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Till dig som läser IW-Nytt

D 233  Anne-Marie Peterson   Avesta IWC    2005-2016

D234  Maidy Lennrud   Arboga IWC  2014-2017
 Kerstin de Maré  Filipstad IWC  1950-2017

D235  Lena Nyström   Stockholm Nord-Östra IWC 1996-2017
 Gunvor Johanson   Stockholm Västra IWC  1981-2017
 Kerstin Norberg   Stockholm Västra IWC  2006-2016
 Anne-Marie Hultin   Södertälje  IWC  1965-2016

D 236  Ulla Rowell   Borås-Sjuhärad IWC  1973-2017

D 239  Ingrid Wåhlin   Hörby IWC   1962-2017
 Anita Herbing   Landskrona Citadell IWC 2014-2017
 Karin Andrén   Lund IWC   1992-2017

D 240  Kerstin Svensson   Osby-Broby IWC  1978-2016
 Kerstin Wallin   Älmhult IWC  2007-2016

D 241  Margaretha Tersmeden  Linköping IWC  2004-2016
 Gunnel Synnerstad   Västervik IWC  2008-2017
 Rut Öhlén    Västervik IWC  1987-2016
 Gun Sellerberg   Kalmar IWC  1966-2016

VI MINNS

Stort tack för alla uppmuntrande ord om tidningen 
och för alla � na bidrag. Jag har försökt få med så 
många artiklar som möjligt, därför en del textbant-
ningar. Tycker du att bilderna är små kan det bero på 
att de tekniskt inte går att göra större. Vilken aktivitet 
vi har inom Inner Wheel! Det har strömmat in bidrag 
från klubbar och distrikt, från norr till söder. Jättekul! 
Ett litet tips: Skicka era bidrag via DISO/redaktör som 
är min kontaktperson. Det gör det enklare. 

I det här numret kan du, förutom de ”vanliga” 
artiklarna, läsa om hur vi uppmärksammade IW-dagen 
den 10 januari. Reportagen från dessa arrangemang 
har fått lite extra utrymme. Bland våra hjälpprojekt 

presenterar vi denna gång 
Narkotikasökhundarna. Även 
om projektet har pågått i 
� era år är det fortfarande lika 
uppskattat, både av medlem-
marna och Tullverket.

Vi slår även ett slag för 
Vänskapsmötet i Göteborg i 
höst. Att många av distriktets 
medlemmar kommer tas för 
givet. Men alla som har lite längre att åka bör också 
passa på att trä� as och trivas i vår västsvenska huvud-
stad. Här � nns det mycket att uppleva.

Nu ser vi först fram emot en � n vår med mycket sol 
och värme och många bra IW-möten.

Kerstin Jonson, redaktör

Lidingö IWC hade glädjen att stå 
för värdskapet när vi tillsammans 
med Stockholm Nord-Östra IWC, 
Stockholm Västra IWC och Stock-
holm Ekerö IWC � rade vår "födel-
sedag" den 10 januari. 

Lunchen intogs på Hotell Fores-
ta tillsammans med 65 klubbmed-
lemmar.

Hotellet är byggt av Wilhelmina 
Skogh mellan åren 1906 -1910. 
Hon var en märklig kvinna; kom 
som ensam 12-åring till Stockholm 
och började arbeta som diskare, 

gjorde karriär, blev förmögen, kom 
till Grand Hotel som direktör och 
byggde Foresta som sitt privata 
hem. Bodde där endast några år 
och dog sedan fattig i litet rum på 
Grand Hotel. 

Efter tal av Margaretha Ander-
berg, president i Lidingö IWC, och  
rådspresident Margareta Wesslau, 
presenterade Eva Boberg-Sharp 
den pågående utställningen på 
Millesgården om ytterligare en 
märklig kvinna; författaren och 
konstnären Tove Janson. 

 

RP Margareta Wesslau, i mitten, talade 
om betydelsen av vårt ansvar för de olika 
hjälpprojekt vi deltar i. Här omgiven av 
pDP 236 Brita Söderlund och KP Marga-
retha Palmgren, Katrineholm IWC.

Text Gunilla Leijonhielm, vice president, 
Lidingö IWC

MÄRKLIGA KVINNOR  

Inner Wheel forever
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publik av hundkännare och vanliga 
människor! Läs mer i projektansva-
riga Kristina Anderssons artikel på 
sidorna 10-11.

Margareta med 2016 års narkotikasök-
hund Billy.

Betydelsefullt bokmärke 
För snart två år sedan �ck pDP 
Ann-Christine Edin i D 235 idén att 
tillverka och sälja ett magnetbok-
märke med kort text på svenska 
och engelska om Inner Wheel.   
     Senare beslöts att skänka 
överskottet av försäljningen till 
att bekämpa könsstympning. Nu 
har magnetbokmärket givit ett 
överskott på 20 000 kr, vilket har 
skänkts till SIWRs hjälpprojekt Ga-
rissa, som har ett samarbete med 
jordemödrar och imamer för att 
bekämpa könsstympning. 

Idén är så god och syftet så 
behjärtansvärt, att rådet beslu-
tat trycka en större upplaga av 
bokmärket, så att det kan köpas 

Rådspresident Margareta Wesslau

Kära vänner!

Vad begär man av en narkotikasök-
hund? Jo, otroligt mycket!  
En fantastisk nos, uthållighet, ar-
betsglädje och lyckan att ha en bra 
hundförare/arbetskamrat. 

Årets narkotikasökhund blev 
den 12-årige springer spanieln Billy 
från Malmö, som på egen hand 
hittade narkotika och vapen till 
Tullverket motsvarande en sam-
hällsnytta värd 120 miljoner kronor 
under år 2016. Det var bara en sak 
som saknades och det var en Inner 
Wheel-bricka i halsbandet! Det 
kändes ändå väldigt �nt att få vara 
med i juryn som utser årets narko-
tikasökhund och belöna Billy och 
hans husse, vars resultat varit helt 
enastående. 

Det var också glädjande att kun-
na konstatera att sex av årets sju 
kandidater var Inner Wheel-hundar. 
Det �nns goda chanser att någon 
av ”våra” hundar får utmärkelsen 
nästa gång. 
      Inner Wheel märks verkligen vid 
utdelningen av Årets Narkotikasök-
hund på Svenska Kennelklubbens 
stora hundmässa i november varje 
år. Tullverket visar sin uppskatt-
ning av vår betydande insats för 
narkotikasökhundarna vid landets 
tullstationer. Rådspresidenten är 
med i manegen vid utdelningscere-
monin och Inner Wheel nämns �era 
gånger på ett bra sätt. Utmärkelsen 
får genomslag i pressen. 

Vid samma tillfälle delas utmär-
kelser ut till Årets Polishund, Årets 
Bragdhund (civil hund) och Årets 
Vårdhund. En riktig Oscars-gala 
för duktiga hundar inför en stor 

av alla innerwheelare i Sverige och 
överskottet går till att bekämpa 
könsstympning.  
      Tänk vad ett litet bokmärke kan 
åstadkomma! Köp det, använd det, 
ge bort det som present! 
 
Tala om Inner Wheel! 
Inner Wheel Sverige gör så mycket 
gott! Vi gör en skillnad i samhället 
här i Sverige och utomlands och vi 
kan känna oss stolta över vad våra 
bidrag åstadkommer.  
       Våra hjälpprojekt och stipen-
dier skapar en positiv energi och 
intresse för Inner Wheel, även 
utanför klubbarna. Det är viktigt att 
vi når ut med vad Inner Wheel står 
för och vad vi åstadkommer, för vi 
har ett ansvar att �nna och knyta 
nya lämpliga medlemmar till vår 
organisation.  
        Så ska vi naturligtvis ha glädje 
av varandra också och känna den 
känsla av sammanhållning som ge-
nast in�nner sig, då innerwheelare 
trä�as. Känslan sprider sig som 
ringar på vattnet och förstärks när 
vi trä�as över klubbgränser och ser 
hela Inner Wheel Sverige. 

Kom till Göteborg! 
Nu har vi chansen i september att 
trä�as på Vänskapsmöte i D236  
i Göteborg. Trä�a nya vänner, 
återknyta kontakten med gamla 
bekanta och se Göteborg som 
göteborgare vill visa sin stad! 

Margareta

SPRID INFORMATION OM VAD 
INNER WHEEL STÅR FÖR OCH UTRÄTTAR !
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Nationalrepresentant  Birgitta Lundehed

När detta skrivs (27 januari) är det 
Förintelsens minnesdag; en dag 
som manar oss till eftertanke. I 
morse lyssnade jag till tankar för 
dagen på radio. Den som förmed-
lade sina tankar var Ingrid Lom-
fors – överintendent på Forum för 
levande historia. Hennes mormor 
gasades ihjäl i Auschwitz. De som 
befriade lägret kunde i förråden 
�nna resväskor från hela Europa. 
O�rens ägodelar hade sorterats 
och räknats, 837 000 kvinnoplagg, 
370 000 herrkostymer. O�rens hår 
vägde 7,7 ton.

Ikväll har jag lyssnat till Hédi 
Fried som var gäst hos Skavlan och 
är överlevare från bl.a. Auschwitz.
En fantastisk kvinna som i boken 
”Frågor jag fått om Förintelsen” har 
redovisat frågor och svar från mer 
än trettio års besök i svenska skolor. 

När vi betraktar vår värld idag 
kan man undra vad som är rätt och 
riktigt?  Internationell förståelse!
Måste vi förstå det ofattbara?

Hjälprop från IW-doktorn
Jag har i dagarna fått ett mail från 
Rotary Läkarbank som lyder:
”PENGAR BEHÖVS! Stort utbrott av 
skabb i Endebess.

Jeepläkaren och teamet har 
upptäckt tre byar med tre skolor 
som har stora problem med skabb. 
En speciell kampanj behövs för att 
hjälpa byarna. Det behövs medicin, 
tvättmedel, tvål och undervisning 
om ur man håller skabben bor-
ta. I början av februari planeras 
kampanjen. Stöd den genom att 
SWISHA in ett bidrag: 100 kr och du 
hjälper ett barn bli fri från skabb. 
SWISH nummer: 123 288 88 52.

Skabb som inte behandlas 
orsakar ofta andra hudsjukdo-
mar eftersom det kliar så att man 
river sönder huden. Det smittas 
lätt mellan syskon som ofta sover 

tillsammans så hela familjer måste 
behandlas samtidigt. Jeepteamen 
och hälsovolontärer kommer att 
åka ut till byarna som är drabbade 
och hjälpa alla som behöver. Men 
för det behöver de stöd!”

Vad är skabb? Skabb orsakas 
av skabbdjuret som är en parasit. 
Skabbhonan gräver gångar i över-
huden och lägger där sina ägg som 
utvecklas till larver och nya skabb-
djur. Förutom gångarna ger djuret 
upphov till små blåsor och knottor i 
huden och en intensiv klåda. 

Skabb förekommer i regel 
mellan �ngrarna, runt handlovarna 
och bålens framsida. Jag har varit 
på ett sammanträde med Rotary 
Läkarbank och där togs bl.a. upp 
problemet med ekonomin. Hjälpin-
satserna i Kenya går ekonomiskt 
inte ihop. En arbetsgrupp är tillsatt 
för att se över ekonomin. Bidrag till 
IW-doktorn hjälper många utsatta 
människor i västra Kenya. 

Fortsatt stöd till Garissa
I julbrevet från Garissa kan vi läsa 
att styrelseledamoten Martti Val-
konen besökte Garissa i november. 
Staden var då fylld med polis och 
militär men inga nya terrorhand-
lingar inträ�ade. 

Vid det senaste styrelsesam-
manträdet diskuterades stiftelsens 
framtid med hänsyn till Carl-Axel 
Ekmans och Göran Claes ålder och 
hälsotillstånd. Jag har i dagarna 
talat med Göran Claes som nyligen 
kommit hem efter en ryggopera-
tion. Carl-Axel Ekman fyller 95 år 
i sommar och har prostatacancer. 
Båda två har därför inte kunnat 
besöka Garissa under senare år. De 
har emellertid goda kontakter från 
mångårig vistelse i Garissa vilket 
innebär att det inte har varit några 
större svårigheter att uppfylla 
stiftelsens målsättning, nämligen 

att förbättra kvinnors livsvillkor 
genom kamp mot gamla skadliga 
traditioner, utbildning och förbätt-
rad sjukvård. 

Under 2016 har stiftelsen fått 
mindre i bidrag än under tidiga-
re år. De konstaterar att mycket 
pengar har sannolikt gått till andra 
insamlingsorganisationer. Många 
oroshärdar i världen med ännu 
större hjälpbehov har prioriterats.
Jag anser att vi inte ska prioritera 
bort Garissa!

Nytt bokmärke på gång
D 235 har ju ett eget bokmärke 
som man har sålt och fått in hela  
20 000 kr. Beloppet vill de skänka 
till Garissa som arbetar med köns-
stympning. Vid senaste rådsmötet 
beslöts att trycka upp ett bokmärke 
utan hänvisning till D 235 och med 
den nya IW-rosen. Ann-Christine 
Edin i D 235 ombesörjer layout och 
tryckning.

SMILE på IW-dagen i Göteborg
Jag �rade IW-dagen tillsammans 
med IW-klubbarna i Göteborg Nor-
ra, Göteborg Södra, Kungsbacka 
och Borås. Vi �ck lyssna till ett före-
drag om Operation Smile framfört 
av en narkosläkare som reser ut i 
världen och deltar i operationer.

Fåglarna har börjat sjunga och 
då är våren inte så långt borta.

2017-01-27
Birgitta Lundehed

VÅR HJÄLP BEHÖVS
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LYCKAT LOTTERI HJÄLP TILL KAMERUN  

President Sylvia Gerdtman och  kursledare Eva Anell med det 
vackra kviltade täcket.

 Vi syr våra alster för hand och har alltid ett gemen-
samt arbete som vi skänker till ett lotteri. 

På IW-dagen, som �rades hos vår president Sylvia 
Gerdtman, var det dags att för tredje året dra lotteri-
vinsterna, som var ett täcke, en löpare och två kuddar!
Klubbens medlemmar hade sålt lotter för 11 000 kr!! 
Rekord! 

Det är verkligen tacksamt att sy arbeten och sedan 
få så mycket hjälp att sälja lotterna. Hela summan för 
lotteriet går oavkortat till föreningen “Flickors utbild-
ning i Kamerun” som är en humanitär och ideell för-
ening som stödjer ett utvecklingsarbete i byn Bandja. 
Föreningen startades av Toinie Rönnholm och hennes 
man, bosatta i Gävle. De har byggt upp en skola och 
hjälpt �ickor att få ett värdigt liv.

Fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikro�nan-
siering och entreprenörskap. Flickor som fått barn får 
vara kvar på skolan vilket ofta inte är fallet. 

Arbetet har fått stor uppmärksamhet i landet och i 
de största tidningarna och tv-kanalerna. Mer informa-
tion om denna verksamheten �nns på 
www.�ickorsutbildningikamerun.org   

Vid pennan Eva Anell

I Västerås har vi en kvilt-förening som heter 
“Hand-quilting ladies”. Några av medlemmarna är 
också medlemmar i Västerås St Ilian IWC. 

Som tidigare meddelats kommer 
vår leverantör av hemsida och 
medlemsregister att lägga ner sin 
verksamhet den sista juni. Delar av 
projektgruppen har därför trä�at 
andra leverantörer för att diskutera 
upplägg av hemsida och medlems-
register. 

Det har visat sig att det är 
tekniskt svårt och dyrbart att �ytta 
över tidigare hemsida till en ny 
leverantör. Dessutom är hemsidan 
några år gammal och ny teknik 
�nns för att göra hemsidor mer 
tilltalande och användarvänliga. I 
dag �nns behov av att hemsidan 
ska var s.k. responsiv, dvs. den ska 
kunna anpassas till lämplig visning 
på dator, surfplatta och modern 
telefon. 

Det billigaste och bästa alter-
nativet tycks vara att göra en helt 
ny hemsida. Därmed har vi också 
tvingats fundera över och göra ett 
förslag till vad vi vill ha kvar från 

den gamla hemsidan och vad som 
eventuellt ska tillkomma. Detta 
gäller både vilken information som 
ska �nnas, hur lättillgänglig den 
ska vara samt vilka funktioner som 
ska �nnas. 

Ny teknik med rullgardiner gör 
att man slipper ett antal ”klick-
ningar” och snabbare når önskad 
information. Användarvänlighet är 
viktigt för att vi ska få hemsidan att 
användas av både de som lägger in 
månadsbrev och bilder och de som 
söker information. Medlemsregist-
ret kan enkelt överföras för lagring 
hos ny leverantör. Det bör ändå 
ses över då  informationsbehovet 
kanske har ändrats sedan förra 
systemet byggdes. 

Kopplingar mellan hemsida och 
medlemsregister kan vara kost-
samma och vi måste även tänka 
igenom nödvändigheten av dessa. 

Det är en spännande uppgift att 
fundera över allt detta och utvär-

dera design- och kostnadsförslag 
från leverantörer. Kom gärna med 
förslag på saker som ni tycker har 
saknats på den tidigare hemsidan. 

Tidsmässigt är målet att få 
igång allt tills det nya verksamhets-
året börjar, även om tiden börjar bli 
något knapp. 

Det är dock mycket VIKTIGT 
att vi fortsätter att lägga in infor-
mation på hemsidan och speciellt 
i medlemsregistret så länge som 
det gamla systemet �nns kvar. 
Medlemsregistret kommer även 
i fortsättningen att bygga på de 
uppgifter som redan lagts in. 

Matrikeln trycks också med 
uppgifter från nuvarande med-
lemsregister!! 

Från hemsidan kommer databa-
sen med tidigare inlagda månads-
brev och andra dokument att föras 
över till den nya.

Lena Blom
för projektgruppen

NY HEMSIDA OCH NYTT MEDLEMSREGISTER
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Inner Wheel-dagen 2017 arrangerades av Örebrohus 
IWC och � rades på Örebro slott tillsammans med 
landshövding Maria Larsson. 
Dryga femtiotalet gäster, varav 
� era från Örebro IWC, togs emot 
och välkomnades av Maria Larsson 
som berättade om sin roll som 
landshövding och hur väl hon trivs 
med uppdraget som hon är för-
ordnad till i sex år. Ka� e serverades 
sedan i residensvåningens övriga 
vackra salonger denna trevliga 
kväll.

Text Christina Sundkvist, sekreterare

10 januari 1924  bildades den första Inner Wheel-klubben 
i Manchester, England. Initiativtagare var en handlings-
kraftig, kunnig och entusiastisk rotary-hustru som hette 
Mrs Margarette Golding. 

Hon var sjuksköterska och a� ärskvinna. Bakgrun-
den var det stora hjälpbehov som rådde efter första 
världskriget. Idén spred sig snabbt och nya klubbar 
bildades, inte bara i England utan i hela världen. 
1949 startade den första svenska klubben i Filipstad. 

Sedan 1970 uppmärksammas "World Inner Wheel 
Day" årligen med lokala arrangemang, ofta med inter-
nationell inriktning. Här, och på annan plats i tidning-
en, ges exempel från årets omfattande � rande runt om i 
Sverige. 

INNER WHEEL-DAGEN DEN 10 JANUARI 1924 

Medlemmarna i Sigtuna-Arlanda IWC diskuterade In-
ner Wheel idag och i morgon. Månadsmötet inleddes 
i kapellet på Stiftelsen med körsång av "Sigtonerna". 
Efter en god middag diskuterades gruppvis:
• Berätta varför just du är med i IW
• Hur vill du att ditt engagemang och din kompe-

tens tas tillvara, ge ex.
• Kallelser och information kommer via mail. 

Är du nöjd med det? Om ej - vad vill du förändra?
• Vad förväntar du dig av ett bra månadsmöte? 

Kvällsmöte? Lunchmöte?
• Hur tycker du vi ska göra för att sprida vad IW står 

för i vår närhet, i kommunen, i landet?
Redovisningen av samtalen var givande. Ett annorlun-
da sätt att � ra iW-dagen. 
             Elsy Hermansson

VÅRT FRAMTIDA IW

Boden IWC � ck på IW-dagen information om projek-
tet Situation - Education.  Allt började med en char-
terresa till Gambia där föreläsarna önskade besöka en 
skola. De kom till en byskola mycket långt ut på landet 
och långt bort från turistområdena. Skolan var i dåligt 
skick och hade uselt undervisningsmaterial. 

De hade tagit med sig visst material hemifrån, 
som skrivhäften och pennor. Barnen börjar vid 3 års 
ålder och går där tills de är 12 år. Projektet har samlat 
in medel till skolbänkar, byggt en ny skola och även 
byggt en skola i en annan by för 150 barn. Allt det som 
de gjort i de två byarna har kostat ca 50 000 svenska 
kronor.

Text Pia Elmgren

50 000 KR RÄCKTE LÅNGT KAFFE I SALONGERNA

Mark IWC besöktes av två lärare och en elev från SFI 
och Komvux i Svenljunga. Eleven, Heba, 33 år och  från 
Damaskus, berättade om sin resa och svårigheterna i 
ett nytt land. Att på IW-dagen få tilldela Annika Lenn-
ström broschen Aktiv Hedersmedlem gjorde dagen 
extra festlig och minnesvärd.  

Text Anna Kesker

GRATTIS ANNIKA

Ann Margret Karlsson, Heba Barakat, Kristina Risenfors, Annika 
Lennström och Anne-Marie Lindblad. Foto Gun-Brith Holmqvist
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Lidköping IWC �rade IW-dagen 
med ett besök på Garströms Kondi-
tori, ett anrikt kondis med inred-
ning som är kulturminnesmärkt.

16 IW-medlemmar trä�ades för 
en trevlig samvaro. Vice president 
Birgitta Larsson hälsade oss varmt 
välkomna och berättade om Inner 
Wheel. Vi �rar Internationella Inner 
Wheel-dagen tillsammans med öv-
riga medlemmar i hela världen. Bir-
gitta gav en historisk tillbakablick 
över Inner Wheel som startade år 
1924 i Manchester, England, och i 
Lidköping år 1959. 

Det var en mycket varm och 
uppsluppen �kastund med många 
glada skratt i sann Inner Wheel- 
anda.     Text Gunnel Thim

Distriktssekreterare Lena Petruson 
och v klubbpresident Birgitta Larsson.

Kristinehamnn IWC �rade Inner 
Wheel-dagen likt de �esta IW-klub-
bar världen över. I Kristinehamn har 
Inner Wheel funnits sedan 1962.
Vi trä�ades på restaurang 2i1, steg 
in i värmen från den mörka lite 
kylslagna januarikvällen och tände 
vänskapens ljus. Klubbpresident 
Marita Björn hälsade alla välkom-
na. Hon utvecklade sedan en del 
tankar omkring innebörden av 
Inner Wheels motton. Efter denna 
stund av eftertanke var det tid för 
förtäring. Den intogs under muntra 
samtal. En del klubbinformation 
framfördes också under kvällen.

I Kristinehamn fanns Siw Stake, Alexandra Kleman  och Carina Nyman. Tre generatio-
ner från samma familj! Text och bild Birgitta Fagrell.

EN DAG VÄL VÄRD ATT MINNAS VARJE ÅR

Alvesta IWC �rade IW-dagen tillsammans med Lessebo-Hovmantorp 
IWC. Anna Forserud och hennes make Anders var inbjudna gäster. Anna 
berättade om en resa till Sydafrika och Swaziland som arrangerats genom 
Rotary Friendship Exchange. 

I Swaziland besökte de olika sevärdheter, bl.a. en glasfabrik som upp-
fördes 1979 med hjälp av Sida. Swaziland har endast 1 miljon innevånare, 
medellivslängden är 48 år. 26% har HIV. Landet är en absolut monarki. En 
gång om året får man trä�a kungen och ställa frågor. Men det är nog inte 
lämpligt att ställa vilka frågor som helst. Kungen symboliseras av ett lejon. 

Den enda som har lite makt över kungen är drottningen. Hon är inte 
som man kan tro kungens fru utan kungen mor. Ca 15% av landets be-
folkning har samma efternamn, vilket är detsamma som kungafamiljens 
namn.              Anita Svedenbrant

RESA TILL SWAZILANDANRIKT FIKA

Nybro-Emmaboda IWC hade 
besök av representanter från 
Emmaboda och Nybro ridklubbar 
till vilka man skänkt lottpengar, 
som klubbarna tagit emot med stor 
tacksamhet.

Västervik IWC hade traditio-
nellt Afternoon Tea i anslutning till 
dagen. Denna gång på Gränsö Slott 
för att lyssna på Hans Ellervik som 
höll ett anförande på temat "På 
resa i Azerbajdzjan".

Linköping IWC �rade tillsam-
mans med  Norrköping Norra IWC 
med en visning av Domkyrkan. 

NÅGRA FLER FRÅN D 241 SOM FIRAT

Klubbpresident Linköping IWC Eva 
Engqvist och Gunvor Kruse som visade 
Domkyrkan i Linköping. Afternoon Tea 
avslutade den trevliga dagen.
Text och bild Lilian Bergholtz.
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Hudiksvall IWC hade sitt möte 
den 10 januari för medlemmar, rotaria-
ner och gäster på Friskhuset.

Ovansiljan IWC trä� ades för � ka 
i Ka� estugan i Mora.

Mörsil-Åre IWCs dag var väl-
besökt.  14 medlemmar åt lunch på 
Trångvikens bygdegård.

Falun IWC � rade hemma hos 
klubbpresidenten Margitta Schelin som 
berättade om IWs tillkomst och värde-
ringar. Högläsning av jul- och nyårsbre-
vet från vänklubben i Åbo. 

Strömstad-Tanum IWC åt 
gemensam lunch på Restaurang Toro. 
En hälsning från IIWs president till alla 
medlemmar inför IW-dagen lästes upp. 
En � nstämd dikt av Brita af Geijerstam 
avslutade trä� en.

Alingsås-Lerum-Vårgårda 
IWC � rade med IW-tårta vid klubbens  
styrelsemöte.

Varberg IWC � rade av tradition 
hemma hos Lilly Lindblad. Styrelsen 
höll med mat. Med hjälp av dator 
kopplad till TV kunde vi följa IWs olika 
hjälpprojekt och rapporter från olika 
håll i världen från hemsidan. Aktuellt 
och enkelt!

Nyköping-Oxelösund IWC 
och Nyköping Öster IWC 
� rade den 12 januari på restaurang 
Källan, Jogersö, Oxelösund med god 
mat och föredrag av Svenska Röda 
Korsets ordförande Bo Hermansson.        
       

Uppsala IWCs � rande är mycket 
anspråkslöst. Fikaträ�  på eftermidda-
gen i Katedralkaféet. Det viktiga är att 
vi trä� as! Den här gången var vi 17 
medlemmar och av ljudvolymen att 
döma var det ett glatt gäng. 

Burlöv IWC � rade på restaurang 
Översten med Malmö-Kirseberg 
IWC som arrangör. Efter en mycket 
god måltid lyssnade vi på professor 
Charlotte Erlanson-Albertsson som 
pratade om "Varför blir jag glad när jag 
äter?"

Att äta i goda vänners lag eller när 
man upplever något trevligt  t.ex. på 
en semesterresa, gör att maten smakar 
bättre och man blir glad.

Höganäs, Helsingborg och 
Helsingborg Kärnan IWC 
samlades för att mingla, trä� a nya och 
gamla vänner, äta "dagens fångst" och 
därefter lyssna på ett inspirerande 
föredrag. Ninna Lindblad berättade om 
projektet "Ny familj" eller som det heter 
på khmer "Krousar Thmey". Projektet 
drivs av en ideel förening, för att hjälpa 
utsatta barn i Kambodja.

Vetlanda IWC hade ett välbesökt 
möte med många gäster från bl.a. de 
båda Rotaryklubbarna.  Insamlade 
medel under kvällen uppgick till 1 267 kr 
och ska skänkas till IW-doktorn.

Gislaved IWC trä� ades först i 
Gislaveds kyrka där vi på begäran hade 
en kvinnlig präst och organist. 

Mycket � n musik spelades och efter 
en kort andakt åkte vi hem till en av 
medlemmarna för en lätt måltid. Efter 
maten vidtog diskussioner om IW i 
smågrupper.  Ett � nt sätt att manifeste-
ra internationella IW-dagen 2017.

Skara IWC hade sitt ordinarie 
månadsmöte den 10 januari och � ck 
lyssna till ett fantastiskt föredrag av 
Erling Carlsson om en resa till Equador 
och Galapagosöarna.

Jönköping-Huskvarna IWC 
� ck höra Gun Lindström berätta under 
rubriken "Israel i mitt hjärta". Gun har 
under många år rest till Israel och hon 
delgav oss sina erfarenheter.

Vänersborg IWCs ordinarie 
klubbmötesdag sammanföll med 
IW-dagen. DP Lena Gergils Almqvist var 
på plats och berättade om IWs tillkomst 
och att alla som delar våra värderingar 
nu är välkommna som medlemmar. 
Dagen � rades med speciell IW-tårta.

Hässleholm IWC höll sitt må-
nadsmöte den 11 januari och � rade 
IW-dagen. President Elisabeth Möller 
hälsade välkommen och berättade 
om starten i England och den fortsatta 
utvecklingen.

Halmstad-Tylösand IWC 
uppmärksammade och ärade dagen. 
Det var anbefallt att alla skulle bära 
hatt. Det blev en mycket trevlig hatt-
parad.

Sandviken IWC � rade söndagen 
den 14 januari. Programmet bestod av 
bubbel, snittar, lotterier och musikun-
derhållning av ett musikaliskt barnbarn 
till en av medlemmarna. 

Vimmerby IWC trä� ades i Vim-
merby IF:s lokal för att höra mer om 
idrottsföreningens integrationsprojekt 
och deras verksamhet.

Eksjö IWC belyste hjälparbetet. 
En medlem som har varit i Kenya och 
trä� at IW-doktorerna berättade om det 
och en annan medlem som besökt vårt 
lokala hjälpprojekt i Kenya - en skolan 
för � ickor - berättade om detta. Vi � ck 
även en sammanfattning om narkoti-
kasökhundarna.

VI FIRADE OCKSÅ IW-DAGEN
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Vänskapsmöte 
9-10 september 2017 i Göteborg

PROGRAM
Lördag 9 september

10.00 – 11.00  Registrering, Radisson Blu.
12.00  Lunch Palace Hotel.  
 Distriktspresident Ewa Knutson  
 hälsar välkommen till Göteborg.

14.30 -16.00  Bussut�ykt. Guidad stadsrundtur  
  med smak av Angered.
16.00 -18.00 Egen tid.

18.00   Samling i Västerhavet Radisson   
  Blu Hotel. Mingel, festmåltid   
  med underhållning.

Söndag 10 september

10.15  Samling i foajén Radisson Blu.   
       
 Gemensam promenad till Operan.

11.00   Guidad visning av Operan av f.d.  
  operasångaren Rolf Nilsson,   
  känd Göteborgs-pro�l.

13.00   Avslutande lunch på Barken   
  Viking.

  Varmt välkomna hälsar D 236

ANMÄLAN
Anmälningsblankett �nns på sista sidan i tidning-
en och på Hemsidan. 

Klipp ur eller kopiera anmälningsblanketten och 
skicka in den senast 7 april 2017. Blanketten �nns 
även på Hemsidan.

Deltagaravgift 1 700 kr/person, exkl. hotell.
Hotell bokas separat. Radisson Blu har specialpris.
Särskilt erbjudande till medlemmar i Inner Wheel 
i Göteborgs-området, se anmälningsblankett.

Medlemmar i Inner Wheel med make/sambo 
hälsas varmt välkomna till höstens Vänskapsmöte 
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ANGELÄGET PROJEKT 
Inner Wheel-medlemmars idéer och värderingar 
kommer till uttryck i en önskan om ett narkotikafritt 
samhälle. Inner Wheel har sedan 1986 bedrivit ett 
nationellt hjälpprojekt tillsammans med Tullverket i 
Sverige för inköp och utbildning av narkotikasökande 
hundar. 

Sedan projektstarten har Inner Wheel bidragit med 
medel för inköp av 64 hundar. Hundarna utbildas nu-
mera även i vapensök. Hundarna köps in outbildade, 

och kan efter fullgjord utbildning tillsammans med sin 
hundförare med full kraft användas i operativt arbete. 
Nuvarande projekt omfattar perioden 2016-2019.
Just nu är det 21 hundar, som är donerade av Inner 
Wheel i operativ tjänst. 

PASS OCH LADY – NYA HUNDAR
Två IW-hundar, Pass och Lady, som är inköpta 2016,  
är under utbildning. Våra hundar har under 2016 gjort 
840 st narkotikabeslag och 14 st beslag på vapen/
vapendelar samt på en viss mängd ammunition. Totalt 
gjordes beslagen vid 680 st olika beslagstillfällen. 

PROJEKTET NARKOTIKASÖKHUNDAR ÄR BÅDE
Smugglarna som försöker 
smuggla in olika slags knark, 
vapen och ammunition är 
väldigt upp�nningsrika. Men 
våra narkotikasökhundar är 
utbildade och tränade i olika 
miljöer på att med sin nos och 
uthållighet söka rätt på smug-
gelgodset på de mest omöjli-
ga  ställen. Gömställen i bilar 
kan vara i reservhjul, bensin-
tankar, innerskärmar och i 
utrymmen mellan bakhjulen. 
Sökhundarna är tränade att 
markera på funnen narkoti-
kagömma genom s.k. frys-
markering, dvs. hunden fryser 
positionen och pekar ut med 
nosen var gömman �nns. Tiken Irma är född 2010. Hon är en Flat Coated Retriever och jobbar på Skavsta.

Dan är en Labrador Retriever. Född 2009 och inköptes 2011. 
Han är placerad i Malmö.

Dallas är en Flat Coated Retriever och har Arlanda som arbets-
plats. Han är född 2011 och inköptes 2013.
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PROJEKTET NARKOTIKASÖKHUNDAR ÄR BÅDE
Rådspresidenten ingår i en jury 
tillsammans med Tullverkets GD 
och Kennelklubbens VD för att utse 
Årets Narkotikasökhund. 

Rådspresidenten inbjuds även 
att delta vid utdelningen av utmär-
kelsen vid den årliga Hundmässan i 
Stockholm. 

"Jag vill förmedla Tullverkets 
varma tack till alla medlem-
mar i Inner Wheel för ert stora 
samhällsengagemang mot 
narkotika genom dessa myck-
et uppskattade donationer."

På vår hemsida under Nationella 
Projekt/Tullverket � nns rapporter, 
som kan användas på klubbmöten, 
om narkotikasökhundarna och en 
mycket informativ PDF-presenta-
tion av Tullverkets Hundverksam-
het. Bra information � nns även på 
www.youtube.com

För att underlätta för Tullverket 
är ni välkomna att ta kontakt med 
mig i frågor som rör projektet och 
narkotikasökhundarna.

Kristina Andersson, projektansvarig
bkkandersson@hotmail.com

076-180 12 03

Prisutdelning Årets Narkotikasökhund 2014. Zak med hundförare, Kennelklubbens VD, 
Tullverkets GD, Inner Wheels RP och Tullverkets Processchef Fysisk kontroll.

Hicka  Trelleborg
Schack  Arlanda
Norman  Karlshamn
Yade  Göteborg
Dan  Malmö
Leo  Göteborg
Zak  Malmö
Röya  Helsingborg
Vicky  Helsingborg
Polo  Ystad
Dallas  Arlanda
Irma  Skavsta
Morrison  Stockholm
Vilse  Arlanda
Atlas  Stockholm
Storm  Malmö
Pepsi  Göteborg
Daisy  Karlshamn
Boy  Haparanda
Molly  Malmö
Gizmo   Malmö
Luke   Arlanda
Pass Ej placerad
Lady  Ej placerad 

Therese Mattsson, Generaltulldirektör 

Morrison. En Engelsk Springer Spaniel 
som jobbar i Stockholm. Född 2010 och 
inköptes 2013.

Schack. En Springer Spaniel som bevakar 
Arlanda. Tillhör veteranerna. Född 2007 
och inköptes 2009.  HÄR JOBBAR VI

VILKEN VIKTIG 
SAMHÄLLSNYTTA!
Samhällsnyttovärdet för narkoti-
kabeslagen uppgick 2016 sam-
manlagt till en så stor summa som     
247 550 329 kronor. 

Vilken viktig samhällsnytta vår 
Inner Wheel-donation gör! Som 
projektledare uppmanar jag oss 
Inner Wheelare att fortsätta med 
detta under 2017!

STORT TACK 
FRÅN 
TULLVERKET

SAMHÄLLSNYTTIGT OCH POPULÄRT 
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Skellefteå IWC hade julmöte i Café Canalen, Sankt 
Olovsgården, där vi först bjöds på glögg, tilltugg och 
mingel. Under minglet invigdes en ny medlem.  Däref-
ter blev det förtäring och julsånger under uppsluppen 
stämning.

Efter förtäringen tog vi en kort promenad till Sankt 
Olofs kyrka för att få njuta av lite stämningsfull julmusik 
och känna hur julens högtider smyger sig på. Tillbaka i 
Café Canalen blev det ka�e och kaka och julklappslot-
teri. 

Den traditionella Julsagan lästes och �er vackra 
julsånger, bl.a. Stilla Natt, avslutade kvällens program 
varefter vi önskade varandra en GOD JUL och begav 
oss hemåt i natten.

President Gunnel Hedvall i Sollef-
teå IWC hälsade oss alla varmt väl-
komna och då i synnerhet kvällens 
föredragshållare Catrin Eriksson 
samt våra gäster Carina Westman 
och Annette P Olofsson.  Presiden-
ten började med att berätta om 
Inner Wheel för våra gäster. 

Catrin, som jobbar i en blomsteraf-
fär, visade hur man gör kransar av 
mossa eller granris på halmstom-
mar. Det såg väldigt enkelt ut!  
Hon demonstrerade hur man kan 
dekorera dessa kransar med bär 

och kottar eller annat som �nns till 
hands. 

Hon visade också hur man 
kunde göra juldekorationer med 
limspray, konstsnö och band. Hur 
man dekorerade små sockertopps-
granar i kruka eller klippte rötterna 
av hyacintlökar och rullade in löken 
i mossa och sen dekorerade den. 
Hyacinter kan leva länge på näring-
en i löken och tål att man sticker 
nålar in i löken berättade Catrin. Vi 
var alla djupt imponerade av vad 
duktiga �orister kan göra.

Efter denna inspirerande före-
läsning avtackades Catrin av Karin 
Sjödin Eriksson med hembakat 
tunnbröd.

Kerstien Schmidt, sekreterare

STÄMNINGSFULLT I SKELLEFTEÅ

Fr.v. Susanne Logardt, ny medlem, president Birgitta Eriksson 
och p klubbpresident IngaMaj Hellsten.

BLOMSTERTIPS INFÖR JULEN I SOLLEFTEÅ



INNER WHEEL NYTT 1/2017 | 13

35 damer, varav 10 gäster, hade 
samlats till Borlänge Tunabyg-
den IWCs traditionsenliga julfest i 
Torsångs församlingshem.  
      Falu IWC var inbjudna till Inter-
citymöte.

Ett trevligt inslag var en levande 
sjungande gran. Festen inleddes 
med mingel, glögg och peppar- 
kakor. Därefter hälsade vår presi-
dent Kristina Prenler  alla välkom-
na och tände ljusen. Så �ck vi 
lyssna till och se ett förtjusande 
luciatåg med barn från 5 år och 
uppåt. Ledare var Koppens Ingrid 
Eriksson från Borlänge musikskola. 

Förutom alla �na sånger �ck vi 
också lyssna till ett trumpetsolo av 
en av luciorna.

Ann-So�e Lowén Strömnes, 
den levande granen (se bild), sjöng 
därefter "Du gröne glittrende trä". 
Sången är norsk och den hade 
hennes pappa ofta sjungit när hon 
var liten.

Fem lottringar såldes vilket in-
bringade 5 000 kr. Ann-So�e Lowén 
Strömnes avlutade en trevlig och 
stämningsfull kväll med att sjunga 
"Gläns över sjö och strand"

 Text Catharina Andersson, sekr.
Foto Kristina Prenler

"DU GRÖNE GLITTRENDE TRÄ"

Mörsil-Åre IWCs oktobermöte lockade 14 personer, 
inklusive gäster. Vi �ck veta om SVT Nyheter Jämtland 
i Östersund av  Camilla Wahlman som är chef och an-
svarig utgivare. Alla på redaktionen har �era kompe-
tenser, som t.ex. reporter, fotograf och redigerare. 

En vardag på redaktionen börjar 08.15 med mor-
gonmöte för de sex-sju reportrar som �nns på plats. 

Efter uppföljning av gårdagens program är det dags 
för dagens nyheter. Nyhetstipsen kollas.

 En vanlig dag görs fem sändningar på morgonen 
och tre på kvällen. En minuts inslag tar ca en timme 
att redigera. Egetproducerat material svarar för 6-8 
minuter per dag, resten lånas in från andra redaktio-
ner. 17.00 är det deadline. Sändningarna bandas av 
programledare i Umeå.  

Karin Ekblom, sekreterare   

Hudiksvall IWC �ck vid sitt novembermöte tillfälle 
att höra Matti Remes berätta om Sta�ansgården, vars 
verksamhet startade 1975 i Delsbo. Här bor vuxna för-
ståndshandikappade, som kommer från olika kommu-
ner i Sverige. Några har bott här i 40 år, så det här har 
blivit deras hem, men de håller ändå kontakt med sina 
familjer. Just nu bor här 21 män och 9 kvinnor. Det är 
viktigt att skapa en trygg miljö för de boende, så här 

�nns en bondgård med skog, djur och trädgård, bage-
ri, snickeri, väveri och bokverkstad. Man har en antro-
poso�sk inriktning med in�uenser från verksamheten i 
Järna. Från början hade man ett medlevandeskap, som 
man nu har gått ifrån. Frågan ställs alltid: ”Vad kan vi 
göra?” i motsats till ”Vad kan vi inte göra?” Arbetet är 
det viktiga och eftersom man är en ideell förening går 
alla intjänade pengar tillbaka till verksamheten.  

Eva Löfkvist, sekreterare

Ovansiljan IWC hade vid sitt oktobermöte besök av 
Kerstin Slottpers-Lundberg, verksamhetsutvecklare 
vid medicinkliniken på Mora Lasarett. Hon berättade 
om hur vården jobbar för allas säkerhet och hur den 
utvecklats genom decennier. Mora lasarett omfattar 
sju kommuner i norra och västra Dalarna. 

Mora lasaretts första patient, 1912, var en 5-årig 
pojke med brutet ben. Han �ck tillbringa 50 dagar på 
sjukhuset.

Mycket har hänt sedan dess. T.ex. inom hjärtsjuk-

vården har mycket förändrats under åren. På 60-talet 
vårdades man på sjukhuset i ca sex veckor, 1979 skulle 
patienten vara i viloläge i 5 – 6 veckor, i dag är man 
hemma igen efter 3 – 4 dagar. En propp löses ofta upp 
direkt. Tidigare hade en sjuksköterska ansvar för 30 
patienter, i dag endast 8 – 10.

Stort arbete läggs ned på Mora Lasarett med syfte 
att främja patientsäkerheten. Trots det kan man inte 
helt förhindra vårdskador.

Marita Jonsson, president

TRYGG I DELSBO

SVT I ÖSTERSUND

SÄKER PÅ MORA LASARETT
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VARMT VATTEN 
TILL ROSORNA !
Novembermötet hos Örebro IWC hade blommor som 
tema. Maria Eriksson från Blomsterhandeln Gullvivan 
gästade och gav �na tips.

Först ett Halloweeninspirerat arrangemang, en 
spektakulär blomsteruppsättning i en prydnadspum-
pa. Nästa blev en tulpanbukett med blåbärsris och 
kottar. Därefter en bukett med röd korallkornell, den 
nya rosen Antik och nejlika. Den �ärde och sista buket-
ten var en låg bordsdekoration med rosor, kärleksört, 
eucalyptus och kornellpinnar. Som bonus blev det 
även en solitärbukett med en kryssboll i centrum.
Maria visade på tekniker som används vid bukettbind-
ning och gav tips om blommors skötsel. 
T.ex. att plocka in blommorna i spiral och hela tiden 
vrida buketten, att hellre skära än klippa. Snitta om, 
snittytan torkar på 10 min. Var inte rädd att korta ner 
buketter för att passa i vasen. Inga blad i vattnet! 

Till snittblommor kan man alltid använda svalt 
vatten, då alla blommor redan är ”dragna” i blomster-
butiken. Rosor gillar dock riktigt varmt vatten.
Kvällen avslutades med utlottning av de fyra arrange-
mang som Maria så �inkt hade komponerat.

Christina Bruhn

-

BOR I LERHYDDOR MEN HAR MOBILER
President Birgitta Muregård i Karlstad IWC hälsar alla 
välkomna till dagens födelsdagskalas, Inner Wheel 
fyller 93 år idag.

Efter en god måltid lyssnar vi på Dr. Sta�an Skogar.  
Han inleder med att berätta om sitt dagliga arbete på 
Centralsjukhuset i Karlstad. Sta�an är barnläkare och 
ansvarig för BVC (barnhälsovården) i Värmland. 
2016 �ck Sta�an i uppdrag av Skandinaviska Läkar-
banken att resa till Tanzania. Sta�an reste till ett 
sjukhus i Mchukwi (3 km söder om Dar es-Salaam). Det 
drivs av Pingstkyrkan och är helt privat. 
Tanzania är ett låginkomstland och har 50 milj. invåna-
re. Befolkningen bor ofta i lerhyddor men så gott som 
alla har en mobiltelefon. Marken är mycket bördig och 

alla familjer odlar sin egen mat. Eftersom pojkarna har 
en längre skolgång är det mest kvinnor och �ickor som 
sköter arbetet.  En viktig uppgift, menar Sta�an, är att 
öka �ickornas utbildningsnivå. 

Tra�ken är farligare än sjukdomarna i Tanzania. 
Sjukhuset hade ca 100 bäddar. Många läkare gick kläd-
da i bussaronger från Landstinget i  Värmland, vilket 
visar att bidrag och insamlingar verkligen fungerar. 
Föräldrar deltog i skötseln av sina barn på sjukhuset. 
Den vanligaste sjukdomen var malaria. Man hade god 
tillgång på läkemedel. I Tanzania �nns inga stressrela-
terade sjukdomar, astma eller allergier. Ryggbesvär var 
sällsynta då folk sällan blev sittande. Vaccinationspro-
grammen fungerar bra. Mässling är en sjukdom som 
tar många liv.  Ca 5 % av befolkningen hade HIV-aids. 
Man har fått bukt med det tack vare bidragspengar 
från Bill Gates. 

Vår president tackade Sta�an för ett mycket intres-
sant och givande föredrag. Hon gjorde det dessutom 
på Swahili, vilket imponerade.

 
Vid protokollet Irene Jensen, vice sekreterare

Julfesten med Örebrohus IWC på ”Stenen”, Ceder-
bergska Stiftelsen, blev allt igenom lyckad. 21 personer 
deltog och efter glögg och pepparkakor njöt vi av anka 
med tillbehör. Vår klubbmästare Elise bjöd på hem-
gjord äppelpaj till efterrätt. 

Vi �rade samtidigt ”ÖREBROHUS IWC 40 ÅR” med 
ett glas bubbel, ka�e och en stor tårta med IWs logo-
type stiligt gjord, från Hälls konditori. Därefter �yttade 
vi till bekväma so�or för att ge bud på alla saker, vilka 
samlats in till vår auktion. Resultatet blev 1 960 kr, som 
oavkortat går till de projekt vi stödjer.

Agneta Fimmerstad

ÖREBROHUS 40 ÅR
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PLAST I ESKILSTUNA
Decembermötet för medlemmarna i Eskilstuna Fors 
IWC började på Mälarplast AB, som sedan 1986 ägs 
av familjen Wall. Vi samlades först i matrummet. Peter 
Wall välkomnade oss och gav oss en information om 

verksamheten. Företaget är leverantör av plasttekniska 
tjänster.

I verkstaden �nns 25 formsprutor, dvs. maskiner där 
man processar plasten.  Det kan röra sig om små eller 
stora plastdetaljer för leverans till bl.a. ABB, plastglas 
och tallrikar till skolor samt kannor till �ygindustrin. 
Det �nns två typer av plast; termoplast och härdplast. 
Företaget har 25 anställda och omsätter 40 miljoner. 
Så gick vi ned i verkstadslokalen. Det var sen eftermid-
dag/kväll men �era maskiner var igång och ”spottade 
ut” plastföremål. Det var en intressant inblick i verk-
stadsindustri, en för mig ovan miljö. 

Så tog vi oss till centrala Eskilstuna och restaurang 
Trädgår´n där vi �ck en god måltid. Nöjda skildes vi i 
decemberkvällen och önskade varandra God Jul.

Text Kerstin Hellberg 

Nyköping Öster IWC besökte Fon-
tänhuset i Nyköping på månads-
mötet i november.

Vi välkomnades med mingel 
och tilltugg av klubbens president, 
Lena Parmenstam, som liksom 
klubbmästaren , Birgit Sundberg, är 
medlemmar i Fontänhusets styrelse 
och  gärna vill sprida kunskap om 
Fontänhusets verksamhet. 

Harriet Ekroth, som är verksam-
hetschef i Nyköping, berättade om 

organisationen. Det första Fontän-
huset startades i New York 1948 
och det är en religiöst och partipo-
litiskt obunden organisation med 
ca 400 klubbhus över hela världen. 
I Nyköping har Fontänhuset funnits 
sedan 1991och här �nns runt 240 
medlemmar.

Fontänhuset är en unik modell 
för psykiatrisk rehabilitering. Här 
ser man till det friska och målsätt-
ningen är att hjälpa alla ut i arbete 

eller till studier. Medlemmarna skö-
ter allt själva. Det �nns inget tvång 
att komma dit, men om någon 
uteblir en dag ringer man upp och 
kollar vad som hänt.

Kvällens besök gjorde stort 
intryck på oss och vi tyckte nog 
alla att Fontänhuset är en storartad 
verksamhet.

Text Elisabeth Sundby Andersson

FONTÄNHUSET I NYKÖPING GJORDE INTRYCK

SAXAT FRÅN UPPSALA
Uppsala IWC hade tre givande månadsmöten i höstas, 
rapporterar vår trogna referatskrivare Gertrud Ander-
berg. I oktober hade klubben återbesök av ”fyra saxiga 
tjejer” som spelade på olika saxofoner och underhöll 
i samband med distriktspresident Christina Asplunds 
besök. Novembermötet hölls på Slottscaféet där Cajsa 
Johansson från Cajsas Kök hälsade välkommen. 

Först åts en försmak av årets julbord på temat Da-
larna sedan berättade Cajsa om sitt liv som matkreatör 
och krögare. Hon har setts i olika sammanhang, bl.a. 
på TV i Årets Kock och Kockarnas kamp. Cajsas Kök är 
ett mellanstort företag med 40 anställda som lagar 
mat till många lunchrestauranger och till de större 
ICA-butikerna. 

I december var klubben på traditionellt besök hos 
Drottninggatans Bokhandel. Bokhandlare Mårten gav 
tips om bra och läsvärda böcker för både vuxna och 
barn (och barnbarn…). På mötet avtackades Lillemor 
Sjölin för alla år som skattmästare.

 
Många medlemmar i Katrineholm 
IWC �rade IW-dagen traditions-
enligt med Afternoon Tea. Presi-
denten höll en kort presentation 
av Inner Wheel och efter trevligt 
prat vid småborden berättade 
våra inbjudna föreläsare, optikerna 
Elisabeth Gra�man och Per Fröjd 

om hur våra ögon fungerar och att Specsavers samlar 
in begagnade glasögon. 

Dessa transporteras till Kenya och Tanzania. 
Optiker med enklare mätutrustning beger sig ut i 
byarna och provar ut lämpliga glasögon. Resultaten 
för många blir hisnande upplevelser. Att kunnat läsa 
tidningar eller se sina anhöriga ordentligt. 

På bilden ses föreläsarna med en stor påse insam-
lade glasögon som IW-arna haft med sig.

Vid pennan Margareta Palmgren

GLASÖGON 
TILL  AFRIKA
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I vårt, Göteborg Södra IWCs 
förråd, har det stått 29 stänger till 
standar. 

Eftersom klubben endast 
använder ett fåtal av dessa på våra 
möten tog vi kontakt med förskole-
klassen Tärnan på Almekärrsskolan 
i Lerum och undrade om de hade 
användning för dem. De tog med 
glädje emot dem. Skolan har barn 
från många olika nationer och la-

gom till FN-dagen �ck barnen måla 
sina respektive länders �aggor. 

Det blev mycket populärt och 
man ordnade en liten procession 
för att �ra dagen. Veckan därpå 
hade man olympiad för alla gose-
djur. 

Då utropade en pojke ”Då kan 
vi använda alla våra �aggor, för på 
olympiad har man �aggor."

Inga-Britt Tunell, klubbmästare 

VI FLAGGAR PÅ FÖRSKOLAN I LERUM

Göteborg Södra IWC bjöd in närliggande klubbar till 
lunch på Lilla London för att �ra IW-dagen. Sture Blom-
gren, narkosläkare, var gäst och berättade fängslande 
om Smiles verksamhet. Smile betyder så mycket för 
så många av de ca 200 000 barn som föds med läpp-, 
gom- och käkspalt. 

Sture är en av de ca 5 500 volontärer som i år ger 
sig ut på uppdrag för att hjälpa dessa barn.

Gudrun Järbur, sekreterare

GEMENSAM DAG I GÖTEBORG MED SMILE

Vid Strömstad-Tanum IWCs möte i 
januari var Pernille Silfverberg och
berättade om allt från hur hon väx-
te upp i Danmark, utbildade sig till 
sjökapten och där trä�ade sin man,
till att köpa en gård och föda upp 
kaniner i Strömstad. 

Just nu har Pernille och hen-
nes make Gunnar 250 st. av dessa 
speciella kaniner, angorakaniner, 
på gården att sköta om. Pälsen 
på dessa kaniner växer 7 – 10 cm 
på en tremånadersperiod och 
var tredje månad är det dags för 
klippning.

Pernille både klipper kaninerna, 
spinner en del av ullen och färgar 
in det garn som ska färgas. Pernilles 
�rma Angoragarnet är producent 
och försäljare av materialsatser för 
Bohus Stickning. Alla mönsterfär-
ger är infärgade för hand. Pernille 

hade med sig många olika tröjor 
och koftor som vi �ck glädjen att 
se och ta i, dels i Bohus sticknings- 
mönster och dels i egenproducera-
de mönster.

FRÅN SJÖKAPTEN TILL ANGORAGARN

Pernille med kaniner.

Sture Blomgren i berättartagen.

Pernille Silfverberg med sina ulliga, 
gulliga angorakaniner. Från 1939 har 
kvinnor i Strömstad-Tanum stickat de 
speciella koftorna i tunt, tunt angora/
ullgarn och med många färger i varje 
plagg.  

Text  Åsa Karlsson
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"LIVET ÄR SOM EN PROTES  –
DET SKAVER ALLTID NÅGONSTANS"
En mörk novemberkväll hade Jön-
köping-Huskvarna IWC månads-
möte hos Lena Maria Klingvall i 
hennes hemslöjdsa�är i Jönköping. 
Efter det att vi fått ka�e och fralla 
och god kaka bänkade vi oss i a�ä-
ren och �ck lyssna till Lena Marias 
fängslande berättelse om sitt liv.  

Hon är inget neurosedynbarn 
men föddes med liknande handi-
kapp. Föräldrarna �ck efter födel-
sen rådet att lämna henne på en 
institution men det rådet tackade 
föräldrarna bestämt nej till. För att 
lättare kunna hantera situationen 
�ck man också rådet att ska�a 
ytterligare barn. Resultatet blev en 
bror, som föddes 14 månader efter 
Lena Maria. Syskonen hade mycket 
glädje av varandra under uppväxten. 

Under skoltiden �ck Lena Maria 
som alla andra pröva på olika in-
strument inom musikämnet. 

Orgel, kyrkorgel, blev Lena Marias 
val under ett par år. Så småningom 
var det dags att söka till gymnasiet 
och efter intagningsprov var det 
klart med en plats på musiklinjen. 

Musiken blev hennes yrke och 
många konserter genom åren har 
genomförts främst i Japan. Numera 
är hon ute på många olika platser 

även i Sverige. Lena Maria har ock-
så simmat sedan 4-årsåldern. Hon 
har varit med i landslaget och 
vunnit många medaljer av högsta 
valören vid Paralympics. 

A�ären som hon driver har 
bara högsta kvalitetsprodukter av 
svenska tillverkare. Vi �ck möjlighet 
att handla varor efter ett gripande 
föredrag varvat med vacker sång av 
en kär och mycket positiv kvinna. 

En kväll i sann IW-anda avslu-
tades. Den som tyvärr inte kunde 
närvara denna kväll gick miste om 
mycket. Ett besök i Lena Marias 
a�är kan rekommenderas. 

”Livet är som en protes, det 
skaver alltid någonstans” ett citat 
som Lena Maria gav oss. 

Vid pennan  Gunnel Torstensson 
 

Lena Maria Klingvall. 

I hembygdsgården samlades Jönköping-Bankeryd 
IWC  för traditionsenlig julfest, mysigt med brasa och 
ljus. Vi hade ett kort möte och en ny medlem, Eva 
Rydén, togs in. Vi beslöt också att fortsätta stödja Child 
Friend i Thailand. Därefter åt vi styrelsens hemlagade 
julbord, mycket gott!!

Tomten gjorde sin entré. Han var mycket givmild i 
år. Vi önskade varandra God Jul efter en härlig kväll.

Gun Ejdeblad/Ledamot Jönköping-Bankeryd IWC  

GIVMILD TOMTE PÅ MYSIGT MÖTE

På bilden ses Eva tillsammans med president Inga Kastman.

Skövde S:ta Elin IWCs sista möte 
för året förlades till Sjukhuskyrkan 
på Skaraborgs Sjukhus i Skövde där 
sjukhusprästen  Hélena Axels-
son-Eriksson och kantor Agneta 
Green tog emot oss. 

Rummet har sett likadant ut 
sedan sjukhuset byggdes 1968-
1976 och förebilden var medita-
tionsrummet i FN-byggnaden i 
New York. Gerd och Henrik Allert 
har gjort utsmyckningen.

De som omfattas av verksamheten 
i sjukhuskyrkan kan indelas i tre 
grupper: patienter, anhöriga och 
personal. Personalen får stöd och 
för patienter och anhöriga är syftet 
att stödja och hjälpa, att ingjuta 
mod och hopp och stärka individer 
i nya former i livet. Man har också 
gruppverksamheter för barn som 
lever med någon psykiskt sjuk eller 
missbrukande och för barn i sorg. 

Fr.v. Kerstin Waxberg, Agneta Green, 
Hélena  Axelsson-Eriksson, Ulla Persson.

        Text Maria Nimstad/ Kerstin Waxberg

PLATS FÖR STÖD, HJÄLP, MOD OCH HOPP
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LAKRITSPROVNING I HELSINGBORG 

Stora bilden:  Martin Jörgensen skördar 
lakritsrot. 
Lilla bilden: President Christel Westergren 
tackade Martin för en trevlig presenta-
tion med en röd Inner Wheel-ros. 

Foto Annika Dahlström.

En kväll i november besökte 
Helsingborg Kärnan IWC Lakrits-
fabriken i Helsingborg.  Ägaren till 
butiken Martin Jörgensen tog emot 
oss på ett charmerande sätt.  Vi 
minglade runt i butiken och hade 
också nöjet att ha med oss fyra 
trevliga gäster från Landskrona 
Citadell IWC samt även några 
andra gäster. 

Butiken ligger strategiskt på 
Ängelholmsvägen i Helsingborg, 
kontor och lager �nns i Ramlösa 
och produkterna legotillverkas i 
Hököpinge.  Merparten av pro-
dukterna säljs i butiker över hela 
landet. 

När det gäller smak är skillna-
den stor mellan lakrits från den lilla 

hantverksmässiga tillverkningen 
jämfört med lakrits från kommer-
siell stordrift. Själva receptet är 
hemligt. Martin är utbildad kock 
och sommelier, så det där med 
smaker kan han. 

I premiumlakrits blandas ris-
mjöl, lakritsrot, sirap/rörsocker 
och anisolja, som värms till en 
mjuk konsistens som sedan delas i 
mindre bitar. Alla lakritsprodukter 
är glutenfria och man använder 
naturliga ingredienser i så stor 
utsträckning som möjligt.

Sedan följde provsmakning och 
vi �ck testa allt från själva råvaran 
lakritsrot till färdiga produkter.  

Vid pennan, Lena Persson, vice president

På IW-dagen �rade Tranås IWC 
40-årsjubileum. Dagen till ära gäs-
tades klubben av distriktspresident 
Gunilla Blomqvist samt represen-
tanter från Norrköping Norra IWC 
och Linköping IWC. Från vår nya 
vänklubb Eksjö IWC kom klubb-
president tillsammans med 10  st.  
medlemmar! Klubben bjöd på 
bubbel och snittar. Under minglet 
talade vår ISO Annikki Hagström 
utifrån egen erfarenhet om IW-dok-
torns betydelse och uppmanade till 
lottköp. Många �na vinster, skänkta 
av lokala butiker och styrelsen, 
gjorde att alla lotterna såldes och 
inbringade 5 000:- till IW-doktorn.

Vår president Julia Valaszkai 
hälsade oss alla välkomna. Borden 
var vackert dukade med vackra 
rosprydda placeringskort. Våra 
klubbstandar, en del �nt brodera-
de med pyttesmå korsstygn. Tror 
inte att någon klubb gör sådant 
handarbete idag. Vår klubb har 
idag tre medlemmar som varit med 
från allra första början, chartermed-

lemmar. Det är Else Ehrlin, Birgitta 
Gunterberg och Anita Hellberg. Ett 
benbrott gjorde att Else inte kunde 
närvara. Varma tankar sände vi till 
henne. Else är en ”sann IW-are” och 
hon har en ovärderlig dokumen-
tation om vad som tilldragit sig i 
klubben. 

Anita och Birgitta berättade 
med stor inlevelse, humor och fakta 
om hur klubben bildades. Charte-
festen var den 15 januari 1977 med 
början i Säby kyrka där 29 kvinnor 
�ck ta emot IW-nålen och fortsat-
te sedan på Stadshotellet med 
trerätters middag för 70:-/person(!).  
Det var en �n fest med långa 
klänningar och dans. Ekonomin var 
i början ett stort problem. Årsav-
giften var 75:-. Många intressanta 
föreläsningar och studiebesök har 
det varit under årens lopp. Besök av 
och resor till vänklubbarna i Saeby 
och Bremen väckte också roliga 
minnen. 

Dp Gunilla invigde Siw Stenlund 
som ny medlem. Högtidligt och �nt. 

Två av de tre chartermedlemmarna: 
Anita Hellberg och Birgitta Gunterberg.
Saknades gjorde Else Ehrlin.  
 
Ett band från Sommenbygdens 
folkhögskola bjöd på  70-talsin-
spirerad musik, mycket ABBA. Så 
härligt, ingen kunde sitta stilla. In-
bjudna gäster överlämnade gåvor. 
En �n kväll, som levde upp till IWs 
motto Vänskap, Hjälpsamhet och 
Internationell förståelse, var till ända.

Vid pennan  och med kameran 
Solveig Petersson sekreterare.

INGEN KUNDE SITTA STILLA - VILKEN FEST! 
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Älmhult IWC har varit på studiebesök hos Obik AB. 
Emma Åström, numera ägare till företaget, hälsade 
oss välkomna och inledde mötet med att visa bilder 
och berätta om företaget. 

Pappa Olle Karlsson arbetade på banken och en 
dag kom en äldre herre in i något bankärende, men 
passade på att fråga Olle om han inte skulle ta över 
verksamheten. 

Då bestod verksamheten av att hämta textilmate-
rial på Reastolen i Diö. Det blev så och 1995 startades 
företaget Obik. Reastolen var enda kunden, och så 
förblev det i många år även om uppdragen ökade. 
Idag har företaget breddat sitt utbud och omfattar 
rehab (rullstolar mm), möbler, barnmöbler, gardiner 
samt vattenskärning av olika material. Företaget har 

t.ex. levererat inredning och möbler till Grand Hotel i 
Stockholm, men också t.ex. alla sängkappor till IKEAs 
nya hotell i Älmhult. 

INTE BARA IKEA I ÄLMHULT

Pauline Thomsen har gästat Alvesta IWC och be-
rättat om sitt yrke som guldsmed. Hon jobbar helst 
med nytillverkning av smycken men rengör och 
reparerar dem också. 

Hon är mycket förtjust i Tahiti-pärlor med dess uni-
ka mönster. Hennes design ligger lite åt det klassiska 
hållet. Pauline rekommenderar också att man omar-
betar gamla smycken istället för att bara sälja guldet/
silvret. Att tillverka en guldring från början tar nästan 
en hel arbetsdag.

Det �nns olika sorters guld: Gult guld, vitt guld, rött 
guld och rosa guld. Olika typer av guld föredras i olika 
länder.  Det är inte många guldsmeder som utbildas 
numera.  Varför? Enkelt, det blir ganska dyra smycken 
eftersom de är handgjorda. Silver har gått upp mycket 
de senaste fem åren. Guldet går upp och ner hela tiden. 

Putsa silver: Vitkoka smyckena (bakpulver och kokan-
de vatten). Absolut inte Häxan, tandkräm eller dylikt. 
Putsar man så slits ytan.
Stenringar: Bara ljummet vatten och en tandborste.
Slutligen: Fotografera era smycken och värdesaker och 
förvara fotona på säkert ställe.

Fr. v. Margareta Fröberg, Pauline Thomsen och vår president 
Monika Valtersson.  Text och foto Anita Svedenbrant. 

Julfesten med Hässleholm IWC blev en glädjens 
kväll. Kvällen inleddes med en sjuklöver ur Chorus 
Mix, som framförde en kavalkad lucia- och julvisor.  

Jettes visserligen sparsmakade men utsöktsmakande 
julbord spred en behaglig mättnad utan att förorsaka 
paltkoma. President Elizabeth gav oss ”presidentens 
tankar”, efter att ha läst professor Stefan Einhorns bok 
”Konsten att vara snäll” … att hjälpa andra, att önska 
andra väl och att visa det med handlingar… och att 
man faktiskt mår bättre av att vara snäll mot andra och 
att man får tillbaka… 

Ett av Julens väsentliga budskap! Och inte att 
förglömma… kyrkoherde emeritus Bo Johanssons 
snapsvisor. 

Ruth Brunner (kvällens frivilliga skribent). Foto  Bitte Wallenius

VÄRDEFULLA RÅD

Fr.v. president Sol-Britt Gunnarsson och Emma Åsberg, ägare 
och VD Oblik AB.  Text och foto Birgitta Gabrielsson.

INGEN PALTKOMA I HÄSSLEHOLM

Fr v.  Eva Svensson, Marcus Jensen, Viveka Dahlkvist, Maria 
Kaesewit, Jessica Borg och Jan Ole Engkvist.

INGEN KUNDE SITTA STILLA - VILKEN FEST! 
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Norrköping Norra IWC �rade 40 år i november i �ol 
med Afternoon Tea på Strand Hotel.   Distriktspresi-
dent Gunilla Blomqvist inledde med en tillbakablick 
på år 1976. Både roligt och intressant var det sedan att 
höra klubbens tre hedersledamöter Marianne Sterner- 
Svensson, Ulla Andrae och Birgitta Lager berätta om 
sina Inner Wheel-upplevelser. 

I december hölls julavslutning också denna gång 
på Strand Hotel. 
         Text och foto Gunilla Bellevik/Kerstin Strömwall

40-ÅRSJUBILEUM I NORRKÖPING NORRA 

Novembermötet med Tranås IWC hölls hos Vux Tranås, 
ett lärcentrum med kontinuerlig antagning. Det exakta 
antalet studerande varierar därför från dag till dag 
men ca 500 - 600 elever undervisas här. Det är också 
vår klubbpresident Julia Valaszkais arbetsplats, där hon 
undervisar i SFI - svenska för invandrare.

Rektor Gun-Inger Andersson berättade om Vux 
Tranås och dess många olika utbildningar.  Det �nns 
många nyanlända i Tranås kommun och även i grann-
kommunerna. De som är 18 - 64 år har rätt till en 60 
timmars kurs i samhällsorientering, som sker på �era 
olika språk.

De som ska läsa SFI-svenska för invandrare delas 
in i fyra grupper. I den första gruppen �nns deltagare 
som är analfabeter eller har mycket lite skolgång. Den 
sista gruppen ska ha tillgodogjort sig kunskaper som 
motsvarar mellanstadiet. 

Rapporterar Lilian Bergholtz

MÅNGA NYANLÄNDA 
GÅR PÅ VUX I TRANÅS

Brasafton i Vimmerby IWC där vi diskuterade varumärket Inner 
Wheel och Inner Wheel utifrån. Ewy, Margareta och Birgitta. 
Foto Birgitta Hansson.

BRASAFTON – TRADITION I VIMMERBY
Brasafton är en uppskattad tradition I Vimmerby IWC.
Årets värdinnor var: 
Ulla Borre Berg, Ann Arvidsson, Birgitta Hansson, 
Catharina Gyllenkrok Bachmann och Annika Carlson.
Hos de olika grupperna diskuterades många olika 
förslag såsom att engagera oss för andra kvinnor, t.ex.
invandrarkvinnor. Bl.a. nämndes VIF:s integrationspro-
jekt. Att bjuda in nyanlända kvinnor som medlemmar i 
IW, att samarbeta med andra kvinnoorganisationer, att 
bjuda in Ladies Circle. 
Förslag på studiebesök, program och föreläsare, t.ex.
Kristina Alsér, f.d. landshövding framfördes  också.

Text Margareta Lindström, Vimmerby IWC

Marianne Brandén Andersson från Kalmar IWC har 
varit I Kathmandu och besökt barnhemmet Jyoti
Lama Memorial Trust som Sverige tidigare sponsrade. 
Samarbetet avbröts då verksamheten var undermålig. 
Dessutom drabbades området av en jordbävning 2015 
och barnhemmet tvingades �ytta.

Vid sitt besök kunde Marianne konstatera att nu 
fungerar allt bra igen. Barnen är friska och glada, går
i skolan och har tro på framtiden. Så det blev ett bra 
avslut på projektet.  Marianne överlämnade ett
standar från IWC i Kathmandu till president Gudrun 
Bertilson.

LYCKLIGT SLUT 

Referat Lilian Bergholtz

Två glada �ickor, Cita och Regina, på barnhemmet.

Tre hedersledamöter. Marianne Sterner -Svensson, Ulla Andrae 
och Birgitta Lager. 
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D 232  
Susanne Logart  Skellefteå IWC
Carin Edin  Sollefteå IWC
Margareta Åkerlund  Sollefteå IWC

D 233  
Marta Lange  Avesta IWC
Monica Eriksson  Ovansiljan IWC

D 234  
Åsa Nyberg  Karlstad IWC
Alexandra Kleman  Kristinehamn IWC

D 235  
Ingemo Granlund  Mariehamn IWC
Lena Edström-Hammarbäck  Sigtuna-Arlanda IWC
Agneta von Gegerfelt  Stockholm Nord-Östra IWC  
Susanne Brundin Ringius Stockholm Västra IWC  
Bibi Ekman  Stockholm Västra IWC
Anna-Maria Heiken Södertälje IWC

D 236  
Lena Bergqvist  Alingsås-Lerum-Vårgårda IWC  
Karin Alm  Borås-Sjuhärad IWC
Marianne Friestedt  Borås-Sjuhärad IWC

D 238  
Gunnel Hammeman  Eksjö IWC
Marie-Louise Holtmo  Eksjö IWC
Inger Svensson Eksjö IWC
Lisbeth Mernelius  Jönköping IWC
Eva Rydén  Jönköping-Bankeryd IWC
Anne-Marie Ericsson  Jönköping-Huskvarna IWC
Elisabeth Krusmark Lindelöw Skövde S:ta Elin IWC

D 239  
Eva Dahlqvist  Burlöv IWC
Ingrid Dahlkvist  Burlöv IWC
Margareta Karrman  Burlöv IWC

VI VÄLKOMNAR ALLA NYA 
OCH NYGAMLA MEDLEMMAR!

Denna kväll samlades många IW-are från Jönköping- 
Huskvarna IWC och gäster för att tillsammans äta 
och lyssna till en fascinerande berättelse av Renata 
Chlumska. I ord, bild och ljud �ck vi följa med på 
hennes klättring till Mount Everest. Den första svenska 
kvinnan att nå toppen.

Vidare �ck vi följa med vid klättringen av ”the 
seven summits”  dvs. bestigningen av det högsta 
berget i varje världsdel. Den svenska kvinnan  från 
Möllevången i Malmö var först att klara även denna 
utmaning.

Renata gav oss en realistisk och fascinerande be-
skrivning av sitt yrke. ”Man är jätteglad när man nått 
toppen, men då är bara halva jobbet gjort. Man ska ha 
krafter kvar att ta sig ner också.”

Gunnel Torstensson

D 239 forts
 Anna Axtenius  Malmö-Kirseberg IWC
 Karin Lavesson  Malmö-Kirseberg IWC
 Margareta Rosenius  Malmö-Kirseberg IWC
 Mary Mandelin  Malmö-Limhamn-Slottstaden IWC
 Cristina Reutercrona-Svensson  Malmö-Limhamn-Slottstaden IWC
 Margareta Weiss Gärtner  Malmö-Limhamn-Slottstaden IWC
 Kajsa Öhlin  Malmö-Limhamn-Slottstaden IWC
 Britt Falkman Hagström  Simrishamn IWC
 Karin Fellström  Simrishamn IWC
 Hajnalka Bodnar  Sta�anstorp IWC
 Gunbritt Hammarlund  Sta�anstorp IWC
 Marina Rochester  Sta�anstorp IWC
 Runa Dahlström  Trelleborg IWC
 Linda Strand�äll  Trelleborg IWC
 Eva Jeppsson  Ystad IWC
 Gunnel Lengfelt  Ystad IWC
 Lisbeth Riechers  Ystad IWC
D 240 
 Birgitta Holmlund  Båstad IWC
 Marinela Prodan  Kristianstad-Hammarhus IWC
 Marianne Forslund  Ljungby IWC
 Yvonne Holmqvist  Ljungby IWC
 Vivianne Nilsson  Ljungby IWC
 Monica Pettersson  Ljungby IWC
 Gunilla Rehnberg  Ängelholm-Luntertun IWC
D 241 
 Kerstin Horndahl  Kalmar IWC
 Anette Aldén  Vadstena IWC
 Karin Brandt Svensson Vadstena IWC
 Anette Valione  Vadstena IWC
 Karin Svensson  Vimmerby IWC
 Siw Stenlund Tranås IWC

FRÅN MÖLLEVÅNGEN I MALMÖ 
TILL VÄRLDENS HÖGSTA BERGSTOPPAR 

Renate Chlumska och president Gunnel Torstensson.
Foto Tuovi Ingemanson.
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Listan på gruppnamnen har 
kompletterats. Brit-Marie Erics-
son, Göteborg Södra IWC har 
meddelat att 1995-1996 kallade 
sig gruppen för Trutar.

1992-1993   Papegojor
1993-1994   Lergökar
1994-1995   Inget namn 
1995-1996   Trutar
1996-1997   Gås/ Gäss

1997-1998   Storkar
1998-1999   Kronor
1999-2000   Ugglor
2000-2001   Del�ner
2001-2002   Lejon

2002-2003   Hundar
2003-2004   Rävar 
2004-2005   Bin
2005-2006   Igelkottar
2006-2007   Kiwi

2007-2008   Svalor
2008-2009   Drakar
2009-2010   Nyckelpigor
2010 -2011   Scarabéer
2011 -2012   Geparder

2012 -2013   Stjärnor
2013 -2014   Ormar 
2014 -2015   Del�ner
2015 -2016   Droppar
2016 -2017   Amiral�ärilar

NÄTVERKEN VI TRÄFFAS OCH TRIVS
Geparderna (DP och RP 2011-
2012) invaderade hotell Knaust 
i Sundsvall i november och här 
står de samlade i den  berömda 
trappan.

Fr.v. Gunilla Thorstensson, Ulla Uller, Mar-
gret Bergström (värdinna), Ewa Jägevall 
och Marléne Wahlqvist.

D 238 hade distriktsårsmöte i Mull-
sjö i oktober. Efter det att distriktets 
VU och Rådspresidenten suttit i 
konferens hela fredagens efter-
middag, inbjöds de till Trivselkväll 
anordnad av vår klubb, Jönköping- 
Bankeryd IWC. Vi hade också 
bjudit in Jönköping IWC dagen 
till ära, då vår klubb även �rade 30- 
årsjubileum.

Kvällen inleddes med välkomst-
tal av undertecknad och i samband 
med det, läste Inger Reimer en 

dikt hon skrivit om vår klubb,  i 
synnerhet och om Inner Wheel i 
allmänhet.

Vi bjöds på en fantastiskt 
god middag och mellan de olika 
rätterna var det  teaterföreställning 
av Pensionatsteatern, musikunder-
hållning av Curt Dahlquist samt ett 
kåseri om att leva och bo i Brasilien 
av vår rådspresident Margareta 
Wesslau.

Vi uppmärksammades också 
med gåvor från andra IW-klubbar.

Rådspresidenten tackade för maten 
och framförde ett stort tack till vår 
klubb för utmärkta arrangemang.

En glimt från middagsborden vid trivsel-
kvällen  och vårt 30-årsjubileum.
Text och foto Inga Kastman, president.

DISTRIKTSMÖTE OCH 30-ÅRSJUBILEUM I MULLSJÖ

D 239 INBJUDER TILL  
IW-GOLF DEN 11 MAJ 
 
Bosjökloster gk 
Ka�e & fralla från kl 9.00. Första start kl 10.00 
Poängbogey 18 hål, blandade klasser. 
Längsta drive, närmast �agg.  
Avgiften 485:- (greenfee, frukost, måltid, priser) 
 
Anmälan senast 30 april genom  insättning av avgiften i Nordea 
3029 57 11566. Ange ditt namn. 
Anmälan även med IW-klubb, gk och golf-id till 0708-588 046 alt 
ingrid.hofmann.loddekopinge@gmail.com  
 
Se även hemsidan D 239. 
Ingrid Hofmann och Ingelöf Bjärenstam hälsar dig 
Hjärtligt välkommen till en heldag på golfbanan!
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        INSAMLINGSLÄGET   
     FÖR HJÄLPPROJEKTEN

INNER WHEEL NYTT
Tidning för medlemmar i Inner Wheel Sverige. 
Utkommer fyra gånger per år.
Ansvarig utgivare: 
Rådspresident Margareta Wesslau
Redaktör: Kerstin Jonson
Tidningens adress: iwnytt@gmail.com
Tel. redaktör: 0709-27 55 75
Tryck: Elanders Sverige AB.
Manusstopp nr 2/2017:  24 april 2017.

INSAMLADE MEDEL 1/7 2016 - 1/2 2017

= 10 000 kronor

     80 382 kr                 62 254 kr               28 215 kr
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Rosenkorten beställs 
hos Gertrud Anderberg, 
Uppsala IWC.
8 kort + kuvert 80 kr. 
Porto tillkommer. 
Överskottet går till sti-
pendiefond för utbild-
ning i demensvård.

D 236 
ROSENKORT
Korrespondenkorten 
beställs hos Annika 
Lennström, Mark IWC.
Kort + kuvert  10 kr/st. 
Porto tillkommer.
Överskottet går till 
projekt Narkotikabe-
kämpning. 

SIWRS KONTO
För övrig verksamhet  Bankgiro 446-4996

IW-doktorn  PlusGiro 29 70 96-0
Narkotikabekämpning PlusGiro  6  12 05-1
Garissa   PlusGiro 11 00 08-0

KONTON HJÄLPPROJEKT

GLAD STIPENDIAT 
PÅ SILVIAHEMMET
I november var jag inbjuden till ett seminarium på 
Silviahemmet för att dela ut stipendium till en Silvia- 
sjuksköterska. 

På plats fanns ett 20-tal forskare inom demensvår-
den. Flertalet var sjuksköterskor, men även läkare och 
fysioterapeuter deltog. En läkare kom från Tyskland 
och en från Luxemburg.

Jag � ck tillfälle att presentera Inner Wheel och 
berätta varför vi engagerar oss i demensvården. Jag 
delade sedan ut vårt stipendium till Kajsa Båkman 
som utbildat sig till Silviasjuksköterska och även gjort 
ett masterarbete. Kajsa har här lyft ett mycket viktigt 
och aktuellt ämne i omvårdnandet av personer med 
demenssjukdom. En mycket glad stipendiat tog emot 
diplomet.                      
                                          Gunilla Thorstensson, projektansvarig

Medlen till Silviasysterstipendierna kommer 
från överskottet av SIWRs Rosenkort, men bi-
drag kan också lämnas direkt till SIWR. 
Ange Silviasysterstipendiet på talongen så kom-
mer pengarna till rätt ställe. Bankgiro 446-4996.

SIWR
ROSENKORT

STIPENDIEMEDEL

Gunilla Thorstensson och Kajsa Båkman. Foto Yanan Li
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ANMÄLNINGSBLANKETT  INNER WHEELS  VÄNSKAPSMÖTE 
PÅ RADISSON  BLU  GÖTEBORG  9 – 10  SEPTEMBER  2017

Jag anmäler mig/oss till Inner Wheels Vänskapsmöte.
Deltagaravgift 1 700 kr/person, exkl. hotell. 

Namn: ………………………………………………………………………………………………………

Medföljande: ……………………………………………………………………………………………….

Adress: ………………………………………………………………………………………………………

Postadress: …………………………………………………………………………………………………

Telefon: ………………………………………………… E-post: ………………………………………….

Inner Wheel-klubb: …………………………………………………………………………………………

Önskar specialkost: …………………………………………………………………………………………

Skicka denna anmälan, som är bindande, senast den 7 april 2017, per brev till 
Anne-So�e Ågren, Karlbergsvägen 21, 662 30 Åmål,

Betalning i samband med anmälan sätts in på Handelsbanken konto 6528 757 224 768 Laila Lundqvist 
Berglund. Ange deltagares namn.

Läkarintyg krävs för återbetalning av deltagaravgift.

Hotell bokas separat. Radisson Blu Hotel har specialpris för Inner Wheel-medlemmar. 
Vid bokning ange Inner Wheel. Bokas senast 1 maj 2017. Telefon: 031-758 50 40.

Flera hotell �nns i närheten av Radisson och Centralstationen.

PS Specialerbjudande för medlemmar i Göteborgs-området: 
Endast deltagande i Festmåltid lördag den 9 september. Pris 850 kr/person. DS

Klipp ut eller kopiera denna sida!

Blanketten �nns även på Hemsidan




