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Till ISO i D240 
 
Nu har DISO, Gertie Stenkula i D239, och jag äntligen fått återkoppling från Edith 
Davison och jag bifogar hennes preliminära deltagarlista, som hon tror möjligen kan 
utökas ytterligare med någon hugad Sverige-resenär. Gertie och jag är överens om 
att vi fördelar gästerna med ca halva antalet i vartdera distriktet. 
 
Vi har rekommenderat våra engelska vänner att flyga till Kastrup med tanke på att 
man enkelt når många destinationer i södra Sverige med tåg från lufthamnen.  
 
Eftersom vi nu har ”skarpt läge” vill jag be alla ISO att stämma av med 
medlemmarna i den egna klubben exakt hur många som vill ta emot gäst/er i sina 
resp hem. Jag tror kanske att det är så att somliga redan har träffats i tidigare 
sammanhang och gärna vill att den personen / de personerna ska bo hemma hos 
dem. Detta är en viktig information för mig att få snarast.  
 
Distriktet har ju budgeterat för den här typen av utbyten och vi har ca 6 000,- att 
fördela till de klubbar som tar emot gäster (i förhållande till antal gäster per klubb). 
Dessa pengar ska bidra till ev transporter, ev inträden och ev ”extras”.  
 
Vi tror att det är så att om man är beredd att öppna sitt hem så försöker man också 
att göra upp ett personligt program för sin gäst, detta kan man göra enskilt eller 
tillsammans med sina klubbmedlemmar. En ska inte behöva göra allt, samarbete är 
alltid bäst i längden… ”Together we can”. Fredag kväll kan man kanske gästa 
någon klubbmedlem för en liten aperitif och lätt förrätt, en annan klubbmedlem för 
en varmrätt och en tredje klubbmedlem för dessert och kaffe. Det är bara fantasin 
och den goda viljan och ambitionen som sätter gränser. Lördagen är alla engelska 
gäster i D240 välkomna att delta i DP-skifte, som enligt senaste uppgift, är förlagd till 
vackra Norrvikens Trädgårdar (https://norrvikenbastad.se/)!  

 
Jag önskar ISOs besked om antal gäster och ev VEM man önskar ta emot senast 
fredag den 17 januari 2020, då har ni förmodligen haft 2020 års första 
styrelsemöte samt klubbmöte, och ni har hunnit skriva till era medlemmar och 
sammanställt deras svar. 
 
Det känns fint att vi äntligen har något konkret att arbeta med och det ska bli roligt 
att genomföra det här gästutbytet tillsammans med er alla, i Vänskap, Hjälpsamhet 
och Internationell Förståelse. 
 
Men nu tar vi lite time out och håller julledighet så att vi känner oss taggade för nya 
insatser på det nya året! 
 
 

https://norrvikenbastad.se/
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I o m detta mail så kommer jag inte att skriva ett separat ”DISO Julbrev” utan tar 
tillfället i akt att be er alla att skicka material till mig f v b till IW Nytt (senast 1 feb 
2020). Det är fint att läsa om klubbarnas aktiviteter i vår IW-tidning och jag 
upprepar… skicka en kort text, ange författare, foton, ange namn på fotograf! Tänk 
på att inte bara skicka bilder och ett mail, jag kan och har inte heller mandat att 
skriva era texter.  
 
Jag önskar alla en riktigt fin tredjeadventshelg, riktigt goda kommande helger och ett 
fantastiskt 2020 i bästa IW-gemenskap! 
 
Varm hälsning  
 

 
 

Ruth 
 
Ruth Brunner 
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