi ordna ännu en kurs. Återkommer om detta. 

Nu väntar ett Rådsmöte i Skellefteå den 26-27/4 för mig och och vDP Ylva Hjert-Åstenius.  

Den 25/5 är det Distriktspresidentskifte på Nedanbäcks Gårdsprodukter i Glimåkra. Reservera 

den dagen och anmäl Er när inbjudan kommer ut. 

Den första svenska IW-klubben startades i Filipstad för 70 år sedan, och nu ska det firas på 

Hennickehammars Herrgård. (se inbjudan på senaste IW-nytts baksida). Jag har tänkt att åka 

dit. Samma dag firar Älmhultklubben 40 år och Ylva räknar med att besöka dem. 

 

 

 



Slutligen önskar jag Er alla en HÄRLIG VÅR och EN RIKTIGT GLAD PÅSK under vårt 

motto Vänskap. Hjälpsamhet och Internationell Förståelse. 

Ing-Marie Lisecke 

Ing-Marie Lisecke 

DP. Distr. 240 2018-2019 

imlisecke@telia.com 

 

 

                     

 

 

                    

 

 


