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Till ISO i D240 
 

 
 

 
 

Våren är inte bara på väg, den har redan inträffat, enligt meteorologerna! Vinterkängorna 
har legat i tryggt förvar i förrådet och halkrisken har varit minimal denna märkliga ”vinter” 
(tack för det)! Jag sitter och jobbar och tittar ut mot grannens redan överblommade 
vintergäck, snödroppar och skillor som är på väg upp…. vart är vi på väg!? 
 

Vänskapsmötet i Tällberg är slutsålt 
Vänskapsmötet i Tällberg den 11-13 september i år har lockat många deltagare. Eftersom 
det är lång tid fram till mötet i september kan det bli återbud. Man kommer därför att 
upprätta en kölista för intresserade som inte anmält sig tidigare. (Använd befintlig anm 
blankett på hemsidan!) 
 

Sista datum för inlämning av material till IW-Nytt nr 2/2020 
Manusstopp den 2 april 2020, vilket innebär att jag vill ha ert material senast den 27 mars! 
Materialet sänds till ruth.zonta@gmail.com. Text skickas som worddokument. Bilder skickas 
separat, högupplösta med namn på fotograf och medverkande på bilden. Textbidrag skickas 
med högst 1 000 nedslag med textförfattarens namn.  
 

IW och FN 
Inner Wheels representanter i FN koordineras årligen av sittande Inner Wheel Vice President. 
För närvarande har vi fyra representanter i Genève, Wien (2 st) och New York. 
 
Den 9 – 20 mars i år arrangerar UN Women i New York den årligen återkommande sessionen 
av CSW (the Commission on the Status of Women), 
https://www.unwomen.org/en/csw/csw64-2020/official-meetings, vars huvudsakliga uppgift 
är att främja jämställdhet / jämlikhet mellan könen och att stärka kvinnors ställning. Inner 
Wheel, liksom andra stora kvinno(rätts)organisationer, sänder representanter till New York 
för att bevaka evenemanget och för att delta i olika seminarier för att diskutera, framföra 
synpunkter och för att få möjligheten att påverka beslutsfattare i UN Women. Följ gärna 
konferensen på UN Womens hemsida eller sociala media! 
 

Exchange visit 21 – 24(25) maj 2020 
Nu har vi kommit så långt att vi har fått namn på våra deltagare och värdklubbarna har satt 
sina preliminära program.  
 
 

mailto:iwnytt@gmail.com
https://www.unwomen.org/en/csw/csw64-2020/official-meetings


                                                                                                                               
Distrikt 240     Mars 2020 / Ruth 

  

 
Participants 
Ann Lowe  Holmfirth  Kristianstad IWC, Torborg Liljegren 
Kate Drake  Holmfirth  Kristianstad IWC, Eva Niklasson 
Suzanne Brindley Wakefield  Bromölla-Sölvesborg IWC, Britt Gars Petersson 

Audrey Pollard Cleckheaton *) Karlshamn IWC, Elisabeth Sane 
Maxine Halford Cleckheaton *) Karlshamn IWC, Ulla Pott 
Sylvia Elliott  Cleckheaton *) Karlshamn IWC, Elisabeth Sane 
Janet Gill  Cleckheaton *) Karlshamn IWC, Gunnel Norrman Otterheim 

Flight schedule 
May 21, 2020 
From Manchester 10.15 SK 540 
Arriving Kastrup 13.05 
May 25, 2020 
From Kastrup  17.35 SK 541 
Arriving Manchester 18.30 
 
*) = Not flying with the rest of the group 
 

Exchange visit – program / club – D240 
 
KARLSHAMN / Four guests 
 
Thursday May 21 
Dinner at Gunnel Norrman-Otterheim’s home with guests and hostesses with partners  
 
Friday May 22 

✓ Weather permitting… 

Visit at Wanås (http://www.wanas.se/) and lunch 
✓ Weather “non-permitting”… 

Visit at the IKEA Museum and lunch 
All club members are invited 
 
We will rent a bus and if there is space, we will invite our partners / husbands to participate 
 
Evening program - Member meeting with president inauguration at Christina Elmeklo’s home. 
Wine tasting. Members only, no guests.  
 
Saturday May 23 
Walk in the city of Karlshamn. 
Visit at Martinssonska garden (http://martinssonskagarden.se/), guided tour (Dagmar). 
Members only. 
 
Sunday May 24 
Journey back home 
……… 
 

 
 

http://www.wanas.se/
http://martinssonskagarden.se/
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KRISTIANSTAD-HAMMERSHUS / two guests 
 
Thursday May 21 
Welcome dinner at an IW home 
 
Friday May 22 
Lunch in Hässleholm and visit to the Castle of Hovdala and the “medieval” event 
 
Saturday May 23 
Participation in inauguration of District President at Norrvikens Trädgårdar 
 
 (https://norrvikenbastad.se/) including lunch  
 
Sunday May 24 
Program not yet settled 
 
Monday May 25 
Journey back home 
……… 
 

BROMÖLLA-SÖLVESBORG IWC 
 
Thursday May 21 
Arrival – dinner at an IW home 
 
Friday May 22 
Lunch in Hässleholm and visit to the Castle of Hovdala and the “medieval” event 
 
Saturday May 23 
Participation in inauguration of District President at Norrvikens Trädgårdar 
(https://norrvikenbastad.se/) including lunch  
 
Sunday May 24 
Program not yet set 
 
Monday May 25 
Journey back home 
……… 
 

 

https://norrvikenbastad.se/
https://norrvikenbastad.se/
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Som framgår av programmet så kommer både Bromölla-Sölvesborg och Kristianstad- 
Hammershus att delta i det årligen återkommande, numera rikskända, evenemanget på 
Hovdala Slott i Hässleholm – medeltidsdagarna med Rikstorneringen…. ” Sveriges riddare gör 
upp i ett Riksmästerskap om vem som är den bäste av dem alla. Sveriges Riddaresällskap, 
SRS, arrangerar tävlingen. Det tävlas både i Klassiskt tornerspel och i Skills at arms.” 
http://turism.hassleholm.se/hovdala-slott/hovdala-slott/besok/hovdala-medeltidsdagar-med-

rikstornering-22---23-maj-2020.html 

 
Anna Johansson, medlem i Hässleholm IWC, har genom sin arbetsplats på Sparbanken, lovat 
att sponsra med önskat antal inträdesbiljetter! 
 
Visst vore det trevligt om vi kunde bli många som tog tillfället i akt att möta våra brittiska 
vänner och samlas kring eventet och då även till en gemensam lunch, antingen i direkt 
anslutning till Hovdala eller varför inte ”hemma hos”. Det finns en liten slant i distriktskassan 
för den här typen av aktiviteter, så kom gärna tillbaka till mig med konkreta förslag. 
 
När det gäller ”slanten i distriktskassan” så har DSkm Britt lovat att lämna mer specifik info i 
samband med Distriktsmötet på lördag (7 mars)! 
 
Varm hälsning i sann IW-vänskap 
 

Ruth 

 
Ruth Brunner 

DISO IW D240 2019/20 

070 – 858 01 57 

 
 
PS…. Glöm inte att (ofta) gå in på https://www.innerwheel.se/nyheter/, här finns allt vi kan 
behöva veta …. 
 

http://turism.hassleholm.se/hovdala-slott/hovdala-slott/besok/hovdala-medeltidsdagar-med-rikstornering-22---23-maj-2020.html
http://turism.hassleholm.se/hovdala-slott/hovdala-slott/besok/hovdala-medeltidsdagar-med-rikstornering-22---23-maj-2020.html
https://www.innerwheel.se/nyheter/

