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RÅDSPRESIDENTEN
Alla glada innerwheelare!
I början av april, närmare bestämt den 
13-14 april, besökte jag Mariehamn 
IWC på Åland. När jag kom med 
färjan från Kapellskär stod där två 
glada innerwheelare och välkomnade 
mig. Det var klubbpresidenten 
Bördis Jansson och klubbsekreteraren 
Lillemor von Köhler. Vi åkte hem till 
Stinas hus från 1896. Kommande natt 
fick jag sova över hos dem.

Månadsmötet var på Restaurang 
Nautical där stämningen var glad 
och otvungen. Jag presenterade mina 
bilder från Homo Sapiens, översatta 
till Inner Wheels stadgar. Visade 
också våra värdegrunder Vänskap, 
Hjälpsamhet och Internationell 
förståelse. Jag talade om hur viktigt 
det är att vi har respekt för varandra 

och våra olikheter. På så sätt kan vi få 
en öppen anda i Inner Wheel och då 
kan vi våga vara oss själva.

På kvällen efter månadsmötet hade 
Stina Colérus, hennes man och jag ett 
trevligt och givande samtal i deras hem.

Dagen efter blev jag efter frukost 
upphämtad av Bördis Jansson och 
Lillemor von Köhler för en liten biltur 
utanför Mariehamn. Därefter blev jag 
bjuden på lunch. Efter kaffe hemma 
hos Lillemor von Köhler åkte vi till 
färjestationen. 

Jag fick ett givande dygn i 
Mariehamn och hoppas att klubben 
fick ett givande månadsmöte. Jag har 
seglat en del i Åland och tycker om 
ålänningarna. Tycker att vi i Sverige 
ska vara glada över att Mariehamn 
IWC vill tillhöra distrikt 235 i Sverige. 

MANUSSTOPP för nästa nummer, nr 3 2016, 28 juli 2016
Ansvarig utgivare: Anita Nordqvist, redaktör IWN
OBS! inga adressändringar skickas längre till matrikelredaktören.

UTLÄNDSKA PRENUMERANTER Samordnad beställning görs hos 
Rådsskattmästare Christina Nylander
Pris 80 kr + transfereringsavgift 30 kr vid korrekt IBAN-kod.
Bankkonto IBAN: SE49 5000 0000 0532 3333 4478 BIC: ESSESESS 
eller Nordea PlusGiro IBAN: SE14 9500 0099 6042 0093 3184 
BIC:NDEASESS.
V g skicka en kopia av beställningen till IWN-redaktör Anita Nordqvist
för registrering av namn och adress.

HJÄLPPROJEKT
SIWR, IW-Doktorn PlusGiro 29 70 96-0
SIWR, Narkotikabekämpning PlusGiro 6 12 05-1
IIW, Happier Futures PlusGiro  11 00 08-0
Better Lives

www.innerwheel.se
Omslagsbilden: Bo Juhlin spelar sousafon för IW på rådsmötet. 
Foto: Anita Nordqvist 

IW-NYTTS REDAKTÖR
Anita Nordqvist, 
Grankvistgatan 2
632 24 Eskilstuna
Tel 016-13 04 81
iwnytt@gmail.com

MATRIKELREDAKTÖR
Barbro All Brorsson  
Fågelsångsvägen 1
19330 Sigtuna
Tel 0704-40 14 39
barbro.all.brorsson@telia.com

RÅDSSKATTMÄSTARE
Christina Nylander
Platåvägen 28
561 35 Huskvarna
Tel 036-14 17 46
036141746@telia.com

Vi ska tycka det är roligt att träffas och 
givande att utbyta tankar!

Under det år jag har varit 
rådspresident har jag besökt distrikten 
och blivit välkomnad på liknande sätt. 
Vi tillhör alla Inner Wheel, men varje 
distrikt och klubb sätter sin prägel 
på hur man vill ha det, givetvis inom 
ramen för stadgarna.

Den glädje och entusiasm som jag 
mött gör det svårt för mig att förstå att 
några klubbar har lagts ned. Vi måste 
alla arbeta för att göra det intressant 
att vara med i Inner Wheel, så att inte 
fler klubbar läggs ner. Vi måste också 
arbeta för att få nya medlemmar, så 
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Rosenkorten – SIWR Kortet säljs i buntar om 8 stycken för 
80 kr/bunt. 
Eventuellt porto tillkommer.
Beställes hos
Gertrud Anderberg
Videvägen 12, 756 53 Uppsala
Tel. 018-32 08 25
e-post: gertrud.anderberg@telia.com
Överskottet går till svenska IW:s sti-
pendiefond för Silviasystrar under 
utbildning i demenssjukvård.

WEBMASTER,
Elisabeth von Friesendorff, D239 
elisabeth@friesendorff.se

TACK OCH FARVÄL, säger jag nu, 

efter fem år på redaktörsstolen för 

Inner Wheel Nytt.

Min entré till detta uppdrag kom 

i ilfart våren 2011. Efter en del över-

talning och mycket uppmuntran 

antog jag erbjudandet att axla an-

svaret för vår tidning. Det blev ett 

beslut jag aldrig ångrat.

Min IW-horisont har verkligen 

vidgats under dessa år och jag 

har fått en fantastisk inblick i vad 

vår organisation betyder, både på 

hemmaplan och i de stora interna-

tionella sammanhangen. Våra lo-

kala klubbar bjuder på intressanta 

program inom alla upptänkliga äm-

neskategorier och det har varit en 

glädje att kunna presentera åtmins-

tone en del av dessa i tidningen. 

Jag har i huvudsak valt att pu-

blicera de flesta inskickade artiklar 

i sin helhet, vilket naturligvis har 

inneburit en del knåpande för att få 

ihop lämplig text- och bildmassa till 

varje enskild sida. Även detta mer 

praktiska arbete har varit roligt om 

än utmanande ibland.

Jag vill tacka alla distriktsredak-

törer och alla de klubbmedlemmar, 

som under åren bidragit till att ska-

pa vår egen tidning, Inner Wheel 

Nytt.

Slutligen önskar jag vår nya re-

daktör, Kerstin Jonson, varmt väl-

kommen till ett intressant uppdrag 

och säger LYCKA TILL!

Anita Nordqvist

Redaktörens ruta

IT-SAMORDNARE,
Margareta Westesson, D236

margareta.westesson@bredband.net

att Inner Wheel i Sverige kan bli 
en modern kvinnoorganisation som 
lever i nuet.

När jag var på Åland hade 
distriktspresident Annika Månsson 
i D 239 anordnat ett event i Lund 
för att presentera Inner Wheel. Du 
kan läsa mer om detta på annan sida 
i IW-Nytt. Ett mycket bra initiativ!

Helgen innan mitt besök i 
Mariehamn hade vi rådsmöte på 
Järva krog i Stockholm. Protokollet 
är under justering och läggs som 
vanligt ut på hemsidan där Du kan 
läsa det. 

Jag har gjort en sammanställning 
över våra värdegrunder och 
presenterade dem. Så här ser de ut.

Vänskap
Vänner bryr sig om varandra
Vänner visar tillit och empati
Vänner är ärliga mot sig själv och andra
Vänner bryr sig inte om trosuppfattningar 
och hudfärg
Vänner bygger inga geografiska gränser
Vänner ställer upp för varandra även i svåra 
situationer
Vänner är lojala
Gå inte bakom mig, jag kanske inte leder
Gå inte framför mig, jag kanske inte följer
Bara gå bredvid mig och var min vän
(Citat av Albert Camus)

Insamlade medel 1/7 2015 - 30/4 2016
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SIWR:s hjälpprojekt
Ekonomisk redovisning

Hjälpsamhet
Att ställa upp för varandra även om det är 
obekvämt
Att sträcka ut en hjälpande hand
Att hämta en annan medlem för ett 
gemensamt möte
Att gå en promenad, dricka en kopp kaffe 
eller äta något gott
Att stödja Inner Wheels hjälpprojekt eller 
något annat projekt som står klubben/
distriktet nära
Att ställa upp som funktionär

Internationell förståelse
Arbeta för att förstå andra länder
Ha respekt för oliktänkande
Förstå att kvinnor och flickor i många 
länder bemöts på ett annat sätt än i 
Sverige 
Försöka få invandrarkvinnor som 
medlemmar i Inner Wheel
Engagemang i vänklubbar

Jag har förstått att en del klubbar 
var i början tveksamma över att 
diskutera värdegrunderna, men blev 
under arbetets gång mer och mer 
intresserade. Tycker att det vore bra 
om klubbarna någon gång under ett 
verksamhetsår för sådana diskussioner.
Här i Mölnlycke, där jag bor, har vi 
haft några fantastiskt vackra majdagar.
Jag önskar Er alla en glad och fin 
sommar.

Birgitta Lundehed
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Jag har nu kommit fram till mitt sista ”kvartal”. Tänkt vad 
tiden går fort när man har roligt!

Mina tre år som vice rådspresident, rådspresident och nu 
past Rådspresident/RISO/Nationalrepresentant har bara 
ramlat på. Det har varit innehållsrika, roliga år och en hel 
del arbete med att förbereda möten, åka på möten, besöka 
distrikt och framför allt svara på mail och telefonsamtal 
från alla trevliga innerwheelare.

Jag säger som jag brukade säga när jag besökte distrikten 
under mitt år som rådspresident att ju mer man blir insatt 
i Inner Wheel desto roligare blir det. Jag har upptäckt att 
det är en universell organisation med allt vad det innebär av 
oliktänkande och olika levnadsvillkor. Att Inner Wheel inte 
bara är en klubb i min hemstad utan att det finns kvinnor 
på många platser runt om i världen som jobbar för samma 
sak.

En av mina huvuduppgifter som Nationalrepresentant är 
att ansvara för våra kontakter med HQ i England. Det har 
blivit ganska många mail till och från HQ i olika ärenden. 
Ett par exempel:

Jag har förmedlat ett viktigt påpekande att det saknas 
mottagare på många brev/mail. Det står sällan vem 
brevet är skickat till och om det är för åtgärd eller bara för 
information. Hoppas de tar till sig detta i framtiden. Jag 
har också frågat HQ och fått klartecken att vi får samla 
in medel från utomstående (genom lotterier, externa 
arrangemang etc). 

Under året har jag sett till att protokoll översatts från 
och till engelska. Ingrid Westin Forsgren har varit min 

hjälpsamma språkexpert 
och översatt det mesta. 
Stort tack för det!

Mitt sista rådsmöte 
som VU-funktionär har 
avslutats men jag utsågs 
där att efterträda Anita 
Nordqvist som redaktör 
för Inner Wheel Nytt. 
Stort tack för det förtroendet. Det ska bli jättetrevligt. Jag 
vill passa på att här skicka en stor kram till Anita som tack 
för hennes många år som engagerad och kunnig redaktör 
och jag ska försöka föra tidningen vidare i hennes anda. 
(Man gör så gott man kan på sitt sätt, som jag brukar säga).

Som Nationalrepresentant tycker jag naturligtvis att det 
är trevligt att få vara med och nominera en kandidat till 
IIWs Board. Det är Christine Berggren från distrikt 239 
som på nytt kandiderar för en period som Board Director. 
Nu för 2017-2018. Board Directors från den 1 juli 2016 
har nyligen utsetts och finns att se här nedan och på nätet. 
Här ingår bland annat representanter från Norge, Danmark 
och Finland.

I maj ska jag åka till Kalmar och Östersjömötet och i 
höst är jag anmäld till Nordic Rally i Skagen. När hösten 
kommer och jag avgått som funktionär i rådet så kommer 
jag att sakna er alla. Jättemycket!

Jag önskar er en fin sommar och så hörs vi genom IW-
Nytt.

Kerstin Jonson

NATIONALREPRESENTANTEN

IIW VALRESULTAT 2016-2017
IIW Executive & Governing Body
IIW President 
Oluyemisi Alatise NIGERIA

IIW Vice President
Kapila Gupta INDIA
IIW Treasurer
Azhagu Annamalai INDIA
 
IIW IPP 
Charlotte De Vos BELGIUM &   
 LUXEMBOURG
IIW Constitution Chairman 
Phyllis Charter GB&I
 
IIW Editor/MM 
Michelle Atkinson NEW ZEALAND
 
 

IIW Board Directors 
Beverley Crowe AUSTRALIA
Corinne Dalleur Van Der Drift BELGIUM &   
 LUXEMBOURG
Nelly Bratoeva BULGARIA
Dona O’Brien CANADA
Benedicte Haubroe DENMARK
Maija Leena Virta Kangas FINLAND
Thelma Pacsoo GB&I
Hildegund Scheipermeier GERMANY
Janet Diogini ITALY
Pearl Jai Mohan MALAYSIA &   
 SINGAPORE
Marijke Van Der Meijden De Dreu NETHERLANDS
Hazel Hunter NEW ZEALAND
Ifeyinwa Ndefo NIGERIA
Sissel Hoihjelle Michelsen NORWAY
Swarna Soysa SRI LANKA
Lisbeth Speich SWITZERLAND
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INNER WHEELS PROJEKT 
NARKOTIKABEKÄMPNING - RAPPORT
Under våren 2015 tillfrågades jag om jag var intresserad av 
att bli projektansvarig för projektet Narkotikabekämpning.

Ett brinnande intresse var det självklart! Kerstin 
Jonsson, RP då, och jag besökte Ann Brinck som arbetar 
som specialist på sökhundsverksamheten på Backagården, 
Rosenbergsa Slottsområde i Sigtuna.

I IW-Nytt nr 1 från 2015 skrev jag en artikel om 
dagsläget angående beslag och samhällsnyttan. Senare 
på våren besökte jag SIWR rådsmöte i Borlänge och 
berättade om våra hundar.

Ann Brink och jag har ett mycket bra samarbete och 
har tillsammans med vår RP Birgitta Lundehed beslutat 
att Inner Wheelare, klubbar och distrikt bör kontakta 
RP eller undertecknad för att besvara eller vidarebefordra 
frågor till Tullverket. Detta för att de ska slippa bli 
”störda” i sitt arbete i möjligaste mån. Vi har också fått 
lov att alla DP och rådets VU varje år ska få en almanacka 
med Tullverkets hundar. Detta för att de ska tas med vid 
besök i klubbarna för att ge kunskap och skapa intresse 
för alla våra medlemmar.

Under hösten träffade RP, Generaldirektören för 
Tullverket samt VD för Svenska Kennelklubben, för 
att utse Årets Narkotikasökhund. Det blev IW hunden 
Hicka, född 2005 och tagen i tjänst 2007 i Trelleborg 
(Flatcoated retriver, bricka 33). Allt detta finns beskrivet 
i IW-Nytt nr 4 2015. I samma IW-Nytt fanns också 
Tullverkets tackbrev med en rapport om hur våra 
donationer har använts i verksamheten.

Intressant är att ”IW-hundarna” har 2015 bidragit 
med 439 nya beslag med en samhällsnytta till ett värde 
av 97,7 miljoner kronor och dessutom 10 stycken 
vapenbeslag. Fantastiska summor som vi Inner Wheelare 

i Sverige har sparat åt Moder Svea! Men så är vi också den 
största ”givaren” i landet.

Tullverkets Generaldirektör Therese Mattsson och Ann 
Brinck är mycket tacksamma över vårt engagemang.

Den 12-13 december var det Stockholms Hundmässa 
(en stor hundutställning med tusentals hundar, hussar 
och mattar). Där deltog RP vid utnämningen när hunden 
Hicka blev belönad.

Detta år 2016 har inga inköp gjorts och ingen av våra 
hundar har tagits ur verksamheten.

En personlig liten parantes är att hundföraren till Abbe 
som är pensionerad (IW-Nytt nr 4 2015) samt Atlas bor 
i samma hus som min syster i Solna. Två fantastiskt fina 
IW-hundar.

Ann Brinck kommer att göra en sammanställning över 
2015 samt göra ett ”bildspel” som vi kommer att få ta del 
av för att använda på våra möten eller vid besök.

Personligen vill jag att Ni alla tittar lite extra noga 
på ”tullhundarna” när Ni reser in i Sverige. Ofta har 
de en IW-bricka med ett nummer på. Sträck på er och 
berätta att Ni är Inner Wheelare. Hundförarna är mycket 
tacksamma över våra donationer.

Tänk vilken nytta vi gör!
Eftersom projekt Narkotikabekämpning utgår 30 juni 

2016 så vädjar undertecknad och även Ann Brinck att 
IW ska fortsätta med detta projekt på grund av den stora 
samhällsnyttan.

I senaste IW-Nytt (Nr 1 2016) beskrev vår RP ett 
missöde, som blev en fin kontakt med en IW-hund och 
en tacksam hundförare.

Gun Sjöblom Sandberg, projektansvarig 2015-2016 för 
SIWR:s projekt Narkotikabekämpning
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”Ensamstående - Enastående” var 
titeln på ett föredrag av kommendör 
Sven Nilsson från Frälsningsarmén, 
då han gästade Stockholm Ekerös 
månadsmöte i mars. Sven, som är 
97 år gammal, är fortfarande mycket 
aktiv inom Frälsningsarmén.  Han 
berättade att han var född i Vansbro. 
Båda hans föräldrar, såväl mor- och 
farföräldrar, var frälsningssoldater ef-
tersom Frälsningsarmén kommit till 
Vansbro redan år 1896. Efter att han 
utbildat sig till officer fick han order 
att bege sig på uppdrag till Norge 
följt av Island, Färöarna och Dan-

mark. Han berättade, att när ordern 
kom var det bara att lyda och flytta 
på sig. När Frälsningsarmén firade 
100 år var Sven ledare för verksam-
heten i Sverige. Jubileet väckte stor 
uppmärksamhet och han tilldelades 
en medalj av kungen. 

Vi fick också höra om hur 
makarna Booth år 1865 startade 
Frälsningsarmén i östra Londons 
fattigkvarter. Svenskan Hanna 
Ouchterlony lyssnade på en predikan 
av Catherine Booth då hon var i 
Värnamo. Hanna blev så besatt av 
Catherines predikan att hon reste till 
London och utbildade sig till officer. 
År 1882 startade hon tillsammans 
med två kvinnor och två män 
Ladugårdsgärde Frälsningsarmé. 
Till att börja med mötte de mycket 
motstånd men tack vare enastående 
människor ökade medlemsantalet 
på tio år till 100 000. På den tiden 
ansågs det inte vara "fint" att vara 
med i Frälsningsarmén, men när 

STOCKHOLM EKERÖ IWC GÄSTADES AV 
97- ÅRIG FÖREDRAGSHÅLLARE 

BARNMORSKA PÅ BESÖK
Ulrika Byrskog, barnmorska, adjunkt och Med Dr, 
gästade Borlänge Tunabygden IWC, där hon 

berättade om ett projekt hon gjort angående ” 
Somaliska kvinnors graviditetsutfall och upplevelser av 
vård i samband med graviditet och förlossning – från 
patienters och vårdgivares perspektiv”.

En ökad invandring från länder med avsevärda 
skillnader i kultur mot den svenska ställer oss inför 
utmaningar när det gäller att ge vård och omsorg. I 
länderna söder om Sahara är mödradödligheten hög och 
kvinnor som kommer till Sverige kan ha erfarenheter 
av barnafödande som en verkligt livshotande situation. 
Dålig erfarenhet av sjukvård i hemlandet kan göra att de 
tvekar att söka hjälp när problem uppstår.

Syftet med projektet är att kartlägga och beskriva 
förlossningsutfall och nyttjande av hälso-sjukvård hos 
somaliska invandrarkvinnor som förlösts i Falun de 
senaste åren. Det går ut på att försöka förstå hur somaliska 
kvinnor och män uppfattar vården som erbjuds under 
graviditet och förlossning samt beskriva vårdpersonals 
uppfattningar och om möjliga barriärer för somalier att 
söka sjukvård under graviditeten.

Kvällens lotteri inbringade 3000 kr som vi oavkortat 
skänkte till 
Magan Maternity Hospital Hargesia Somaliland.

Susanne Thorell, sekreterare

även högreståndspersoner gick 
med i Frälsningsarmén förändrades 
synen. En av dessa personer var 
Hedvig Lagercrantz, som  blev  
slumsysterverksamhetens första 
ledare. Vid demonstrationer 
på Stureplan, för att denna 
verksamhet skulle få finnas, var en 
av demonstranterna  prins Eugen. 
Andra enastående personer som 
Sven berättade om var missionären 
Klara Hall som år 1901 dog  i 
boxarupproret i Kina. Vi fick 
höra om många "Ensamstående- 
Enastående" personer som betytt 
mycket för Frälsningsarmén, men 
för oss som lyssnat på Sven blev han 
själv för oss en enastående person. 
Sven stod upp och pratade utan 
manus i 45 minuter och han hade 
en enastående förmåga att kunna 
berätta. Sven tackades med stående 
ovationer och fick den traditionella 
IW rosen.

Inger Karlsson, president

OBS! Absolut sista dag för insändande av manuskript

till IW-Nytt Nr 3, 2016 är 28 juli 2016.
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UPPSALA IWC 
NJÖT AV RADIOMINNEN 
Birger Eriksson har arbetat på radion hela livet. Han 
började sin bana som radiotekniker 1961 i Radio-
huset, Kungsgatan 8 i Stockholm. Han har gjort det 
mesta där; t.ex. Barnens Brevlåda, Utbildnings-radion, 
Skolradion, Vi i femman (där han var domare i 17 år!) 
för att nämna några program. 
Radion bygger på röster – en ”radioperson” är 
mer anonym än en ”TV-person”. Fast det finns 
undan-tag; Birgers röst blev igenkänd på Biltema!                                                                                                        
Radions arkiv är rena skattkammaren! Det var så roligt 
att få höra alla välkända röster, som man växte upp med. 
Leif ”Smoke Rings” Anderson sände jazzprogram 1960-
1999. Hans hesa röst liknade ingen annan. Anderson 
ville väldigt gärna slå Sven Jerrings rekord för Barnens 
Brevlåda, 1.785 st. program! Anderson lyckades, 
”Smoke Rings” sändes 1.786 gånger!

”Trädgårdsdags” var ett mycket populärt program 
med trädgårdskonsulent Lars-Erik Samuelsson 
som den sakkunnige experten och programledaren 
Ulf Schenkmanis som den ständige nybörjaren. 
Pro-grammet sändes 1979-2004. Vi fick höra en 
lyssnarfråga gällande en gardenia. Samuelsson svarade 
lite kärvt att ”den här gardenian heter hortensia”.                                                                                   
”Nyårsklockan”, Tennysons högstämda dikt, är ett 
”måste” på nyårsnatten. Vi fick höra ett hopklipp av 
de skådespelare, som läst dikten i radion; inledningsvis 
Anders de Wahl - vilken mäktig stämma –  och därefter 
Georg Rydeberg, Jarl Kulle, Margareta Krook, Jan 
Malmsjö, Loa Falkman och Malena Ernman.

Även kroppen skulle ha sitt i radion! Det såg 
major Bertil Uggla till, han med programmet 
”Morgon-gymnastik”. Från 1929 och nästan varje 
vardagsmorgon i 17 år ljöd ”Öppna ditt fönster, släpp 
in lite sol”. Med militärisk schvung och precision 
utförde han diverse kroppsövningar och uppmanade 
med hurtig stämma svenska folket att göra detsamma.                                                                                         
Sten Bergman, hela Sveriges upptäcktsresande, var en 
oerhört populär föreläsare. I nästan 40 år (från 1926) 
berättade han i radion om spännande resor, bengaliska 
tigrar, människoätande papuaner och (som i avsnittet 
Birger lät oss höra lite av) stadsmurar i Kina! Han hade 
ett speciellt sätt att artikulera och inte en stavelse gick 
förlorad.

Uppsalaprofilen Gösta Knutsson sände från en studio 
i universitetshuset. Han var Radiotjänsts programchef, 
sände otaliga omtyckta frågesportstävlingar och hade 
förmågan att samtala med barn. En annan omtyckt 
barnprogramledare var Sven Jerring. Hans ”Barnens 

brevlåda” ville man inte missa! Vi fick höra en fyraåring 
sjunga ”Du svarte zigenare”, men först fick Jerring locka 
fram henne, eftersom hon gömt sig under bordet! Det 
var inte bara barnprogram Jerring sände. Han gjorde 
alla sorters program; musik-, litteratur-, underhållning- 
och inte minst sportprogram. Hans referat från 
matchen mellan Sverige och Japan är legendariskt med 
”Japaner, japaner, överallt japaner”! Birger Eriksson 
berättade också, att Sven Jerring var en chosefri person, 
som genast var ”du och bror” med Birger. Inte så vanligt 
på den tiden!

Lennart Hyland var också flitigt i elden med alla 
möjliga sorters radioprogram. Ishockeymatchen 
Sverige-Canada 1962 är oförglömlig, när det blir 5-3 
och pucken kanar in i den tomma målburen. ”Den glider 
in i mål, den gliiider in i mååål” gastar Hyland i falsett.                                                    
Underhållningsprogrammet ”Karusellen” var verkligen 
underhållning!  I slott som koja bänkade familjerna sig 
runt radioapparaterna för att lyssna. Den 26/1 1952 
blev ett datum att lägga på minnet: Gösta ”Snoddas” 
Nordgren gjorde stor succé med ”Flottarkärlek”. Den 
längsta applåden i radions historia brakade loss och 
en fullkomlig ”Snoddasfeber” bröt ut. Annat var det 
den 6/4 1938: Då lät man Astrid Kindstrand läsa upp 
nyheterna i radion! En protest-storm bröt ut – en kvinna 
som läser nyheter? Det passade sig verkligen inte! 

Uno Stenholm var en svensk radioman, som arbetade 
på Tidningarnas Telegrambyrås radioredaktion 1938-
75. Han läste fel en gång och råkade säga ”peruaner” i 
stället för ”personer”. Det lär ha förbryllat en och annan 
lyssnare. Ibland kan det bli värre än så: En uppläsare 
dabbade sig och svor till. Teknikern glömde klippa bort 
svordomen. När inspelningen sen sändes i radion kunde 
de förvånade lyssnarna höra ett kraftfullt ”Djävlar i 
helvete”.  Vilken trevlig kväll vi inner wheelare fick! 
Det var rena nostalgitrippen att höra de välkända radio-
rösterna.

Gertrud Anderberg, sekreterare
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TANKAR OM SVERIGE – UTBYTESSTUDENT 
ETHAN HOFFMAN BESÖKER SANDVIKENS IWC

Ethan Hoffman från Illinois, USA 
kom via Rotarys ungdomsutbyte till 
Sandviken 1 augusti 2015 och går 
på Bessemergymnasiet i Sandviken. 

Han förstår svenska, men pratar 
inte så mycket svenska då han 
tycker, att det låter som en robot 
när han pratar. Han har bott hos 
tre olika familjer och bor nu hos 
familjen Annika Roos. Han är 18 år 
gammal och har firat sin 18-årsdag 
här. Han har avslutat high school 
i USA och planerar börja läsa på 
universitet i Illinois till hösten. Då 
vill han studera psykologi. Han är 
intresserad av sport och att skriva. 
Här i Sandviken har han prövat på 
fotboll och basket. Han träffar varje 
vecka invandrarungdomar och lär 
dem spela basket. Han tycker det 
är mycket givande att träffa dessa 
unga invandrarpojkar eftersom han 
i USA bara träffar och umgås med 
amerikanska ungdomar.

Munhälsa och allmänhälsa hör 
ihop. Inbjudna tandhygienisten Ella 
Strömberg påminde om att munnen 
är en del av kroppen 
och därför är det viktigt 
att sköta munhygienen. 
Hon jobbar med äldre 
mäniskor. 40 % av de 
äldre har problem med 
munnen och 50 % vet inte hur man 
håller sig frisk i munnen.

Dålig munhälsa kan leda till 
tandlossning och karies. Kan även 
öka risken för: lunginflammation, 

Han har fått många nya upplevelser 
i Sandviken med omnejd. Han 
har bl. a varit på älgjakt, ridit, åkt 
skidor osv. Dessutom har han besökt 
London med en av familjerna.

Vad han kommer att ta med sig 
som minnen är bl. a att man i Sverige 
fikar på för- och eftermiddagar, 
återvinning av sopor, köttbullar och 
smågodis. 

Upplevelserna i Sverige har 
gjort honom mer open-minded, 
(fördomsfri) säger han.

Att skiljas från värdfamiljerna har 
varit svårt. Han reser tillbaka hem 
i maj, men planerar att återkomma 
till Sverige om ett år och träffa sina 
nya vänner, då de tar studenten. 

Ulla Mueller, sekreterare

Ethan Hoffman. Foto: Margareta Lundquist

D 233 Gunilla Eriksson Mörsil-Åre 2007-2016

 Brita Hedebrant Sandviken 1976-2016

D 235 Margareta Listherby Mariehamn 1970-2016

 Lena Björkling Södertälje 1977-2016

D 236 Siv Engkvist Trollhättan 1960-2016

 Ingegerd Salander Vänersborg 2000-2016

D 239 Inga Enström Helsingborg 1969-2016

 Lalla Norenberg Malmö-Kirseberg 1951-2016

D 240 Inga Jönsson Hässleholm 1957-2016

VI MINNS

OM TANDHÄLSA I BOLLNÄS-EDSBYN IWC
blodförgiftning, undernäring, hjärt- 
och kärlsjukdomar, svårinställd 
diabetes, försämrad livskvalité och 

utvecklande av demens. 
Ju äldre man blir desto 
lättare är det att få karies, 
därför är det viktigt att 
använda fluor. Borsta 
med fluortandkräm 

och komplettera med sköljning av 
fluor. Det är viktigt att tandhalsarna 
hålls rena.  Det är väldigt bra att 
använda eltandborste. Håll koll på 
tandköttet, friskt tandkött är rosa.  

Muntorrhet är inte heller bra för 
tänderna. Mediciner, sjukdomar och 
för lite vätskeintag kan förorsaka 
muntorrhet. Muntorrhet känns som 
ett sandpapper. Solros- eller rapsolja 
är bra hjälpmedel vid muntorrhet. 
Spreja oljan in i munnen. 

Vi fick också information om 
tandvårdsstöd och högkostnadsskydd. 
Vi fick broschyrer med mer 
information. Lillemor tackade Ella 
med en ros för ett mycket intressant 
och lärorikt föredrag. 

Margareta Edeborg, sekreterare
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AFRIKA I MITT HJÄRTA - FALU IWC

Erik Uhrbom i tjänst i Afrika

IW-president Gudrun Wahlsten tackar Erik 
Uhrbom. Foto Maj-Britt Wikberg

En kall men vacker måndag i 
februari var Eric Uhrbom – en 
välkänd Faluprofil – vår gäst. Han 
höll ett  föredrag med rubriken 
Afrika i mitt hjärta . Först 
berättade han om sig själv, att 
han var stockholmare, att han var 
tandläkare och hade specialiserat sig 
på tandlossningssjukdomar. 

   Erik inledde sedan med att berätta 
om Afrika, den största världsdelen 
med 900 miljoner invånare fördelade 
på 55 stater. De flesta gränser i 
Afrika ser väldigt raka ut vilket beror 
att Bismarck 1865 tillkallade diverse 
statschefer som delade upp den 
råvarurika kontinenten. Slavhandeln 
upphörde visserligen på 1800-talet 
men det fanns många andra 
rikedomar. Kolonialväldet förde med 
sig mest ont men också lite gott som 
kyrka, sjukvård och utbildning. På 
1900-talet fick man mer eller mindre 
fria stater. I norr finns de arabiska 
staterna, Marocko med West 
Sahara som stridsäpple, Tanzania 
där den arabiska våren började, 
Libyen med sitt kaos, Egypten 
med sina israeliska krig och några 
till. Där finns också fattiga länder 
som Eritrea och Etiopien. I västra 
Afrika finns de fattigaste länderna 
och det var där ebola härjade för 
något år sedan (tillsammans med alla 
andra afrikanska sjukdomar, HIV, 
malaria, tbc mm som dödar långt 

fler än ebola). I söder 
finns Sydafrika med 
sina problem liksom 
Zimbabwe med sin 
diktator Mugabe som 
helt slagit jordbruket i 
spillror.

Kenya ligger i östra 
Afrika med gräns mot 
Indiska oceanen, Tan-
zania med Kilimanjaro 
och Serengeti samt en 
del mindre stater som 
Burundi och Ruanda. 

Kenya är till ytan ett stort land 800 
gånger 800 mil med en befolkning 
på 38 miljoner med en medelålder 
på 50 år. 40 % är protestanter, 30 % 
katoliker och resten muslimer. Lan-
det blev fritt 1965 med Jomo Ke-
nyatta som den förste presidenten. 
Nuvarande presidenten är sonson till 
den förste Kenyatta och blev presi-
dent först efter ett blodigt inbördes-
krig.  Kenya är ett fascinerande land, 
genomkorrumperat med ibland 
förödande klanstrider men männis-
korna är vänliga och landet mycket 
vackert med sina ändlösa savanner 
med rader av elefanter, sebror, giraf-
fer, gnuer och många fler arter. I Ke-
nya finns fortfarande gott om vilda 
djur, men tyvärr också tjuvskyttar.

Rotarys läkarbank har sedan 
länge samarbete med sjukhuset i 
Mutomo, ett sjukhus som startades 
1964 av fyra irländska nunnor 
varav en var kirurg. Sjukhuset har 
125 sängplatser och stor akutklinik 
(som en distriktsläkarmottagning) 
och tandklinik. Från Sverige 
kommer var sjätte vecka en läkare 
och en tandläkare, finansierade av 
läkarbanken. Många, liksom Erik, 
återvänder många gånger. Diabetes 
är en vanlig sjukdom, liksom 
ormbett. Tandvården består mest av 
tandutdragning på grund av karies 
trots hög fluorhalt i vattnet.  Förutom 
de svenska läkarna och tandläkarna 

är all personal inhemsk och mycket 
välutbildad.  Vi fick se en bild av en 
av läkarna som kunde operera allt 
utom neurokirurgi. Att det behövs 
kirurger kunde man förstå eftersom 
billiga kinesiska motorcyklar blivit 
allt vanligare och vägarna i Kenya 
är inte de bästa. Sjukvården är inte 
gratis utan vården finansieras av 
patientavgifter.

De läkare som kommer till 
Mobuto är antingen kirurger eller 
jeepläkare som åker runt i byarna. 

Vi lärde oss mycket den här 
kvällen och kom framförallt att 
beundra de afrikanska kvinnorna. I 
Afrika är det dessa, som sköter allt 
från barnafödande till jordbruk och 
husbyggen.

Den som en gång har varit i Afrika 
drömmer alltid om komma tillbaka, 
avslutade föredragshållaren. 

Ingrid Melin, v.klubbsekreterare
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ÅRETS EVENT I DISTRIKT 239
Vision 2017 syftade till att utveckla Inner Wheel. Under 
sitt år som Distriktspresident presenterade Ingelög 
Wyndham visioner på Distriktsårsmötet 2014 och även 
under sina klubbesök.

Hur arbeta med att vidareutveckla visionen? Diskussion 
om detta följde på vårt första VU 2015. Vi beslöt att börja 
planera ett Event för att bjuda med döttrar, svärdöttrar 
och vänner.

Elisabet Jensen, vår DISO, påtog sig det huvudsakliga 
ansvaret för detta.

Var skall vi vara? Distriktssekreterare Ann Persson 
föreslog den stora, vackra salen på Grand Hotel i Lund. 
Vi bokade för 90 personer. Priset hölls lågt, eftersom 
man skulle bjuda in anhöriga och vänner.

Kommer det så många? Det gick trögt i början. När 
vi passerade nittio, var vi väldigt nöjda.  Jag tror att 
ryktet spred sig, att det här var något alldeles speciellt. 
Man anmälde sina döttrar/svärdöttrar, som inte kunnat 
komma, men som nu kunde. Man anmälde sig från 
Danmark, från D 240. Glädjande nog anmälde sig vår 
vice rådspresident Margareta Wesslau. Hon reste ända 
från Stockholm för att vara med. När vi inte längre 
kunde ta emot anmälningar var vi uppe i 173 anmälda. 

Alla våra gäster skulle ha sin bestämda plats. 
Placeringskort med IW-märket skrevs på datorn. 
Placering var ett måste.

Till vår hjälp med betalning på plats tog vi, som alltid i 
vårt distrikt, våra män och andra släktingar. 

I baren kunde man köpa drickbart, medan man 
minglade. På storbildskärm visades ett väldigt trevligt 

bildspel som Elisabet Jensen satt ihop. Alla möjliga 
aktiviteter och tillfällen kunde vi beskåda. Vi hade klätt 
väggarna med plakat, som visade en stor del av våra både 
nationella och internationella klubbprojekt. Allt kunde 
beskådas under minglet.

Vin och ölbiljetter till middagen köpte man, när man 
betalade sin middag. Allt fungerade. Gästerna minglade, 
gjorde nya bekantskaper och många fick glädjen att träffa 
gamla vänner. En härlig stämning, ett hav av nyfikna och 
engagerade kvinnor, som njöt av varandras sällskap. Ett 
kvinnligt nätverk. Detta var Inner Wheel.

Det plingades i klockan. Dags för samling i den stora 
vackra salen, som gick i vitt och guld. Över balkongräcket 
hängde vårt standartäcke, sytt i en rund cirkel av standar 
från hela världen. 

Fem långbord var dukade med röda rosor och vita 
dukar, linneservetter och vid bakre långsidan var en scen 
uppbyggd. Annika Månsson, Distriktspresident, tände 
vänskapens ljus och hälsade medlemmar och gäster varmt 
välkomna. Hon berättade sedan kort vad Inner Wheel 
står för och om våra projekt. Våra rotarianer som på olika 
vis ställt upp och hjälpt till under året belönades med 
en liten hjärtformad Inner Wheel- brosch. Grand Hotels 
formidabla personal fick vår vackra rosa ros som tack. 

Elisabet Jensen, vår DISO fick stående applåder och 
en ros för det ovärderliga arbete hon utför och har utfört 
inte minst för att vår kväll i Lund skulle bli så lyckad, 
som den blev.

Kvällens överraskning var lottdragningen. Från Carl 
Hoff, Hofjuvelerare på Kullagatan i Helsingborg, kom 

Mötet var mycket populärt. Foto: Elisabet Jensen och Ursula Hellberg
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KVINNODAGSFIRANDE I YSTAD

Monica Smidelic, Staffanstorp 
IWC, som har hand om IWänskap. 
Foto: Elisabet Jensen och Ursula 
Hellberg

Elisabet Jensen tackar för 
applåderna. Foto: Elisabet Jensen 
och Ursula Hellberg

Den 5 mars, lördagen före den 8 
mars, var det full aktivitet på biografen 
Scala i Ystad. Scala, som är den äldsta 
i bruk varande biografsalongen i 
Sverige, invaderades av intresserade 
kvinnor och även män. Det var 
fyra kvinnoföreningar i samarbete 
med Freezonen, tidigare Kvinno-
och Brottsofferjouren, som ordnade 
ett event med föredrag, körsång, 
teaterpjäs och kaffeservering. Det 
var kvinnor från Hem och samhälle, 
Soroptimisterna, Zonta och Inner 
Wheel som hjälptes åt. 

Korta föredrag om häxor, en 
marginaliserad grupp, om Heliga 
Birgitta ur politiskt perspektiv och 
om Freezonens arbete varvades 
med mingel och kaffedrickning. 
Körsången stod Grevlunda manskör 
för, med bland annat specialskrivna 

texter inför kvinnodagen. Den 
avslutande teaterföreställningen ”Ett 
kvinnoöde” skildrade en kvinna från 
första förälskelsen till förnedringen 
att bli misshandlad, hur hon tar sig 
samman och kontaktar Freezonen för 
hjälp. Pjäsen är skriven och framförs 
av Katarina Litzberg tillsammans 
med en pianist, som med lämpliga 
melodier betonar kvinnans olika 
sinnesstämningar. En stark och 
tankeväckande föreställning. Det var 
andra året för denna gemensamma 
satsning, att dels samla in pengar 
men framför allt att göra Freezonen 
känd. Det är tyvärr alltför många 
kvinnor som misshandlas i hemmet och 
inte vet vilken hjälp det finns att få.

Astrid Hansson, past president

På bilden Aina Gerulf och Elisabeth Nord, 
Ystad IWC. Foto: Astrid Hansson

Louise Axelson. Med sig hade hon tre fina vinster från tre 
kända smycketillverkare i Norden. Vid sin sida hade hon 
Diana Celik, innehavare av Albertsgårdens Kaffestuga 
i Norra Häljaröd. Hennes tre vinster var kaffe med 
hembakt dopp i Kaffestugan.

En läcker middag serverades. Hur lyckas man så bra 
med att servera kyckling till så många personer och få 
den saftig och god? Två korta presentationer följde. 
Diana visade oss hur man kan dra ned på sina kostnader 
för att i stället resa ut i världen. Louise gav oss en inblick 
i diamanternas och guldets värld. 

Efter kaffet var det dags för ”Upp och hoppa” och 
Qigong. Med hjälp av tre instruktörer vände vi våra 
händer och sträckte ut dem mot omvärlden, så som vi 
som Innerwheelare gör mot vår omvärld. En hjälpande 
hand, ett bidrag till internationell förståelse. Bakom 
denna del av programmet stod Monica Smidelik, som 
i Staffanstorp har, tillsammans med klubbens övriga 
medlemmar, bildat IWänskap.  - Hur kan vi komma i 
kontakt med invandrare? frågade man sig i Staffanstorp 
2008, då Monica var president. Då föddes tanken till 
IWänskap, som idag innefattar simundervisning för 
kvinnor, matlagningskurser med utländskt inslag, och 
kransbindning inför julen. 

Vice Rådspresident Margareta Wesslau avslutade med 

att tacka för denna kväll och för det fina initiativ D 
239 hade tagit.  Elisabet tackade Annika för den frihet 
hon ger, samtidigt som hon håller i alla trådar. Annika 
passade på att tacka medlemmarna för sitt härliga år 
som distriktspresident.  Ett bra motto är: ”Alla kan ta 
uppdrag, alla gör på sitt sätt och inget sätt är fel”.  Så rätt 
tänkt!  Annika blåste ut VÄNSKAPENS ljus.

Vi bevisade vår HJÄLPSAMHET genom en 
insamling till Inner Wheeldoktorn och därmed även vår 
INTERNATIONELLA FÖRSTÅELSE.

Elisabet Jensen, distriktsredaktör och Annika Månsson, 
distriktspresident D 239    
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En vacker vårdag i mars kom VU i D 236 till Strömstad. 
Som gäst var vår inkommande president Margareta 
Wesslau inbjuden, också under fredagseftermiddagen, då 
VU hade sitt styrelsemöte.

På morgonen den 12 mars 2016 samlades ca 60 IW-
kvinnor, delegater och medlemmar, till distriktsmöte på 
Hotell Laholmen i Strömstad med Strömstad-Tanum 
IWC som värd.

Efter att klubbpresident Åsa Karlsson hälsat 
välkommen, höll nationalparkschefen Anders Tysklind 
ett intressant föredrag om Kosterhavets Nationalpark. 
Det är Sveriges första marina nationalpark och den 29:e 
i ordningen av nationalparker. Under vattenytan finns 
6000 kända djur och växter och över vattenytan, på 
öarna, finns lika många.

Anders berättade hur man gör nationalparken 
tillgänglig för publik på olika sätt. Han visade bilder från 

Naturrum, där man genom bilder gör det möjligt att se 
vad som finns i Kosterrännan, 247 m. djup. Vi fick också 
se bild på snorkelleden med information. Det finns flera 
entréer till Kosterhavets Nationalpark. På andra sidan 
landsgränsen, i Norge, gränsar vår nationalpark till Yttre 
Hvaler nationalpark. Han talade även om naturvänligt 
fiske, djurhållning på land samt hur man strandstädar 
kusten.

Förhandlingarna leddes av Distriktspresident Britta 
Söderlund. Bl.a. valdes en ny styrelse, som tillträder vid 
halvårsskiftet. 

Inkommande rådspresident Margareta Wesslau 
informerade om vad hon har för tankar inför sitt 
presidentår. Hon pekade på att den nedåtgående 
medlemstrenden nu vänt. Margareta uppmanade oss alla 
att bjuda in nya blivande medlemmar och berätta om vår 
värdegrund. Vi fick även information av henne om våra 
hjälpprojekt.

Strömstad-Tanum IWC:s medlemmar sålde lotter 
och hade skänkt vinster. Behållningen om 3500 SEK 
gick till kvinnojourerna i Strömstad och Tanum. 
Eftersom klubben för länge sedan bestämt mottagare 
av lotteripengarna kändes det extra bra när förre Board 
Director Christine Berggren skickade ut ett brev om att 
tänka på kvinnojourer och liknande på hemmaplan.

Vid 16-tiden var alla vinsterna i lotteriet utlämnade 
och var och en kunde åka hem till sig efter en dag full av 
intryck. Strömstad-Tanum IWC tackar alla för att få ha 
varit värd för detta Distriktsmöte.

Åsa Karlsson, president i Strömstad-Tanum IWC

DISTRIKTSMÖTET I D 236 – ÄGDE RUM I STRÖMSTAD

TVÅ TREVLIGA UTBYTESSTUDENTER I ESKILSTUNA

Stående från vänster: Birgit Eriksson, Ewa Knutsson, Britt Hallgren, 
Lena Gergils Almqvist, Margareta Wesslau, Maggie Westesson och 
Anna Kesker
Sittande: Britta Söderlund och Åsa Karlsson. Foto: Privat

Meg Quigley från Cobourg, 
Ontario, Canada och Trevor Green 
från Louisiana, USA har snart 
tillbringat ett år i Eskilstuna. I början 
av maj var det Trevors tur att under 
en rotarylunch berätta om sin tid i 
Sverige. 

Trevor började sin vistelse på ett 
språkläger i Småland tillsammans med 
en grupp andra rotarystipendiater. 
Därefter kom han till Eskilstuna, 
där den första värdfamiljen väntade. 
Han har trivts mycket gott och 
berömde alla sina värdfamiljer för 
deras engagemang. Parken Zoo 
har varit ett intressant utflyktsmål, 

liksom att gå på fotbollsmatch. Han 
har även åkt skidor i Vemdalen och 
besökt ishotellet i Jukkasjärvi. Det 
var en häftig upplevelse!  Han har 
sett många andra platser i vårt land.

På frågan om skillnaden mellan 
skolan i USA och Sverige framhöll 
han främst schemaläggningen. I USA 
har man samma schema varje dag. 
Dessutom finns det extraaktiviteter 
som olika sporter och musik, som är 
knutna till skolan.

Trevor tar med sig hem allt han 
lärt sig om vårt land, men även 
det han upptäckt om sitt eget land 
under vistelsen här. Till hösten ska 

han börja läsa på Louisiana Tech 
University.

Anita Nordqvist
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ATT LÄRA SIG MER OM INNER WHEEL

I FILIPSTAD IWC HANDLADE DET OM BERGSBRUK

AVTACKAD DISTRIKTSARKIVARIE 
I DISTRIKT 233

Foto: Kristina Danielson – Malmö IWC

Text och foto: Lena Blom, DISO 233

Distrikt 239 har våren 2015 startat 
ett utbildningspaket om InnerWheel. 
Som kurslitteratur används häftet 
” InnerWheel – Sverige - Stadgar 
och handbok 2015-2018”  där allt 
av värde och nytta finns nedtecknat. 
Boken ges ut efter varje Convention 
och för första gången har alla  Inner 
Wheelmedlemmar fått den i ett 
separat häfte. 

Initiativtagare och kursledare är 
Solveig Svensson, Ystad IWC, Gerd 
Lindström Malmö- Kirseberg IWC 
och Ann Persson Lund IWC.  Kursen 
startade våren 2015 och har vanligen 
2 tillfälle per kurs. För att tillmötesgå 
alla har det lagts  in en heldagskurs 
(lördag) per termin för att ge långväga 
medlemmar och andra som har svårt 
att ta sig till eftermiddags/kvällsträffar 
en möjlighet att deltaga.

Under 2015 deltog 48 st medlemmar 
och under våren 2016 kommer 25 
ytterligare att deltaga.  Kurstillfällena 
har varit 8 stycken och intresset har 
varit stort.

   Den första ”examinationen” 
skedde på distriktsmötet i Höllviken 
2016-03-05 och ett trettiotal 

kandidater strömmade fram till podiet 
där man som bevis för sitt deltagande 
fick ta emot en nyintroducerad nål för 
genomförd kurs. 

Gunilla Dieterle (till höger) Barbro 
Fahl (till vänster) från Malmö IWC 
har gått kursen och blir här premierade 
av Solveig Svensson (i mitten). 

Ulla Wetterlundh,
 sekreterare Malmö IWC

I Karl-Ersgården i Sångshyttan var 
vi nio deltagare från Filipstadsklubben 
samt Inger Edwerts, som var vår gäst. 

Karl-Ersgården är en jaktstuga 
modell större eller egentligen en 
gammal bergsmansgård vackert 
renoverad av familjen Agorelius. 
Vad passade då bättre än att få lära 
oss om bergsbruk och bergsmän? 
Stefan Agorelius, mycket kunnig på 
området berättade för oss. 

Bergslagen är det område i 
Mellansverige där bergsbruk bedrivits, 
men ursprungligen var bergslag en lag 
med arvsordning och med ett särskilt 
mått- och längdsystem som gällde 

järnhanteringen.
När man började bryta järnmalm 

i Bergslagen vet man inte. De första 
kända skrifterna om bergsbruk har vi 
från Birger Jarls tid, men sannolikt 
började bergsbruket tidigare.

Förutsättningar förutom 
järnfyndigheter är möjligheter att 
bygga hus, odlingsbar mark och 
älvar och vattenfall. Om man hade 
skogsmark för att kola milor slog 
sig sex till åtta personer ihop och 
byggde en hytta. Den delades sen 
i exempelvis åttondelar och vidare 
genom arv till sextondelar. Arvslagar 
gynnade dock arvsskiftena så att inte 

bruket styckades sönder för mycket.
Järnet var oerhört värdefullt och 

enligt Stefan kanske väl så viktigt 
som silver och guld. Järnet man 
fick från masugnarna, osmundarna 
eller tackjärnet var inte smidbart. 
För att kunna smida måste man få 
bort kolet, vilket man så småningom 
lärde sig. Stefan hade till och med 
funderingar på om man rentav 
kunde det på vikingatiden. Vem vet?

Tilläggas kan också att han för 
kvällen var klädd som en riktig 
bergsman.

Inger Persson, sekreterare

Vi höll vårt distriktsmöte den 20 
mars på Västanbygården i Sandviken. 
Efter sedvanliga förhandlingar 
avtackade DP Ingrid Vestin Forsgren 
vår distriktsarkivarie Brita Dahlstedt, 
Sandviken IWC (tidigare Gävle-

Valbo IWC). Brita har varit vår 
arkivarie i hela 14 år! Hon har skött 
uppdraget med den äran och haft ett 
strängt öga på hur vi numrerar och 
benämner dokumenten. 
Tack Brita!



14 | INNER WHEEL NYTT 2/2016

VÅRENS RÅDSMÖTE HÖLLS PÅ JÄRVA KROG 

SILVIASYSTRARNA 
- PRESENTATION FÖR STOCKHOLM N.Ö.

Fredagen den 8 april inleddes en långhelg med både IW-
diskussioner och informell gemenskap på Järva Krog strax 
utanför Stockholm. Vårens rådsmöte, med D 235 som 
värd, öppnade portarna vid lunchtid och hälsade alla landets 
distriktspresidenter, vice distriktspresidenter och övriga 
gäster välkomna. Rådets VU fanns på plats redan under 
torsdagen för att lägga sista handen vid alla förberedelser. 

Som vanligt fanns det många angelägna punkter på 
agendan. Dessa avhandlades dock relativt friktionsfritt 
och alla vi närvarande kunde glädja oss åt det 
vänskapsförstärkande sociala livet under kvällarna. En 
tradjazzgrupp med idel män i mogen ålder underhöll 
oss under fredagskvällen och självaste Moa Martinsson 
(i skådespelerskan Anita Königs skepnad) berättade 

med schwung om sitt livsöde kvällen därpå. Moa var 
en stark kvinna, som mot alla odds lyckades ta sig upp, 
åtminstone en bit, på den svenska parnassen. Svåra 
olyckor, förtal och svek kantade hennes väg, men idag har 
hon sin givna plats bland våra stora, svenska kvinnliga 
författare. Tidsdokumenten, som hennes böcker ger, bör 
inte glömmas bort.

Vädret utanför konferensfönstren var lockande och många 
av oss tog en stärkande promenad till Ulriksdals plantskola 
under lördagens lunchrast. Där sjöd det av liv bland det stora 
utbudet av kryddkrukor och vårblommor. Stockholmarna 
hade vaknat och ville plantera i sina trädgårdar.

Anita Nordqvist

Inkommande RP Margareta Wesslau är projektansvarig 
för IW:s engagemang för Stiftelsen Silviahemmet.  Vi har 
delat ut två stipendier på 10 000 kr vardera sedan 2011 
och nästa stipendium delas ut på vårt månadsmöte den 
2 maj. Då Drottning Silvias mor drabbades av alzheimer 
insåg drottningen bristen på kunskap om sjukdomen 
och började arbeta aktivt för att höja kunskapsnivån i 
Sverige och för att arbetet skulle präglas av en palliativ 
vårdfilosofi och stöd till de anhöriga. Drottning Silvia 
är Stiftelsens beskyddare och Wilhelmina Hoffman 
förestår Silviahemmet i Drottningholm och Svenskt 
Demenscentrum. Utbildningen, som är nätbaserad, 
sker i samarbete med Sophiahemmet Högskola. 
Undersköterskor utbildas till Silviasystrar och 
sjuksköterskor utbildas till Silviasjuksköterskor med en 
utbildning på upp till 60 högskolepoäng. Det finns också 
utbildning för läkare och i framtiden satsar man även på 
tandläkare, terapeuter och färdtjänstpersonal, med denna 
särskilda demenskompetens.

Nyblivna Silviasjuksköterskan Azita Mohammedsadeh 
är en av årets IW-stipendiater och kommer från 
Åkersberga. Hon har valts ut med utgångspunkt i hennes 
slutuppsats, som tar upp den svåra och känsliga frågan om 
tvingande skyddsåtgärder.  Uppsatsen kan bli ett angeläget 

diskussionsunderlag 
för personal.

Margaretas uppdrag 
är att initiera stipendier 
och sprida kunskap 
om IW och inte minst 
påpeka vår konsultativa 
roll i FN och UNICEF 
samt informera om 
våra hjärtefrågor 
narkotikabekämpning, 
kvinnors situation i 
världen och ett värdig 
åldrande.  Stipendiepengarna kommer från avkastningen 
från det rosa rosenkort, som Gertrud Anderberg i Uppsala 
har ritat. Margareta framhöll med skärpa att detta var ett 
väl valt projekt. I Sverige har 160 000 demens och man 
räknar med en tredubbling 2050. Hoppfullt är dock att 
vi alla kan göra något för att stoppa utvecklingen och det 
är motion, god kost, livsstil och rika sociala kontakter, 
som i IW. För sitt inspirerande och intressanta föredrag 
avtackades Margareta med en rosa ros. Någon annan färg 
på rosen hade varit otänkbar.

Agneta Kugelberg

Bakom våra solglasögon … avslöjas i IWN nr 3Moa Martinsson (Anita König)På Ulriksdal med Margareta Westesson, Ingrid Nilsson, 
Lena Gergils Almqvist och Lena Nennefors
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NYA OCH NYGAMLA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA

D 232 Christina Westerlund Piteå
 Anita Ehnemark Sollefteå
 Riitta Backman Sundsvall-Skön-S:t Olof
 Monica Bolander Sundsvall-Skön-S:t Olof
 Birgitta Eriksson Sundsvall-Skön-S:t Olof
 Marianne Johansson Umeå

D 233 Kristina Ahlm Jervered Avesta
 Anna Maria Holgersson Borlänge-Tunabygden
 Elisabeth Nilsson Borlänge-Tunabygden
 Annie Widman Borlänge-Tunabygden
 Gunnel Blomberg Hudiksvall
 Kersti Blomberg Hudiksvall
 Ulla Bylin Hudiksvall
 Gunilla Forsberg Hudiksvall
 Gunn Holmqvist Ovansiljan
 Ann-Marie  Jonsson Sandviken

D 234 Inger Edwertz.A Filipstad
 Ann-Mari Witteberg Filipstad
 Anki Duvevik Karlstad
 Eva Ryen Karlstad

D 235 Mirja Gardberg Enköping
 Ann-Marie Grebius Enköping
 Gun Eriksson-Granlund Mariehamn
 Lisbeth Lehammer Stockholm Ekerö
 Birgitta Renbjer  Stockholm Ekerö
 Anna-Carin Amorelius Södertälje

D 236 Birgitta Johansson Kungshamn-
  Munkedal-Lysekil
 A.M Alströmer Alingsås-Lerum-
  Vårgårda
 Ewa Hansen Alingsås-Lerum-
  Vårgårda
 Lena Karlsson Alingsås-Lerum-
  Vårgårda

VINTERSIM OCH LJUSFEST I SKELLEFTEÅ

 Ulla Ahlerup Kungsbacka
 Ingalill von Hebel Trollhättan
 Britt Harnby Bäckman Uddevalla Skansen
 Birgitta Lindgren Uddevalla Skansen
 Agneta Mellberg Uddevalla Skansen

D 238 Inger Rudenmark Eksjö
 Ulla Yttermyr Jönköping
 Ingrid Öquist Jönköping-Huskvarna
 Anna Rohlén  Lidköping
 Eva Hellström Skövde S:ta Elin
 Birgitta Davidsson Vetlanda

D 239 Susanne Fajerson Helsingborg
 Valerie Meredith Helsingborg
 Kerstin Andreasson Hörby
 Hanna Lena Trana Hörby
 Margareta Levinsohn Malmö-Limhamn- 
  Slottsstaden
 Gunhild Persson Skurup
 Eva Ekström  Trelleborg
 Elsbeth Andersson Ystad
 Eva Hjerpe Ystad
 Maj-Britt Melin Ystad
 Eva Widman Ystad

D 240 Lena Ljungström Båstad
 Elvira Hansson Kristianstad- 
  Hammarshus

D 241 Margita Horndahl Kalmar
 Lilian Ralphsson Linköping
 Anita Wärnström Vadstena
 Margaretha Bäckström Västervik
 Maria Hessel Västervik
 Linnea Jeansson Västervik
 Ann-Helene Wressmark Västervik

I samband med invigningen av den Internationella 
Vintersimtävlingen i Skellefteå 12-13 februari 2016, med 
över 300 deltagare från hela världen, tände rotaryklubbarna i 
Skellefteå tillsammans med Skellefteå Inner Wheel klubb ett stort 
antal marschaller vid Skellefteälvens strand. Vädret var inte på 
arrangörernas sida och nordanvinden släckte många marschaller 
som fick tändas på nytt, men trägen vinner, så många ljus lyste i 
vintermörkret.

Gåvor från Rotarianer, Inner Wheel och allmänhet gjorde det 
möjligt att tända marschallerna och hela behållningen gick till 
Skellefteå Stadsmission och deras arbete för EU-migranter och 
asylsökande.

Martha Hellgren, sekreterare
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INTERNATIONELLA KVINNODAGEN I HÖRBY

MÖTE FÖR NYA MEDLEMMAR I EKSJÖ

Internationella kvinnodagen firades av ca 150 personer 
i Hörby Kommunhus tisdagen den 8 mars. Kvällen 
inleddes med sång av körer från Kulturskolan under 
ledning av Mia Kinell. Farida Arefi från Afghanistan och 
Rahiba Kaitan från Irak berättade om hur det har varit 
och hur det är att nu leva i dessa länder som kvinna.  

Bahare Mohammadi Andersson, familjefridssamordnare 
i Hörby kommun, berättade om sitt arbete med 
familjefridsfrågor som bland annat omfattar att strategiskt 
arbeta mot våld i nära relationer.

Hon poängterade att vi måste erkänna och synliggöra 
problemet samtidigt som vi skaffar mer kunskap om våld 
i nära relationer. Efter sitt anförande mottog Bahare SIV-
priset (Instiftat 2008 av Höör-Hörby Soroptimistklubb) 
för sitt engagerande arbete. 

Hur man kan agera innan det smäller berättade och 
visade jiujitsuinstruktören Anita Enberg åhörarna. Ofta 
kan ögonkontakt eller ett vänligt ord få en förövare ur 
balans och då tar du makten tipsade Anita. Om du blir 
attackerad så gäller det att agera kraftfullt med en gång. 
Att bli arg och verkligen visa det är ett sätt att agera. 
Varför inte sparka och trampa på förövaren. Bit, använda 
naglarna och stilettklackar är också effektivt. SKRIK för 
att dra till dig uppmärksamhet! 

För att ge nya medlemmar mer kunskap om och på det 
viset bli mer delaktiga i klubbverksamheten tog styrelsen 
initiativ till ett möte med de medlemmar som invalts i 
klubben fr.o.m. januari 2014. Av de 16 nya medlemmar 
som bjöds in anmälde sig 10. Övriga hade förhinder. Från 
styrelsen deltog v. president, sekreterare, v. sekreterare 
och skattmästare.

Av hundratalet gestalter i Johan Falkmans stora 
Hörbytavla (6 x 5 meter) är endast 26 kvinnor berättade 
Ann Charlott Engström, kommunikatör i Hörby 
kommun. Hon fortsatte med att berätta historien 
bakom några av dessa kvinnor, bland annat Victoria 
Benedictsson, Nawal El Saadawi från Kairo och Christina 
Lundgren på Skånesemin. 

Under kvällen samlade vi in 2 410 kronor – pengar 
som ska överlämnas av Frida Kvinnojour i Hässleholm, 
den kvinnojour som ligger geografiskt närmast Hörby. 
Insamlingen till Solvattenprojektet inbringade 445 
kronor. 

Arrangemanget var ett samarbete mellan ett antal 
föreningar i Mellanskåne, Höör-Hörby Soroptimistklubb, 
Hörby Inner Wheel Klubb, Lions Hörby och Höör samt 
Spillkråkan.  

Amnesty Hörby, Team - Feminint Nätverk, Frida 
Kvinnojour i Hässleholm och Företagarnas förening i 
Hörby deltog med utställning under kvällen. 

Cirka 15 medlemmar från vår klubb bidrog till en 
lyckad kväll. 

Kerstin Johannesson-Andersson, v. klubbsekreterare

Mötet inleddes med att alla berättade kort om sig själva. 
Sedan informerade v. presidenten om Inner Wheels 
bildande, organisation och syfte. Sekreteraren berättade 
om klubben och dess verksamhet, månadsmöten, 
program, lotteri och faddersystem. Vice sekreteraren 
informerade om hjälpprojekt och skattmästaren 
redogjorde för vart medlemsavgiften går. Vi förklarade 
också termer och uttryck som vi använder.

Efter detta bildade vi mindre grupper för att diskutera 
förväntningar och för att komma med nya idéer. 
Styrelsen var en egen grupp. När vi hade fikat och 
diskuterat återsamlades vi och styrelsen fick ta del av 
de nya medlemmarnas tankar och idéer. Det kom flera 
förslag på klubbmötenas innehåll både när det gäller 
föredrag och studiebesök. Det framkom också att det 
inte alltid behöver vara program utan att det också ges 
tid för samtal med varandra.

Det blev en mycket trevlig och givande kväll för både 
nya och gamla.

Birgitta Henning, sekreterare

FÖRTYDLIGANDE
ABC-dikten, som framfördes vid till Eksjö IWC:s 30-årsjubileum, är skriven av Ingegerd Westberg,
medlem i klubben i drygt 30 år. Dikten var införd i IWN 1 2016, sid 22 och 23. Redaktören

Else-Britt, Kerstin, Britt-Marie, Margareta och Agneta
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STOCKHOLM VÄSTRA 
VAR VÄRDKLUBB FÖR VÅRENS MÖTE I D 235

När vår klubbstyrelse fick frågan om vi kunde vara värd 
för vårens distriktsmöte, tvekade vi till en början med 
tanke på hur svårt det är att få fram en lämplig lokal 
till en rimlig kostnad i Stockholms innerstad. Men vår 
nuvarande past president Monica Ljung hade flera förslag.  
Vi fastnade för Citykyrkan, före detta Fenixpalatset dels 
för den magi som ligger i själva namnet, men främst för 
det vänliga bemötandet från företrädare för Citykyrkan! 
Och så blev det! En succé tycker vi och många med oss! 

Byggnaden var tidigare mer känd som Fenixpalatset, 
ett välkänt nöjesetablissemang.  

Det är en helt fantastisk skapelse, som Citykyrkan, 
en del av pingströrelsen, vårdar väl sedan 1940. Men 
historien börjar inte där. Vår guide Jack Fagerström 
berättade initierat och personligt om denna jättebyggnad 
som han känt och umgåtts med sedan han var tio år. Då 
blev hans föräldrar medlemmar i församlingen. 

Huset invigdes 1912 och byggherrar var affärsmannen 
Carl Smitt och fabrikör Rolf Wessman. Arkitekten 
Hjalmar Westerlund skapade en påkostad anläggning 
med bl.a. en imponerande entréhall i bottenvåningen 
och en konsertsal med plats för 600 personer.  

Jack började sin berättelse i kaféet.  Alla interiörer som 
väggar och dörrar mm. är intakta och gjorda i utsökta 
material.  I kaféet kunde den inte så besuttna publiken 
dricka kaffe och samtidigt se  publiken i festsalen en 
trappa ned och lyssna på musiken.  Hade man råd, 
kunde man äta middag i Franska matsalen intill kaféet 
och också där ha syn- och hörselkontakt med det som 
hände en trappa ned.

Det mest spektakulära är ändå den stora salen som 
förr hyste olika orkestrar och berömdheter som Ernst 

Rolf med egna kabaréer åren 1917-19 och senare Karl 
Gerhard med sina föreställningar. 

Huset genomgick både uppgång och nedgång till dess 
att Östermalms fria församling inom pingströrelsen tog 
över lokalerna 1940. Med hjälp av inkomster från många 
uthyrda delar av huset, driver man nu en omfattande och 
skiftande verksamhet.

I salen finns en stor estrad där nutida orkestrar och 
musiker kan spela, bl.a kommer flera invandrarsällskap. 
Den används förstås också som kyrksal för församlingen. 
Längst fram finns en bassäng i vilken de vuxna 
medlemmarna döps.

Den ursprungliga inredningen är i stort sett intakt. 
Man har t.ex. satt skärmar för väggmålningar som kanske 
inte passar i en gudstjänstlokal, men som ändå finns 
bevarade på balkongen, som löper längs den ena sidan 
av salen.

På den andra sidans balkong kunde ”överklassen” 
umgås ostört och se ned på vad som skedde på scenen. 
I fonden finns en bakdörr som tidigare ledde ut till den 
så kallade bakfickan, där det också fanns en bar. Nu 
fungerar det utrymmet som ett förvaringsrum för varor 
till restaurangen. 

Dansa fick man officiellt göra först år 1924. Det förekom 
dock dans tidigare för, som det hette, slutna sällskap. 
Då samlade man de som ville dansa och sedan stängdes 
dörrarna. Det hände också att polismyndigheterna 
blundade för ett och annat under förbudstiden.

På tredje våningen finns i dag en populär lunch- 
och konditoriservering. Under förberedelserna för 
distriktsmötet var det flera i kommittéen, som vid olika 
tillfällen provsmakade ställets specialitet laxpudding, 

Jack Fagerström avtackas av klubbpresident Hélène Ewing Ekdahl. 
Foto: Anita Nordqvist

Sekreterare Wendela Lundh har ordet. Foto: Anita Nordqvist
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innan den antogs som lunchmat för distriktsmötet.     
Vårens distriktsmöte är i stort sätt ett bekräftande av 

det som förhandlats på höstmötet.
Vår klubbmedlem Rose-Marie Wahlgren har skrivit 

ett utmärkt referat. Jag vill särskilt uppmana alla att 
läsa Margareta Wesslaus presentation av sig själv och 
om arbetet på ett program för kommande år som 
Rådspresident! Klubbens första rådspresident, men inte 
distriktets!

Margareta menar att det viktigaste som hänt Inner 
Wheel, var beslutet i Istanbul 2012, som möjliggjorde 
medlemskap utan rotaryanknytning.  Det märks inte 
minst i vår klubb, där vi det senaste året fått tio nya 
medlemmar utan denna anknytning! Vi rekryterar bra 

6 april inbjöd Halmstad-
Tylösand IWC till 
modevisning av Butiken 
på Landet, Heagård. 
Många medlemmar och 
gäster samlades för att 
njuta av vårens vackra 
mode, vilket bidrog 
till en rejäl slant för 
välgörenhetsprojekt. Nya 
medlemmar hälsades 
även välkomna.

Birgitta Brofelth

MODEVISNING I HALMSTAD

Glada modeller med IW-rosor.

Våra nya medlemmar Viveka Hebeler och Marianne, Nanne Larsson med klubbpresident Birgitta Brofelth

över hela landet, men förlorar ibland ändå medlemmar 
för att klubbar läggs ned.

Enligt Margareta är medlemmarna våra bästa 
ambassadörer, men vi måste vässa argumenten! Hur går vi 
vidare? Vi måste gå utanför vår egen lilla krets, kontakta 
lokalpressen, andra kvinnoklubbar mm.  Margareta 
arbetar med ett paket som distriktspresidenterna skall ta 
med till klubbarna.  Hon ställde sig sist frågan: Vad kan 
jag göra för klubbarna? Hur kan vi möta olika behov i 
klubben, t.ex IT-gapet? Hur kan vi öka vår datakunskap?

Jag slutar med att travestera vår kungs valspråk en 
aning. Hur gör vi för att skapa Ett Inner Wheel i tiden 
för kvinnor i tiden?

Wendela Lundh, sekreterare

Skattmästare Maj-Britt Bäck och klubbmästare Anna-Brita Helmroth gläds åt att så 
många IW-Vänner kommer.
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På månadsmötet i Ängelholm-Luntertun IWC den 
8 mars 2016 höll ambulanssjuk-sköterskan Magnus 
Bengtsson ett mycket engagerande föredrag om sin 
tjänst i Afghanistan 2012. I dessa dagar med stora 
flyktingströmmar från bland annat detta fattiga land var 
det intressant att lyssna till någon, som upplevt kulturen 
och stridigheterna. Föredraget kompletterades med 
många vackra och intressanta bilder från campen och 
soldatlivet i Mazar-i-Sharif.  

Magnus gav en kort historik om krigen inom landet, 
där de inblandade varit/är bl. a talibaner, ryssar och 
amerikaner. Krigsutvecklingen ledde till att NATO 
fick FN-mandat att försöka upprätta lugn och ordning 
i landet. Den svenska insatsen sköttes av Isaf, som 
skickade ca 450 man varav 70 kvinnor. Magnus var en av 
dem som ingick i ambulansuppdraget. Innan personalen 
sändes iväg, fick de utbildning på olika ställen i Sverige. 
På plats fanns fyra ambulanser med en besättning på 
fyra personer i varje. Ambulanserna där har insidan 
gemensamt med de fordon, som hämtar sjuka här i 
Sverige, men utsidan på en militärambulans liknar mest 
ett pansarfordon i storlek, ett vidunder alltså, som ska 
kunna stå emot angrepp.

Arbetet bestod av patrullering ut till byarna för att 
informera sig om läget, eventuella hot eller behov av hjälp 
med redskap. Det var farofyllt att ge sig iväg speciellt i 
bergen, där man lätt kunde falla offer för beskjutning 
eller att vägen helt enkelt brakade ihop. Fanns det en by i 
närheten kunde de manliga invånarna mobiliseras för att 
gräva fram eller upp något fordon ur kraterliknande hål 
för en liten ersättning på några dollar. En annan akut fara 
var naturligtvis nergrävda vägbomber.

Magnus beskrev landet som ”sju nyanser av brunt”. 
Det består av stora slätter, som sedan går ihop till 
trånga dalar omgivna av berg. En kort period på året 

finns det grönska och mandelträd blommar vackert. 
Ökenlandskapet skapas genom stark hetta, 40-50 grader. 
Vilda djur finns det ganska lite av. Man håller åsnor, som 
man skär upp nosarna på i tron att de ska andas bättre för 
att kunna bära sina jättebördor, och getter.

Det som odlas är mandel och frukt samt bomull och 
icke att förglömma opium, som ger dessa odlare en stor 
inkomst. 

Det senaste vi i västvärlden förfasar oss över är olika 
hemska myggor. Det finns en sort i Afghanistan, som om 
man blir stucken, ger mycket stora öppna sår och som 
tar ett år att läka.  Därför kan man se småbarn på kvällen 
ligga med en skinka bar för att få ett sådant myggstick. 
Detta blir en slags vaccination, så vid nästa stick uppstår 
bara en vanlig bula!

Magnus berörde också kulturen, vilken är väsensskild 
från vår, vad gäller i princip allt. Byarna och de enskilda 
husen omges av murar för att hålla boskapen inne på 
natten och kvinnorna under uppsikt. Ingen främmande 
manlig blick får falla på husets kvinnor! Personalen 
besökte byar, där befolkningen är så ovetande och 
inavlade enligt tolkarna, att dessa inte kunde tolka eller 
förstås. Då tänker man i sitt stilla sinne, vad en sådan 
befolkning ska begripa av demokrati. Behoven är helt 
andra och kan nog stavas: fred, omvärldskunskap, 
undervisning, mat och kläder. Apropå kläder är vintrarna 
mycket kalla. Fattigdomen är så stor, att man inte har råd 
med andra kläder än sommarkläder. Därför ligger man 
tätt ihop på golvet i husen under vintern och väntar på 
att det ska bli varmare!

Detta föredrag är ett av de mest berörande och 
intressanta jag lyssnat på under mina år i klubben

Christina Åberg J-n, v sekreterare 

AMBULANSTJÄNST I AFGHANISTAN
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FLYKTEN TILL SVERIGE – LINKÖPING IWC
President Birgit Disborg hälsade välkommen och vände 
sig särskilt till kvällens föreläsare Indira Stefanovic. 

Indira föddes för 50 år sedan i forna Jugoslavien. Hon 
växte upp i en medelklassfamilj, där man blev antingen 
läkare eller lärare. Hon hade ganska stor frihet, började 
grundskolan vid 5 års ålder och gick vidare till en bra 
utbildning med toppbetyg i alla ämnen. Hon fick sitt 
första jobb som lärare i centrala Sarajevo. Hon gifte sig, 
hade en lägenhet i Sarajevo och en gård utanför staden. 
Indira hann jobba i två år innan kriget bröt ut 1992 
och Sarajevo blev en belägrad stad. Kriget började på 
måndagen den 6 april. Det var svårt att riktigt ta till sig 
det faktum att det var krig. Det var prickskyttar överallt 
och den 1 maj försvann elen för gott. Indira berättade 
bland annat hur man bakade bröd över öppen eld. 

Indira berättade särskilt om några händelser som 
för alltid etsat sig fast. Hon minns exakt när hon gick 
bakom en kvinna ute på gatan och hörde ett litet svagt 
pipande ljud och såg kvinnan falla ihop framför sig. Hon 
sprang fram och konstaterade att kvinnan var bortom 
all räddning. Hon hade träffats av en prickskytt. Indira 
beskrev rädslan och skräcken för att själv bli dödad i det 
ögonblicket. 

En god vän som bodde hos Indira och hennes make 
skulle gå iväg och köpa bröd. Indira tänkte då ta sig 
utanför staden för att titta till en väninna. När hon 
kommit en bit på väg stannar plötsligt en bil på gatan. 
Bilen var fullastad med skadade människor. Hon 
glömmer aldrig benpiporna som stack ut från den man 
som tryckts in i bakluckan. Det visade sig att man 
hade slängt två handgranater rakt in i brödkön och 26 
människor dog och 150 skadades. Hon hittade dock 
vännen, men i chocktillstånd. Rädslan var rent fysisk och 
alltid närvarande berättar Indira. 

Indira berättar också om en grannkvinna vars make 
åkt med sina söner till Belgrad för en hjärtoperation. På 
något sätt hade soldaterna fått för sig att hon var spion 
då hon var ensam kvar. De trodde att hennes man och 
söner var uppe i bergen och stred. De hämtade henne 
mitt i natten och misshandlade henne utanför Indiras 
lägenhet. Ingen vågade göra något, då hade man blivit 
skjuten direkt. 

Indira är till hälften serb och hon berättar hur 
allt började i Jugoslavien. Ekonomin var dålig och 
man började leta efter de skyldiga. Var det serbernas, 
kroaternas eller muslimernas fel? Indiras mamma var serb 
liksom hennes dåvarande man och det var serberna som 
anklagades för det som hände i Sarajevo. Detta ledde så 
småningom till att Indira fick lämna sitt arbete och hon 
insåg att det inte längre fanns något kvar av hennes land 
där en gång serber, bosnier, kroater, muslimer och kristna 
levt sida vid sida. Hon hade hört att det fanns chans 
att följa med Röda Korsets konvoj ut ur det belägrade 
Sarajevo om man var höggravid. Så med ett falskt intyg 
och soffkuddar på magen lyckades hon ta sig till Belgrad 
där en del av hennes familj redan fanns. Flykten gick 
vidare norrut med sikte på Danmark. Hon missade 
dock färjan och hamnade i stället i Sverige och Ystad. 
Kom så till Flen och vidare till flyktingförläggningen i 
Katrineholm. Fick jobb i Vingåker och läste in gymnasiet 
på svenska och pluggade sedan på högskola. Numera är 
Indira gymnasielärare på Katedralskolan i Linköping.  
Hon är också mycket engagerad i integrationsfrågor och 
har jobbat med Folk och Försvar och har ett eget företag 
och föreläser. Indira avtackades med varma applåder och 
vår röda ros.

Ulla Gagner-Geeber, v. sekreterare
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Igen i år afholder Inner Wheel Distrikt 47Sommertræf i Rågeleje i juli måned 2016 på 

Restaurant Søstjernen
Rågelejevej 155, 3210 Vejby

Rågelejetræffene er åbne for alle Inner Wheel medlemmer med gæster. 
Vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage.

Tirsdag, den 5. juli, kl. 12.00 v/ 

Tirsdag, den 12. juli, kl. 12.00 v/

Tirsdag, den 19. juli, kl. 12.00 v/

Tirsdag, den 26. juli, kl. 12.00 v/Virum Inner Wheel klub
Bente Guttenberg 

Der serveres en let frokostret samt kaffe - Pris 185 kr.  - Drikkevarer er for egen regning.

Programmet findes på Distrikt 47s hjemmeside http://distrikt47.innerwheel.dk

Tilmelding:
Navn & klub, samt hvilken dato tilmeldingen er til - sendes til Annelise von Bülow, 

e-mail: annelise.von.bulow@a.cirque.tv evt. mobil telefon 2272 3015, 
senest fredagen før mødets afholdelse. Tilmeldingen er bindende.

Vi glæder os atter i år til nogle dejlige og inspirerende møder i Rågeleje.

Inner Wheel Distrikt 47

Annelise von Bülow
Past distriktspræsident
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Även i år har vi möjlighet att lyssna på Rotarys fina 
operasatsning, OPERA FANTASTICA.
Föreställningarna äger rum i Stockholm och i Eskilstuna, 
se progammet nedan.
Då scenutrymmet är mindre i Eskilstuna, består 
sångargruppen där av cirka 100 personer. 

VIKTIGT MEDDELANDE TILL IW-MEDLEMMAR:
Ni kan beställa biljetter direkt från Varpu Bröms, tel 
016-48 45 40 / 070 22 32 543
och slipper då den förköpsavgift som Ticnet tar ut.

Anita Nordqvist
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POSTTIDNING B
Vid obeställbarhet retur till:
Anita Nordqvist, Grankvistgatan 2, 632 24 Eskilstuna
Utgivningskontor:
SVENSKA INNER WHEEL RÅDET
Plangatan 6, 7tr 811 39 Sandviken

SOMMARLUNCH MED IW RUNT OM I LANDET

SOMMARLUNCH MED M/S AURORA

onsdagen den 15 juni och
onsdagen den 17 augusti

Avgångstid från 
Knutpunkten kl. 12.15

Helsingör kl. 12.43

Samling vid biljettluckan 15 min 
före färjans avgång.

Anmälan sker till Susan Boman-Moman
Tel: 076-126 20 01

Mail: susan@susanbomanmoman.com
senast 8 juni resp. 10 augusti

Uppge om du önskar buffé eller à la carte?

Välkomna!
Helsingborg Inner Wheel Club

OBS!!  Glöm inte att ta med ID-handling!

YSTADS IWC
Inbjuder till sommarlunch måndagen den 4 

juli 2016 kl 13 på Svarte Restaurang & 
Pizzeria (vid pågatågstationen). Pris 200 kr.

 
Mingel från kl 11.30 i trädgården hos Marie-Louise Helger, 

där även presidentskifte sker ca 12.15.

Anmälan senast måndagen den 27 juni till
Elisabeth Nord nord.elisabeth@spray.se 

 tel 0411-78154

Välkomna!

VÄSTERVIK IWC
Inbjuder till sommarmöte

måndagen den 11 juli 2016 kl. 11.30 i 
Orangeriet på Gränsö slott.

Vi serveras kycklingfilé inlindad i serranoskinka och till detta 
får vi en somrig sallad på sparris, rädisor m.m. samt en ört-
creme. Kaffe och en chokladbit ingår till ett pris av 150 kr.

KARING ENGLUND kommer att tala om 
”Att förverkliga sin dröm”.

Anmälan senast onsdagen den 6 juli till Carina 
Hultgren tel. 0490/36875; 073-5894456; 

epost: hultgrencarina@gmail.com eller 
Gun Abbegård tel. 0490/18024; 070-3802596; 

epost: abbegard.gun@telia.com

Välkomna!

BÅSTAD IW
Nu har vi snart sommaren här och
 vi har som vanligt sommarluncher.

Denna sommar är vi på 
Äppelgårdens golfrestaurang.

Datum för luncherna är: 
25 juli kl. 12.00

1 augusti kl. 12.00

Anmälan för deltagande senast lördag 
före aktuellt datum 

till Barbro Stenson tel. 0431-71772

Välkomna!

GÖTEBORG NORRA IWC

Sommarlunch
på

Restaurang Jungman Jansson
Önnereds Brygga 3, Västra Frölunda
Tisdagen den 16 augusti 2016 kl 13.00

Salladsbuffé, varmrätt (kött, fisk eller pasta), kaffe, kaka 
och vatten ingår i priset 150:-

Anmälan gärna klubbvis senast den 11 augusti 
till iiw.se.goteborgnorra@gmail.com eller 

telefon 070-388308

Kommunalt tar du dig dit med 
buss 94 från Frölunda Torg (läge G)

Välkomna!


