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INNEHÅLL

Hej alla glada innerwheelare!
Det har nästan gått fem månader av verksamhetsåret och
vad har hänt efter informationsmötet i Frösundavik?
Lördagen 12 september var jag på Bjärsjölagård slott i
Skåne där Hörby IWC firade 50-årsjubileum, mycket
trevligt. Det var speciellt att få träffa Birgitta Svensson
som var eldsjälen bakom det tidigare internationella projektet ”Flickors utbildning”.
Under den senaste treårsperioden har vi ju haft Garissa i
Happier Futures – helping children around the world. Vid
Convention i Köpenhamn i somras beslöts att fortsätta med
Happier Futures – better lives. Vid rådsmötet i Örebro beslöts att fortsätta med Garissa till nästa Convention 2018.
Förutom Garissa har vi de två nationella projekten Narkotikabekämpning och IW-doktorn. Projektet Narkotikabekämpning går ut 30 juni 2016 så använd tiden till
vårens rådsmöte att tänka efter om vi ska besluta att ha
projektet kvar.
Torsdagen 19 november var jag på Tullverket i Stockholm
för att vara med och utse årets narkotikasökhund. Jag hade
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i förväg fått beskrivningar
över de hundar som var aktuella. Deltog i beslutet gjorde
Therese Mattsson – generaltulldirektör för Tullverket, Ulf
Uddman - VD för Svenska
Kennelklubben och jag som
rådspresident för Inner Wheel. Efter att vi skrivit under statuterna föredrog Sven-Peter Ohlsson – processchef i Tullverket - de olika hundarnas meriter. Med på mötet var också
Ann Brinck – nationell specialist sökhundverksamheten
och Michaela Linderoth – press- sekreterare i Tullverket.
Vi enades om att utse Hicka en tioårig flatcoated retrievertik som tjänstgjort i Tullverket i åtta år med förare Ingemar Paulsson. Hicka med förare har under mät-perioden 1
september 2014 till 31 augusti 2015 medverkat till 37 beslag vid 30 beslagstillfällen av narkotika till en sammanlagd
samhällsnytta av 32,7 miljoner kronor. Hicka är en Inner
Wheel hund.
Under oktober besökte jag distriktsårsmöten i Boden (D
232), Skövde (D 238), Vadstena (D 241) och Sigtuna (D
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medlemmar vilket vision 2017 lagt grunden för. Alla klubbar och distrikt är nu medvetna om hur viktigt det är att få
nya medlemmar vilket innebär att Vision 2017 har nått sitt
mål. Vi måste emellertid fortsätta att diskutera och arbeta
för att utveckla Inner Wheel till att vara en modern kvinnoorganisation.
Vid rådsmötet fattades beslut om att alla arkiv som har
Inner Wheel-handlingar ska vara öppna för alla.
Jag vill påminna om att varje klubb ska diskutera Inner
Wheels värdegrunder vänskap, hjälpsamhet och internationella förståelse för att vid vårens rådsmöte kunna komma
med förslag till en gemensam definition för hela Sverige.
Med tanke på hur världen ser ut idag är internationell förståelse speciellt viktig.
Vi är nu inne i adventstiden och jag önskar att alla får en
god julhelg och givetvis ett gott kommande år.
Birgitta Lundehed

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 stipendiefond för Silviasystrar under
utbildning i demenssjukvård.

Ett stort och hjärtligt tack
Till Åsa Högström, Västerås - St Ilian
IWC, och Laila Lundqvist Berglund,
Göteborg Norra IWC, som arbetat med
redigeringen av Stadgar och Handbok
under hösten.

SIWR:s hjälpprojekt
Ekonomisk redovisning

SEK 28 067

21 140

Happier Futures Garissa

IT-SAMORDNARE,
Margareta Westesson, D236
margareta.westesson@bredband.net

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

Redaktörens ruta
I årets sista IW-Nytt finns
många trevliga referat från våra
höstaktiviteter.
Det har varit ett innehållsrikt
IW-år med Convention som kulmen, men intressanta mötesplatser kommer även att finnas
för oss alla under nästa verksamhetsår. Bridging the Baltic
Sea och Nordic Rally i Skagen
finns presenterade i tidningen.
Missa inte dessa tillfällen att
träffa våra IW-grannar!
God Jul och Gott Nytt År!
Anita Nordqvist

IW-doktorn

OBS! Absolut sista dag för insändande av manuskript
till IW-Nytt Nr 1 2016 är 26 jan. 2016.

Narkotikabekämpning

nerwheelare från olika delar av Sverige. Även om vi alla tillhör samma Inner Wheel sätter varje distrikt och klubb sin
prägel på samvaron och det tycker jag är som det ska vara.
En röd tråd genom distriktsmötena har varit ekonomin
och taket för bankmedlen. Även under rådsmötet i Örebro
diskuterades denna fråga. Vi beslöt att Christina Nylander
skriver till samtliga distriktspresidenter och förklarar. Detta
har hon gjort.Under söndagen fick vi tid att diskutera och
ventilera olika frågor, vilket vi alla tyckte var värdefullt.
En annan viktig fråga som diskuterats är stadgar och handbok. Enligt beslut vid rådsmötet i Borlänge ska stadgar och
handbok endast finnas på nätet. Det har visat sig inte fungera vid bl a introduktion av nya medlemmar. Beslut fattades
därför vid rådsmötet i Örebro att trycka stadgar och handbok
det år som Convention hålls. Detta innebär att stadgar och
handbok kommer att tryckas och sändas ut i början av 2016.
Glädjande information har varit att vi fått så många nya

10 344

= 10 000 kronor
Insamlade medel 1/7 2015 - 25/11 2015
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NATIONALREPRESENTANTEN
Till alla IW-vänner!
Det har hänt mycket sedan rådsmötet i Borlänge i våras.
Först var jag på Convention i Köpenhamn. Fantastiskt
kul att få träffa så många innerwheelare från hela världen.
Tala om mångfald! ”Unique and United” (världspresident Charlotte de Vos valspråk). När vi i olika sammanhang utvärderar årets Convention framhålls ofta just den
sociala betydelsen. Hur trevligt vi hade och hur stolta vi
kände oss att tillhöra vårt Inner Wheel. Däremot finns en
viss kritik mot att så mycket tid ägnades åt administrativa
procedurfrågor som borde ha kunnat avgöras på HQ.
Vid halvårsskiftet avslutade jag mitt år som rådspresident och fick därefter, som ny Nationalrepresentant, representera Sverige vid två internationella IW-möten.
Först gällde det European Meeting i Bristol, England,
den 3-6 september och sedan Nordic Meeting på Island
den 19-20 september. Inget av dessa möten har någon
formell status inom Inner Wheel men är viktiga ändå för
utbyte av erfarenheter och åsikter samt socialt nätverksbyggande mellan berörda länder.

Man kan dock kanske tycka att det blev tätt med möten
i år när det även var Convention, men de andra mötena
hade också en viktig funktion. Många tycker att det ger
mer om man är färre deltagare. Det är lättare att komma
till tals då. Så tyckte i alla fall flera av de nordiska delegaterna på vårt möte på Island då vi endast var elva runt
bordet.
På European Meeting i Bristol var vi totalt 31 deltagare från 14 olika länder. Jag var ensam representant från
Sverige. Med på detta möte var även Christine Berggren,
som var speciellt inbjuden som föreläsare om sitt projekt
Våld mot Kvinnor. Mycket trevligt var det också att vår
världspresident Charlotte de Vos var med. Denna gång

som en vanlig ”Europamedlem”.
Gabriele Schrümpf från
Österrike lanserade ett
förslag till ett annorlunda
europamöte – en kryssning på Medelhavet nästa
vår. Information om detta
finns på vår Hemsida.
Medföljande herrar, elva s.k. Outer Wheels, hade eget
program när vi damer konfererade.
Nästa European Meeting kommer att vara i Varese i norra Italien i juli 2016.
En dryg vecka efter Bristol var det så dags för de nordiska länderna att mötas på egen hand under ett veckoslut
i Keflavik på Island. Till detta Nordic Meeting kom två
medlemmar från Finland, två från Norge, en från Danmark, jag från Sverige och fem från Island
Även på detta möte gällde det erfarenhetsutbyten och inspiration. Visserligen är avståndet inte så stort geografiskt
mellan oss men vår verksamhet skiljer sig ganska mycket
även i Norden. En del frågor är dock gemensamma.
T .ex. hur kan vi rekrytera nya medlemmar - och aktivera
och behålla de befintliga!
Ekonomin är ett annat problem som vi delar.
Island, som har sju klubbar, hade i år inte råd att skicka
någon representant till European Meeting, så det var speciellt viktigt att uppdatera dem från mötet i Bristol.
Danmark passade på att bjuda in till Rally i Skagen i
september nästa år. Inbjudan och anmälningsformulär
finns på nätet.
Avslutningsvis vill jag förmedla en fin liten dikt från
Norge.
Inner Wheel merket, en rund liten nål
den er symbolet på motto og mål.
Vi vil slå vennskapets ring om vår jord
virke for fred der hvor mennesker bor.
Møte vår neste med tillit og smil
det er Inner Wheel.
Kerstin Jonson

HANDBOK OCH STADGAR
Handbok och Stadgar kommer att tryckas i mitten av december
och levereras till klubbarna i mitten av januari 2016.
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TULLVERKETS TACKBREV
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SKÖVDE IWC FICK RAPPORT FRÅN KENYA
Gynekolog Maria Widmark berättade om sin tid på Mutomo Mission Hospital i Kenya. Sjukhuset grundades av
irländska nunnor. Man började med tandläkare, därefter
kom läkarna. Man kan köpa en försäkring för 18 Kr som
täcker kostnader för mödravård, förlossning, även kejsarsnitt, och spädbarnsvård. För att minska dödligheten
vid förlossning är förlossning på klinik bättre än hemförlossning. 50% förlöses hemma, 50% på klinik. Tyvärr är
många fattiga och har inte råd med försäkringen. Maria
berättade om en kvinna som inte sökte förlossningshjälp
då ingen försäkring fanns. Konsekvenserna blev att hon
under förlossningsarbetet hemma spräckte sönder sin livmoder och fick fistulaskador. Till slut skjutsades hon in
till sjukhuset, där hon förlöstes och eventuellt fick barnet
skador på grund av syrebrist. Hon kunde inte opereras för
sitt trasiga underliv, då detta görs på ett annat sjukhus.

Hon åkte hem och när (om) hon har samlat ihop pengar
till en operation kan denna utföras.
Man behandlade även ormbett, vilka kan ge svåra hudskador, som kräver hudtransplantation, bett från åsnor
och trafikolyckor. Maria berättade också att barnadödligheten minskar för att barnen vaccineras mot gulsot, polio,
krupp, mässling och gula febern.
Alla barn går i grundskola och många fortsätter i ”Secondary School” då eleverna är 12-17 år. Många kenyaner vill bara ha 2-3 barn. Nyinsjuknande i HIV minskar.
Sjukhuset vill ha besökande läkare som kan operera. Maria
var där i 6 veckor och vill gärna åka tillbaka.Sjukhuset har
besökande skandinaviska läkare och tandläkare från organisationer som Läkarbanken och Erikshjälpen.
Gabrielle Posse, sek

HJÄRTA TILL HJÄRTA HOS LINKÖPING IWC
Inbjudne gästen Anders Holmefur berättade med inlevelse, både om sig själv och verksamheten Hjärta till
Hjärta. Han har arbetat som frikyrkopastor i Ljungsbro,
vilket kunde märkas i hans engagerade berättelser. Han
började med att visa ett gripande bildspel från sin resa
till byn Pauleasca i Rumänien. I byn bor huvudsakligen
romer tillhörande rudari, den lägst stående gruppen.
Hjälp till självhjälp är ett effektivt sätt att stödja människor för att ta sig ur fattigdom. Människorna i Pauleasca
är skickliga hantverkare och duktiga på att fläta korgar
av sälg och hassel och göra björkriskvastar. Tillsammans
med en rumänsk entreprenör har Hjärta till Hjärta startat ett socialt företag i byn. Två av korgtillverkarna har tidigare försörjt sig som tiggare i Linköping. Noterades att
en lärare i Rumänien tjänar ca 2 200 kr i månaden och
att korgtillverkaren tjänar ca 3 200 kr i månaden. Tillver-

karna betalar skatt på sin inkomst och får på så sätt del av
sociala förmåner, som sjukförsäkring, pensionsrätt m.m.
I nuläget planeras också projekt med yrkesutbildningar
för ungdomar, t ex till bilmekaniker eller träarbetare.
Det pågår ju en ständig debatt kring tiggarna och deras
utsatthet. Men lösningen kanske inte är att lägga några
kronor i muggen utan att ge ett bidrag till de projekt som
pågår för att de skall kunna försörja sig i sitt hemland.
Som Anders Holmefur uttryckte det: ”Värdighet här –
förändring där”.
Vi fick även höra lite kort om Bulgarien där man med
hjälp av microlån kunnat starta bl. a. blomsteraffärer.
Även där finns planer på yrkesutbildningar t ex inom hotell- och restaurangbranschen.
Britt Tossmark Torstensson, sek

ALVESTA IWC VÄLKOMNADE GÄSTER FRÅN POLEN
Alvesta IWC har
haft vänbesök från
Lublin IWC. Gästerna kom med tåget en fredagskväll
och vi mötte dem
vid järnvägsstationen och körde dem
till respektive värds
hem. Vi hade alla
en trevlig kväll tillsammans.
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Lördag morgon körde vi till Växjö för ett besök på Domkyrkocentrum, där vi fick en presentation av kyrkan. Vi beundrade även konstverken inne i domkyrkan och därefter
vandrade vi längs Sandgärdsgatan och tittade på utställda
glaskonstverk. Vi hade ett tidigarelagt vårt klubbmöte hos
en av våra medlemmar, vars trädgård och utsökta måltid vi
fick njuta av.
Våra gäster hade hört om vårt lotteri på klubbmötena
och lämnade därför över vinster som vi kan använda. De
lämnade också ett kontantbidrag om 1600 kr som vi kan
använda för något behjärtansvärt ändamål. De önskade oss
välkomna ner till Lublin.
Anita Svedenbrant, sek.

MÅNADSMÖTE I KATRINEHOLM IWC
- OM TJUVJAKT I AFRIKA

Vårt oktobermöte ägde rum på Hotell Statt i Katrineholm
där vår president Margareta Palmgren började med att
tända Vänskapens ljus och hälsa oss och många gäster
välkomna och ett särskilt välkommen riktades till kvällens föredragshållare Frank af Petersens.
Efter mötesförhandlingarna och en god måltid gick vi
till kvällens föreläsningssal. Där välkomnade vi dagens
föredragshållare och tillika Margareta Palmgrens bror,
Frank af Petersens, med en varm applåd. Frank af Petersens är yrkesarbetande fotograf och förkämpe för Afrikas
utrotningshotade noshörningar och elefanter. Han ordnar utställningar i Europa och USA. Hans bilder drar in
pengar till forskning och bevakning mot tjuvskyttar. De
senaste elva åren har han ägnat sig åt detta på heltid. Att
han började med detta beror på en gammal kärlek till
Afrika där hans pappa under en del år arbetade för FN.
I sin utställning ”The Poaching Wars” visar han bilder
från det krig som pågår i Afrika kring jakten på elfenben och noshörningshorn. Detta har utvecklats till en
global industri värd flera miljarder dollar. En del terrorgrupper är organiserade i tjuvjakten. I nationalparkerna
finns ”rangers”, parkvakter, som arbetar för att skydda
djuren. Elefanter och noshörningar är på väg att försvinna. Noshörningar i det fria beräknas vara borta om

15-20 år. Noshörningshorn är värt mer än guld. Malt
noshörningshorn används som medicin i Kina och Vietnam. Försäljningen ökade när Kinas medelklass började
kunna använda sina pengar. Det finns två typer av elefanter: skogselefant och savannelefant. Det är svårt att räkna
elefanter. 2010-2012 sköts över 100 000 elefanter. Nu är
det färre än 500 000 kvar. Drivkraften till jakten är efterfrågan från Kina. Elefanterna betyder mycket för Afrikas
folk. De betar enorma mängder och bidrar till att hålla
savannerna öppna. Om elefanterna försvinner kommer
savannerna att växa igen på ett par år och detta kommer
att innebära att många andra djurarter också försvinner.
Elfenben kostar 25 000 kr/kg i Kina och används till
smycken, religiösa figurer och som hela snidade elfenben.
Fritt vandrande elefanter kommer inte att finnas. Tjuvjakten finansierar väpnade konflikter. För att komma
till rätta med tjuvjakten behöver man stoppa dödandet,
stoppa smugglingen och stoppa efterfrågan.
Frank af Petersens avtackades med en rungande applåd
för sitt mycket givande och intressanta föredrag om sin
verksamhet som fotograf i Afrika.
Därefter avslutades mötet och Margareta tackade för
kvällen.
Marianne Allard,sek.

VI
MINNS
		
D 232
D 233

Solveig Burström
Siv Gustafsson
Ann-Christin Ström

D 234 Lola Svensson
D 235

Kerstin Lennerthsson
Gun Åman
Inga Ording
Lena Björkling

D 236

Maj Nordström
Gunnel Avenäs
Birgitta Hellman
Lill Demitz-Helin

Boden
Ludvika
Ludvika
Karlskoga-Degerfors
Stockholm Nord-Östra
Uppsala
Visby
Södertälje
Borås-Sjuhärad
Kungsbacka
Kungsbacka
Mark

Skövde S:ta Elin

1984-2015

Karin Wisaeus

Vetlanda

1984-2015

Gunilla Nolin

Höganäs

1986-2015

1975-2015

Elsa Johannesson

Hörby

1973-2015

2005-2015

Margareta Lindeberg

Lund

1991-2015

1997-2015

Kim Sörensson

Lund

1962-2015

Bromölla-Sölvesborg

2000-2015

1977-2015

Britta Wågnert

Halmstad-Tylösand

2006-2015

1968-2015

Siv Blomqvist

Älmhult

1979-2015

Katarina Lewis

Linköping

1991-2015

1978-2015

Gulli Wass

Linköping

1964-2015

1963-2015

Agneta Svensson

Västervik

2010-2015

1976-2015

D 238 Marianne Strömberg

1986-2015
1994-2015

2006-2015

1988-2015

D 239

D 240 Agneta Dahlman

D 241
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HÖSTENS RÅDSMÖTE I ÖREBRO

Nio förväntansfulla distriktspresidenter anlände till
Örebro för årets första Rådsmöte. Alla hittade vi så småningom till hotellet som låg vackert vid Svartån och Örebro slott. Under tre dagar arbetade årets uppsättning av
distriktspresidenter samt Rådets VU under engagemang
och livliga diskussioner, med punkterna på föredragningslistan. Allt som diskuterades och klubbades finns i
kommande protokoll på hemsidan.

Fredagen började med att Lena Watz, vår värdinna från
Kristinehamns IWC, bjudit in Tommy Krångh, teckengestaltare och Örebro kommuns ambassadör för Europas
teckenspråkshuvudstad. Vi fick via en film, se hur han
tillsammans med artisten Magnus Carlsson, teckengestaltat sången ”Möt mig i gamla stan” vilken också är en
internationellt uppmärksammad film på Youtube. Under
lördagseftermiddagen gjorde Rådet en paus och besökte
Örebros slott där vi fick en egen guidning, mycket intressant.
Söndagen avslutades med att DP Annika Månsson visade oss hur hon lagt upp programmet för sina klubbesök. Tror att vi alla blev oerhört imponerade av hennes
kreativitet och engagemang för alla kvinnor i Sverige och
i världen. Ett STORT tack!
Efter tre dagars intensivt arbete blev vi avtackade av
Rådspresidenten till en dikt av Tage Danielsson; ”En
droppe droppad i livets älv har ingen kraft att flyta själv.
Det ställs ett krav på varje droppe. Hjälp till att hålla de
andra oppe!”
Pia Elmgren, DP 232

DÅM I D 235 PÅ WENNGARNS SLOTT

P. EVA RAVNELL AVTACKAR OLLE LARSSON. FOTO: ANITA NORDQVIST

Höstens distriktsårsmöte var förlagt till Wenngarns slott
med Sigtuna-Arlanda IWC som värdklubb.
En vacker höstdag samlades delegater och inbjudna gäster och kunde njuta av den vackra miljön, både utomhus
och inomhus.
Mötet inleddes med en presentation av platsen vi befann oss på. Det visade sig att Wenngarn har en lång historia med rötter från medeltiden. Under årens lopp har
Gustaf Wasa, Magnus Gabriel de la Gardie och många
andra personer av börd varit förknippade med slottet.
I modern tid har man anlagt en anstalt för tvångsvård
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av alkoholister, som råkat i klammeri med
rättvisan. Den aktiviteten är sedan länge
historia, men huskroppen står kvar och
heter numera restaurang Anstalten. Vår
lunch serverades där i de fantastiskt väl renoverade lokalerna.
Efter år av förfall övertog Olle Larsson,
som också var vår presentatör, alla byggnader. Full av entusiasm påbörjade han en
imponerande upprustning av hela platsen.
Hans vision var att bygga upp ett modernt
bysamhälle, där människorna som bor i
området känner sig hemma och delaktiga
i olika aktiviteter. Fem ledord har han arbetat efter, nämligen förädling, öppenhet, helhetssyn,
delaktighet och passion. Att han är på god väg att lyckas
med sitt stora projekt kunde alla vi deltagare se.
PS – Slottet har till och med sina egna spöken. Magnus
Gabriel, två barn, som dränktes i slottsdammen och en
ung kvinna, som sägs ha murats in i källaren lär ska höra
av sig om man lyssnar noga.
Efter denna intressanta ingress förlöpte själva mötet enligt plan och agenda. Protokoll finns att läsa på distriktets
hemsida.
Anita Nordqvist

ENGELSKT VÄNKLUBBSBESÖK I GÖTEBORG
Under veckan den 8 – 12 juni (den
enda riktigt fina sommarveckan i
juni här på västkusten) hade vi besök av Jean Hewitt, president, Ann
Coleman och Sheila Jacobs, från Boscombe & Southbourn IWC, England

FÖRSTA RADEN: TINNE
BROOMÉ, JEAN HEWITT, ANN
ROBERTZON, ANN COLEMAN,
BIRGITTA PETERSSON, ANNA
JOLLES HANER, SHEILA
JACOBS
BAKRE RADEN: ELSE
VESTLUND, KATHE JOHNSON,
MARGARETA WESTESSON,
BRITT-INGERLEIJONBERG,
( PÅ BILDEN SAKNAS
ELISABETH STÖMBERG, GU-

FOTO: MARGARETA WESTESSON OCH KJELL PETERSSON

NILLA LINTON OCH KERSTIN
SONDELIUS-RUBARTH)

JEAN, ANN OCH SHEILA

Första dagen installerade sig gästerna hos värdfamiljerna Christina
Stoppenbach och Else Vestlund. På
kvällen bjöd Kerstin Sondelius Rubarth på välkomstmiddag i sitt hem.
Tisdagen ägnade vi oss åt sightseeing i Göteborg med bl a en rund-

tur med Paddan. På kvällen var det
klubbmöte på restaurang Rustik i
Linnéstaden med presidentskifte och
Margaretorna Nedström och Övergaard avtackades för förtjänstfullt
arbete i styrelsen. På onsdagen var
vi ett gäng damer som tillsammans
med gästerna åkte till Nordiska Akvarellmuseet på Tjörn.
På eftermiddagen bjöd Birgitta Petersson på en strålande utsikt och en
läcker måltid i sitt vackra fritidshus
på Orust.

På torsdagen besökte vi Tjolöholmsslott och tittade både på slottet
och de vackra kläderna från filmen
om Elisabeth I, The golden age. På
kvällen samlades vi hemma hos Else
Vestlund på middag.
Fredagen, sista dagen, besökte vi
Mölndals museum och åt lunch där
innan det var dags för våra gäster att
åka hem igen efter vad de sa ” HÄRLIGA DAGAR HOS OCH MED
OSS I GÖTEBORG NORRA IWC”

INTERNATIONELLA BARNDAGEN FIRADES
I STOCKHOLM N.Ö. IWC
Den 5 oktober bjöd Stockholm N.Ö.
in Rädda barnens ordförande i Lidingö, Gunilla Ahrén att berätta om
sin organisation. Viktiga verksamheter är att ta hand om ensamkommande flyktingbarn, att sprida kunskap
om barnkonventionen i samarbete
med Svenska Kyrkan, att i Barnskötarutbildningen diskutera anti-agalagen, som inte är självklar i alla kulturer, samt att tillsammans med Lidingö
stad och olika tjänstemän och lärare
arbeta för integration och respekt.
Rädda Barnen stöttar nyanlända
ensamma barn och nyanlända familjer. Varje barn får en läxhjälpare, eller
som man hellre vill säga, språkvän.
Barnen får träffa språkvännen en gång
i veckan och det har stor betydelse för
barnets språkutveckling och förståelse av samhället. På Lidingö tar man
hand om ett fyrtiotal pojkar i åldern

14-18. De bor på ett boende i det
gamla sjukhuset och tas om hand av
anställd personal. Flyktingpojkarna
tycker mycket om att få ha sin egen
språkvän. Exempel på aktiviteteter var
att försöka förklara vad Lidingö var
för en plats för barn som inte upplevt
vatten, att göra studiebesök och utflykter samt att hjälpa till med läxor.
Pojkarna går ett särskilt introduktionsprogram på gymnasiet. De läser
svenska, matematik, samhällsorientering och sitt eget modersmål.
Att vara språkvän har blivit mycket
populärt på Lidingö. Just nu finns
det fler intresserade än flyktingbarn.
Glädjande är att numera många yngre
personer fungerar som språkvänner.
Idéerna för hur en språkvän skulle arbeta var många och friheten stor. Gunilla försökte t.ex. starta en bokcirkel.
En avancerad uppgift. Hennes stimu-

lerande och varma föredrag väckte
många frågor och gav oss lyssnare en
verklig tankeställare. Hon avtackades
med en IW-ros.
Elisabeth Lindmark

GUNILLA AHRENS AVTACKAS AV P. LENA NYSTRÖM
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STÖLDEN AV SILVERBIBELN
VAR ÄMNET HOS UPPSALA IWC

Höstens första månadsmöte på Hotell Uppsala samlade en
stor skara förväntansfulla IW-damer. Maud Mattsson hälsade oss alla välkomna. Lite vemodigt kändes det eftersom
detta möte också blev det sista på Hotell Uppsala. Vi åt en
utsökt middag och därefter fick kvällens föredragshållare
ordet.
Kjell Söderberg började med att berätta om sitt yrkesliv
som polis. Han gick ut polisskolan i Solna 1970, fick tjänst
i Uppsala och verkade här i 37 år, gick i pension 2007 och
var då chef för kriminal-underrättelsetjänsten. Under sin
tid som polisman fick han ansvaret för utredningen av en
av de mest spektakulära stölderna i Sveriges kriminalhistoria.
Den 5 april 1995 mitt på blanka dagen, årets första riktigt härliga vårdag, kom till Uppsala-polisen ett larm om
ett gasutsläpp på Carolina Rediviva. En polisbil i närheten
beordrades genast dit och poliserna möttes av ett osannolikt tumult i den stora hallen. En tjock stickig rök gjorde
allt svårarbetat. Eftersom det var kårval var där ovanligt
mycket folk och dessutom var just denna dag en hel skolklass från Upplands Väsby på besök. Carolinas personal
var upprörd och skrek ”Silverbibeln är stulen”. Två maskerade män hade snabbt tagit sig in och ut ur byggnaden,
den ene med en gasflaska, den andre med en hammare
med vilken glaset till montern där Silverbibeln låg häftigt
slogs sönder. Vid flykten tog de med sig de två blad ur bibeln som då fanns i montern och de stora silverpärmarna.
Väl ute sprang de åt vänster, slet av sig maskerna, förbi
Prins Gustav -”bästa vittnet” enligt Kjell -, genom Carolinaparken och in i en väntande bil i närheten av Kemicum.
Här berättade Kjell lite om Silverbibelns brokiga historia. Den skrevs ca 520 i Ravenna på 336 purpur-färgade

10 | INNER WHEEL NYTT 4/2015

killingskinn med silverbläck, därav
namnet. Detta är det enda skrivna exemplet som finns kvar på det gotiska
språket, föregångare till de germanska
språken. I ungefär tusen år var bibeln
borta, i Tyskland hittades så småningom 187 blad vilka därefter hamnade
i Prag. 1648 var den svenska armén
i Prag och bibeln blev ett svenskt
krigsbyte. Drottning Kristina hade
bibeln i sitt bibliotek på Stockholms
slott och gav den som ett tack till en
holländare, anställd vid hovet. Han
tog med bibeln till Holland där den
1660 för 500 svenska kronor köptes av Magnus Gabriel
de la Gardie. Han lät Ehrenstrahl rita silverpärmarna och
skänkte boken till Uppsala Universitet där den förvarades
i Gustavianum.
Efter ett nationellt och internationellt intensivt spaningsarbete hittades den 5 maj de två bladen och silverpärmarna i förvaringsbox 198 på Stockholms centralstation.
Silverbibeln ligger nu i säkert förvar på Carolina. De berömda pärmarna och två av bladen kan ses i utställningsrummet. Var de övriga 185 finns är en hemlighet som få
personer känner till. År 2011 utsågs bibeln till ett världsminne. Kjell Söderbergs bok om hela händelseförloppet
är en spännande läsning och finns att köpa på Carolina.
Elisabet Bern Stenberg

ENKÖPING IWC
PÅ UPPSKATTAT
BESÖK I GENT

FALSTERBO-VELLINGE IWC 35 ÅR

FRÅN VÄNSTER:ULLA BÖKWALL, MARGARETA HOLGERSSON OCH EVA TILDBORN-STRÖM

Den 2 oktober firade Falsterbo-Vellinge IWC 35-årsjubileum.
Inbjudna gäster var bl.a. Måns Jacobsson, president i
Falsterbo-Skytts Rotary Club, med hustru Margareta, Gunilla Högberg, past president i Falsterbo-Vellinge Rotary
Club och vår chaterpresident Ulla Bökwall.

Enligt charterbrevet var ”Date of registration” den 24
september 1979 och charterhögtidligheterna inleddes
lördagen den 19 april 1980 i Falsterbo kyrka och följdes
av middag med dans på Kämpinge Strandhotell. MalmöLimhamn var vänklubb, och dess dåvarande president
Gunvor Nordholm-Månsson, är vår nuvarande sekreterare.
Jubileumsfesten gick av stapeln på Skanörs Gästgivaregård. Underhöll gjorde Komediorkestern från Göta Par
Bricole under ledning av Christer Berggren.
Dagen till ära utnämndes Margareta Holgersson, som
varit Inner Wheelare sedan 1973, till Honoured Active
Member. Margareta kom till vår klubb
1992 efter en lång karriär med många
styrelseuppdrag inom Inner Wheel
och hon var också den som chartrade
Strömsunds IWC 1986.
Vi hoppas att dessa 35 år är de första
av många fortsatta år för vår klubb.

VÅRT VACKRA STANDAR, DESIGNAT AV ULLA BÖKWALLS
MAN CHRISTER

ESKILSTUNA IWC GÄSTAS AV STADENS IMAM
Ett välbesökt månadsmöte denna gång,
34 damer hade kommit för att lyssna på
vår föredragshållare,
Imamen Abd al Haqq
Kielan.
Abd al Haqq Kielan,
f.d. Leif Karlsson från
Eskilstuna, berättade
när han först kom i
kontakt med islam.
Det var under en resa
FOTO: ANITA NORDQVIST
till Maroco1963. Leif
tog studenten vid Eskilstuna Högre Allmänna Läroverk
numera S:t Eskils skola och studerade grekiska, kinesiska
samt filosofi i Uppsala och Lund. Leif och några kompisar
bestämde sig för att åka till Mallorca och köpte en sista
minuten biljett för 90 kr. Väl framme på Kastrup så gick
det inga plan till Mallorca på måndagar. De hyrde då en
bil och bestämde sig för att åka till Paris, ändrade sig och
åkte till Marseille därefter Barcelona sen Malaga och till

sist hamnade de it Afrika. Gatulivet i den arabiska delen av
staden Tettuan med alla dess lukter av kryddor, mat mm
gjorde att Leif började räkna sig som muslim redan då.
Leif konverterade till Islam 1984 och ändrade då sitt
namn från Leif Karlsson till Abd al Haqq Kielan som betyder ödmjuk tjänare av sanningen. Konverteringen till
islam tog 3-4 år. Kielan är Imam och ordförande i Svensk
Islamisk Samling. Som muslim måste man be fem gånger
om dagen och dela med sig till de fattiga med 2,5 % av
sin förmögenhet. Att fasta en månad om året ingår också
liksom en pilgrimsfärd till Mecka. Fläskkött är förbjudet
att äta och övrigt kött måste slaktas på halalvis.
Kvinnan har en hög position i islam. Mannen försörjer
familjen även om kvinnan tjänar mest. Kvinnans uppgift
är att ta hand om barnen. Vid eventuellt arv ärver kvinnan
allt för sin egen del medan mannen måste dela med sig av
sitt arv.
Imamen fick många frågor om den s k Islamska Staten
och besvarade dessa med orden
-Det är en terrorsekt och har ingenting med islams läror
att göra.
Barbro Andersson, sek

INNER WHEEL NYTT 4/2015 | 11

BLOMSTERINSPIRATION HOS INNER WHEEL
På månadsmötet i september gästade Josefin Bråthen,
Blomsterlandet, Strömstad-Tanum Inner Wheelklubb.
Hon visade hur man kan sätta ihop blad och blommor till
vackra arrangemang.
Först började Josefin med att klä en halmkrans med rönnbär, nypon och växter som är kvar från blomlådan samt
olika löv. Hon gjorde små buketter, som hon sedan band
fast i halmkransen. Mycket vackert och dekorativt.
Dessutom visade Josefin hur man kan komponera en bukett i ett ”rede” - liknar ett fågelbo - för att där sticka ner
olika blommor och blad som hölls på plats tack vare ”redet”. Hon visade på hur man grupperar blommorna i ett
arrangemang för att på så sätt få mer effekt.
I en ytterkruka med oasis kombinerade Josefin protea och
rosor med löv, som täckte oasisen. Här fanns den ganska
höga protean i orange toner och rosa rosor och dessutom
en gulorange pumpa, vilket blev till ett fint arrangemang.
Det märktes på Josefin att hon verkligen gillar det här
med blommor och blad och olika kombinationer. Det riktigt lyste om henne, när hon visade och berättade om olika
växter och gav många tips till det 25-tal kvinnor, som samlats till en trevlig och inspirerande Inner Wheel-kväll.
Åsa Karlsson, President

JOSEFIN MED EN AV SINA SKAPELSER. FOTO: ÅSA KARLSSON

AVESTA IWC PÅ UTFLYKT TILL WERNERGÅRDENS MEJERI

I YSTARTAGEN. FOTO YVONNE ÅSELL

Vi hade vår årliga vårutflykt förlagd till Wernergården.
Det är ett litet gårdsmejeri där man tillverkar goda ostar
på komjölk.
I år är det 10 år sedan som Birgit gick en veckokurs i osttillverkning och efter det sa att hon ville ha ett eget mejeri.
Birgit började med hjälp av sin man Bengt att helt själva
bygga mejeriet samt göra plats för de sju fjällkor som skulle
stå för råvaran. En otroligt lärorik resa bara det i sig. När
byggnaden var klar och korna på plats så fanns ju ingen
mjölk att tillgå, förrän korna kalvat. Därför började man
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med att få mjölk transporterad från Grådö mejeri.
Ostar började ystas och lagras – efter 3 månader så
smakade man den första osten och tyckte att den var
bra. Nu skulle försäljning starta, men hur? Birgit åkte
runt i gårdar och sålde och till slut fick hon ringarna
på vattnet att sprida sig så snart kom folk och handlade ost av henne. Det riktigt stora genombrottet kom
när hon blev ombedd att få fotas av en frilansjournalist
som sedan sålde reportaget till tidningen Lands ATL
bilaga. Den kom också upp stort i Dagens Nyheter
och efter det så kom många tidningar och ville göra
reportage.
När fjällkorna började ge mjölk så använde man deras mjölk. Detta pågick under många år till dess att
Birgit blev riktigt sjuk. Det blev för arbetsamt att aldrig ha semester eller kunna vara sjuk. Var 3dje dag året om
måste mjölken omhändertas för ystning. Däremellan gick
en dag åt till diskning av mejeriet. Det höll inte i längden så
idag finns fjällkorna visserligen kvar på gården – men man
gör som i början – köper in mjölken från mejeriet eftersom
man då kan styra när man vill ysta.
Därefter hade vi ostprovning på gårdens ostar.
Annika Bertilsson, sek.

BORLÄNGE-TUNABYGDEN IWC MED GEMENSAMMA KRAFTER
Vi var 20 st medlemmar som träffades i Jakobs kapell hos
Gemensamma krafter.
Gemensamma krafter bedriver verksamhet som grundar
sig i att människor skall må bra, mötas och hitta värdefulla
sammanhang att befinna sig i. De fungerar som en familjecentral, en öppen förskola och en samverkanscentral.
Gemensamma krafter består av en referensgrupp och ett
stort nätverk och är precis som namnet säger: ”en gemensam kraft”
Verksamheten finansieras och drivs av Borlänge Kommun, Tunabyggen och Landstinget Dalarna. Verksamheten byggdes upp under åren 1997-98. Deras öppna verksamhet är en mötesplats för föräldrar, barn och andra vuxna. Gemensamma krafter är en mötesplats där människor
från många olika kulturer träffas under ett och samma tak.

Där finns också möjlighet att träffa en familjeterapeut och
BVC-sköterska. En dag i veckan kommer Friskis o Svettis
och gympar, det är då enbart för kvinnor. Man kan man
även få möjlighet att tex baka, laga mat och även fundera
kring tankar om jobb och studier.
Efter maten berättade P-O Byrrskog präst/ projektledare
& flyktingguidesamordnare om hur man kan bli Flyktingguide/Språkvän i Borlänge. Som flyktingguide och språkvän kan du underlätta för den som nyss flyttat hit som flykting att känna sig välkommen och att lära känna vår bygd.
Det är ett ideellt ”uppdrag” som bygger på ömsesidighet
och respekt. Den som är ny i Sverige och i Borlänge kan
genom att ha en flyktingguide och en språkvän få tillfälle
att prata svenska och komma in i samhället.
Mer information finns på www.sprakvan.se.
Susanne Thorell, sek.

JÖNKÖPING IWC LÄR KÄNNA UNDERGROUND
Kvällens gäster var Peter Magnusson och medarbetarna
Lea och Someja .
Peter har tidigare arbetat som speciallärare och kurator.
Han är nu samordnare för föreningen Underground.
Underground jobbar för att förhindra våld och förstörelse på Råslätt. De strävar efter att stärka ungdomarnas
självkänsla och bli starka individer. Man fångar upp ungdomarna om någon är på väg att spåra ur. Föreningen
har bra kontakt med föräldrar, skola, socialen och kvarterspolisen. Alla bor på området och känner varandra.
Det upplevs som en trygghet. Att sätta tydliga gränser
är också viktigt, likaväl som att skapa trivsel i området.
På Råslätt finns 60 olika kulturer och i skolan har 52 %
av eleverna någon diagnos. I somras kunde vi läsa om
bilar som sattes i brand och fönster som krossats på
Råslätt. Genom ett fantastiskt och snabbt ingripande kunde man vända trenden. Man fick förövarna att
ångra sitt beteende och försöka återställa det som gick.

Undergrounds mål är att få ungdomarna att känna ansvar
och stå för vad de gjort.
Lea och Someja berättade vidare om ledarskolan som
är 3-årig. De är en grupp på 7-10 elever som träffas vid
sex tillfällen på hösten. Vid varje träff lyssnar de till någon föredragshållare. Caféet sköter de varje lördag
och är engagerade vid ”Råslättsdagen” och vid Valborgsfirandet. Kursdeltagarna har gjort resor till andra
länder som Irland, Kuala Lumpur och USA. Ungdomarna från Irland kom även till Jönköping på återträff.
Underground menar att det är viktigt att satsa särskilt på
unga kvinnor. De utvecklas då till starka och kloka ledare
som blir goda förebilder i gruppen. Pojkarna tar efter flickorna och ändrar sitt beteende. I grupper där det är 50 %
tjejer fungerar samarbetet och man visar varandra respekt.
Vi var alla mycket imponerade av föreningens goda och
framgångsrika arbete och önskade dem lycka till i fortsättningen.
Lena Karlsson, p P.

MÖRSIL ÅRE FIRAR 40 ÅR
Torsdagen den 8 oktober firade Mörsil Åre sitt 40-års jubileum och jag hade förmånen att få delta. Vi var 16 deltagare, varav två herrar. Jubileet firades på Fjällsätra Pensionat i
Undersåker. Vi började med en välkomstdrink följd av en
utsökt tre-rätters middag. Sekreteraren Inga-Lill Lundhag,
som också tillverkat fantastiska placeringskort, redogjorde
för klubbens historia, presidenten Gudrun Hermansson
läste upp gratulationer som mottagits och jag själv överlämnade en ros och framförde distriktsstyrelsens gratulationer
och meddelade att vi som gåva satt in en summa pengar på

Garissa-kontot. Två
skönsjungande unga
damer underhöll oss
därefter med sång.
Kvällen
avslutades
med kaffe i den vackra pensionatsmiljön.
Ingrid Vestin Forsgren
DP D233
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EUROPEAN MEETING
–KERSTIN JONSON RAPPORTERAR

Som nationalrepresentant har jag varit på två internationella IW-möten den senaste tiden. Först gällde det European
Meeting i Bristol den 3-6 september och 19-20 september
var det Nordic Meeting på Island.
Inget av dessa möten har någon formell status inom Inner Wheel men är viktiga ändå för utbyte av erfarenheter
och åsikter mellan berörda länder. Man kan dock kanske
tycka att det blev för tätt med möten i år när det även var
Convention. Fast många tycker att det ger mera om man
inte är så många. Man har lättare att prata och speciellt
om man inte är så duktig på engelska. Så tyckte i alla fall
många av de nordiska delegaterna på vårt möte på Island.
Då var vi bara elva deltagare, värdnationen inräknad. Och
här pratade vi ofta ”skandinaviska”.
På EM i Bristol var vi totalt 31 deltagare från 14 olika
länder. Jag var ensam representant från Sverige. Med på
detta möte var även Christine Berggren som var speciellt
inbjuden som föreläsare om sitt projekt Våld mot Kvinnor.
Mycket trevligt var också att vår världspresident Charlotte
de Vos var med. Denna gång som en vanlig europa-medlem.
Vid mötet fick vi en rapport av Lene från Danmark om
Convention i Köpenhamn.
Deltagarna rapporterade om läget i sina respektive länder. Det finns en iver i många nya IW-länder, speciell i
östra Europa, att bilda så många nya klubbar som möjligt.
Risken kan bli att det blir som i Indien där det räcker att
Rotary-medlemmens hustru startar en klubb med 10-12
släktingar. I de etablerade IW-länderna är problemet ett
annat – att hålla de befintliga klubbarna vid liv.
En ljuspunkt är att det i många länder i södra och östra
Europa rekryteras unga medlemmar som har lite annan syn
på hur Inner Wheel ska kunna växa. En delegat tyckte att
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vi syns för lite i media och sociala nätverk. Det krävs mera
PR och reklam för att vi ska locka till oss nya, yngre medlemmar. Hon hade letat efter IW på nätet men inte fått
mycket napp. Vi finns nästan inte alls. Här måste vi hjälpas
åt att synas bättre.
En annan fråga som togs upp var bildandet av Senior- eller
Guld-klubbar. D v s speciella klubbar för dem som vill fortsätta att vara medlemmar när deras klubbar vill lägga ner.
När medlemmarna inte vill åta sig att vara styrelse längre
och tycker att det är svårt med datorer. Man betalar då inte
full avgift och har inga krav på styrelse etc. En del medlemsförmåner försvinner naturligtvis, men möjligheten till
fortsatt gemenskap finns kvar. Kan vara värt att pröva.
Delegaternas rapporter visade att det är stora skillnader
på IW i länderna i Europa. I Tyskland finns ingen nationell
styrelse, bara distrikt och nationalrepresentant. Kroatien
var med för första gången medan Frankrike och Turkiet
saknades på mötet.
Gabriele Schrümpf från Österrike lanserade ett förslag till
ett annorlunda europamöte – en kryssning på Medelhavet
nästa vår. Information om detta finns på vår Hemsida.
Jag tog upp en fråga på mötet. Det gällde programmet
på Convention där jag tycker att tiden för omröstningar
borde kortas till ett minimum. Jag tycker också det kan
vara tveksamt att ombudet har rätt ändra klubbens beslut
i omröstningar. Administrativa frågor som borde kunnat
avgöras på HQ diskuterades i timmar. Vi kunde haft mera
tid för utbyten av erfarenheter, seminarier och föredrag om
viktigare frågor. Hoppas det blir en bättring nästa gång, på
Convention i Melbourne den 11-14 april 2018.
Mötet hölls på Mercure Hotel i centrum av Bristol. Stadens borgmästare (Lord Mayor) fullmäktigeledamot Clare
Campion-Smith och hennes man hälsade oss välkomna

och berättade lite om stadens historia. Programmet var fullmatat så det blev ingen tid för andra aktiviteter.
Medföljande herrar, elva s.k. Outer Wheels, hade eget
program när vi damer konfererade. Ett antal lokala Rotarianer ställde upp och visade staden och dess omgivningar. En
dagsutflykt gick till en stor bondgård som hade osttillverkning. Ägaren och hans fru (Rotarian resp. Innerwheelare)
bjöd på lunch. Till lunchen hade alla herrar ombetts att ta

mig sig en ost från sitt hemland. Min man hade en Västerbotten med sig. Ett uppskattat bidrag till lunchens något
mättande ostprovning.
Protokollet från mötet kommer att finnas på vår hemsida
på engelska och med ett sammandrag på svenska.
Nästa European Meeting kommer att vara i Varese i norra
Italien i juli 2016.

NORDIC MEETING

HÄR ÄR NORDENS DELEGANTER

En dryg vecka senare var det så dags för de nordiska länderna att mötas på egen hand. Nu under ett veckoslut på
Island. Totalt var vi 11 deltagare. Två från Finland, två från
Norge, en från Danmark, jag från Sverige och fem från
Island.
Mötet hölls i Keflavik intill flygplatsen och den tidigare Nato-basen. Basen stängdes 2006 och byggnaderna
används idag som bl a hyreslägenheter, studentbostäder,
hotell och konferensanläggningar. När flygplanen lyfte eller landade så kunde vi nästan ta på dem. Så nära var vi
landningsbanorna. Tack och lov var husen välisolerade så
det hördes inte så mycket. Vi sov gott.
Värme i husen hade de. Det var de varma källorna som
gjorde att det var varmt och skönt inomhus.
Även på detta möte gällde det erfarenhetsutbyten och inspiration. Visserligen är avståndet inte så stort geografiskt
mellan oss men vår verksamhet skiljer sig ganska mycket
även i Norden.
Ekonomin är ett gemensamt problem. Island som har sju
klubbar hade i år inte möjlighet att skicka någon representant till European Meeting så det var speciellt viktigt att
uppdatera dem från det mötet.
Jag passade på att ställa en rent principiell fråga: Ska
vi höja medlemsavgiften även om vi har fonderade medel?
Finns det några råd eller regler att följa? Har andra samma
problem?
Det visades sig att flera länder var under motsvarande tryck.

I första hand försökte man lösa problemet med att sänka kostnaderna.
Man försöker lägga så mycket som
möjligt på nätet och på så vis undvika eller minska papperstryckningar.
En annan viktig fråga var den om
vad som var viktigast på Convention. Behövdes så mycket tid till
motioner? Flera ledamöter ifrågasatte om vi använt tiden på rätt sätt.
Det blev mycket prat och omröstningar om administrativa detaljer
på Convention.
En kväll var vi hemma på middag
hos en Inner Wheelare som bodde i en lägenhet högt upp i
ett hus vid hamnen. Vi kunde på nära håll se när de små fiskebåtarna la till i hamnen och lossade sin fångst av makrill.
I programmet ingick också besök i entreprenörshuset där
vi hade vårt möte samt en middag vid den omtalade Blå
Lagunen. Tyvärr medgav inte väder och tid några svavelbad
för mig.
Mötet avslutades under lördagen. Flera av oss stannade ytterligare en dag och hann då med lite sightseeing i bl a Reykjavik. Där fick vi se både den berömda Hallgrimskyrkan
och Konsert- och Operahuset Harpa. Båda spektakulära
byggnader.
Lena från Danmark passade på att bjuda in till Rally i Skagen i september nästa år. Inbjudan och anmälningsformulär kommer på nätet.
I Norge har de en liten fin dikt som jag vill förmedla till
er alla.

Inner Wheel merket, en rund liten nål
den er symbolet på motto og mål.
Vi vil slå vennskapets ring om vår jord
virke for fred der hvor mennesker bor.
Møte vår neste med tillit og smil
det er Inner Wheel.
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ÖREBROHUS IWC GÄSTADES AV
ULL OCH SKINN AV EGNA FÅR
I oktober hade Örebrohus IWC besök av Gudrun Haglund-Eriksson. Hon driver företaget ULL OCH SKINN
AV EGNA FÅR i Bengtstorp, Närkesberg. Gudrun är uppvuxen på en bondgård och har bland annat utbildat sig på
Kvinnersta naturbruksskola. Hon har även sytt mycket i
sitt liv vilket även varit bidragande till hennes nuvarande
sysselsättning.
Allt började med att hon skaffade sig en border collie och
för att träna hunden skaffade hon två
finullstackor. Därefter blev det två hundar, 25 tackor och
32 kor och nu är det 150 tackor.
1991 började hon sy lammprodukter till försäljning och
1994 var hon med och startade ett kooperativ som hette
Hela Härligheten. Idag har Gudrun gårdsförsäljning och
finns med ute på marknader. Hon finns i Wadköping alla
söndagar under advent.
2007 var det inte längre lönsamt att ha kor varför dessa
såldes. Nu har Gudrun och hennes man 488 tackor, 320
gotlandsfår, 7 engelska får. Resten är finullsfår. Som mest
har de 1200 får på sommaren. Tyvärr har de problem med
lodjur som ger sig på fåren.

En fin avelsbagge har ett medelpris på 17-18 000 kronor.
Den dyraste baggen som någonsin sålts i Sverige var från
Gotland och priset på den blev 66 000 kronor!
Det lammas och slaktas tre gånger per år i olika omgångar.
Lamningen sker i oktober, januari och mars. Ullen säljs i
Sverige och skinnen bereds i Tranås. Produktionen har ökat
med 1 % per år. Efterfrågan på lammkött har ökat med 7
%. Vargen är det största hotet mot svensk fåravel.
Gudrun syr fantastiskt välsydda tofflor, mössor, vantar, halsdukar och kramdjur. Man kan även köpa fina fårskinn mm.
Familjen brukar idag 175 tunnland, då de köpt in kringliggande gårdar. Tidigare var det sammanlagt 30 gårdar som
brukadesav småbönder, något som inte längre är ekonomiskt möjligt att leva på idag. Gudrun är en mycket aktiv
kvinna när det gäller livet på landet. Hon är aktiv i LRF,
Fåravelsförbundet och i en hel mängd andra föreningar, där
hon jobbar hårt för landsbygden och svensk mat.
Katarina Pålsson, sek.

NUNNAN FRÅN KENYA PÅ BESÖK

Jag skrev till Rotaryläkarna Helena Salonen och Katherine
Ekblad och berättade om vårt tivoli. De har båda rest runt
i Kenya. Helena svarade genast att nunnan var i Sverige
inbjuden till någon konferens. Hon frågade om jag ville
träffa nunnan. Jag blev bjuden till Katherine, till vänster på
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bilden. Nunnan är 53 år, född i
Kenya. Barnen som är föräldralösa, kallar henne mor. Hon ha
ca 250 barn. På vår
IW-julfest ska vi samla in pengar
till henne. Hon var fascinerande.
Till höger på bilden sitter Helena Salonen, som bor i Vänersborg. Hennes man är också
läkare och har arbetat i olika länder. Helena hjälper vår kassör att
skicka pengar till nunnan.
Läkarna får resan av Rotary och
Inner Wheel. De arbetar i regel
sex veckor utan lön, d v s ideellt.
Katherine visade mig några bilder, bl a på barn som spelar fotboll, gjord av bananblad. Ett år
gav en firma henne ett lager fotbollar, som hon delade ut. Lyckan var stor!
Gerd Eklund, ISO, Stockholm Västra IWC

MARGARETTE GOLDING AWARD GÅR TILL
BIRGITTA SVENSSON, HÖRBY IWC
genom en mängd broschyrer, utställningar och föredrag, tillverkning och
försäljning av kort och T-shirts informerat om och visat på den enorma
betydelsen av en god utbildning för
alla, flickor såväl som pojkar. Till slut
blev det också en barnbok ”Flickan
med den förtrollade hatten”. Boken
gav hela 90 000 kronor, som naturligtvis oavkortat gick till projektet.
Övrig IW-utmärkelse
Birgitta har av SIWR 2013-04-13 erhållit utmärkelsen ”Honoured Activ
Badge ” för sitt initiativ och arbete
med projektet Flickors utbildning.
Birgitta får utmärkelsen Margarette Golding Award som ett
erkännande av ett enastående engagemang i arbetet för projektet Flickors utbildning och rättigheter tillsamman med
UNICEF.
Birgitta är dalkullan, som bosatte sig i Skåne.
1989-1990 var Birgitta klubbpresident i Hörby IWC under mottot ”Put your heart into it”, något som fortfarande
utmärker Birgitta. Att utbilda flickor är att minska världens
fattigdom.
40 år som lärare och inspiratör
Birgitta har under sin 40-åriga lärargärning arbetat för att
stärka barns och ungdomars självkänsla genom rörelse, musik och drama.
Författare och producent
Birgitta har bland annat skrivit och producerat ett flertal
musikaler för ungdomar. Hennes uppsättning av Tage Danielsons och Lars Jonas Werles fredsopera ”Animalen” med
ca åttiotalet medverkande ungdomar från Hörby blev succé.
Pristagare:
Under åren har hon tilldelats ett antal kulturpriser, bland
annat Hörby kommuns kulturpris 1987, Region Skånes
Vuxenskolas kulturpris 1997 och Siv-priset 2009. Så här
låter deras motivering: ”Hon har tilldelats priset för långvarigt och helhjärtat engagemang i barns utveckling och
utbildning, för sin tro på alla människors lika värde och rättigheter och för att hon engagerar och entusiasmerar andra
att följa i hennes spår.”
Entusiast
För att bidra till projektet Flickors utbildning har Birgitta

Margarette Golding Award
instiftades 2000 vid Convention i Stockholm för synnerliga
insatser i samhällets tjänst och kan tilldelas IW-medlemmar
eller andra som utmärkt sig för ”Outstanding Personal Service” helt utan anknytning till arbete å Inner Wheels vägnar eller till Inner Wheel/Rotarys insamlingsarbete. (Enligt
handboken.)
Birgitta summerade inför Hörby IWC 50 års jubileum
klubbens verksamhet i en 38-sidig jubileumsfolder. Hon
avslutar foldern med en sång, hämtad från invigningen av
IW-Convention I Istanbul, där den sjöngs. “A piece of peace
can save the world,”
en passande överskrift till Birgittas mångåriga arbete.
“Det är inte förrän alla röster får höras, som vi kan nå en
bättre värld” konkluderar Birgitta.
Sammanställt av Elisabet Jensen, DISO D 239

A PIECE OF PEACE
A piece of Chocolate makes me smile,
A piece of cake makes me stop cry,
A piece of toy makes me have fun,
But these are all just for one,
And it won´t do much for everyone…
A piece of peace!
A piece of peace!
A piece of peace
Is enough for us.
A piece of peace!
A piece of peace!
A piece of peace
Can save the world!

BIRGITTAS BOK
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D233 HADE ÅRSMÖTE I LUDVIKA
– EN GAMMAL BRUKSORT
Re p re s e n t a n ter för alla nio
klubbar i vårt
distrikt samlades sista helgen
i september till
årsmöte i Ludvika. Jag och
många med mig
har bara passerat Ludvika på väg till Örebro och söderut. Man har noterat det stora ABB-komplexet som ligger alldeles vid genomfartsvägen men det är också allt för en stressad resenär. Nu
fick vi höra Anna Rosenström berätta om stadens historia
som går tillbaka till 1500-talet. Runt 1550 anlade Gustav
Vasa landets första kronobruk i Ludvika eftersom han ville
smida järnet i Sverige. En annan orsak var att man kunde
få gott om vattenkraft här då sjöarna Väsnan och Gårlången har en hög nivåskillnad. Det blev snart ett av landets
största järnverk och smidde stora mängder stångjärn. På
1720-talet köptes bruket av landshövdingen i Kopparbergs
län Jonas Cedercreutz och familjen ägde bruket under hela
1700-talet.
Under 1800-talet var det grosshandlaren Carl Roth från
Stockholm som drev bruket och därefter hans tre söner
och sonsöner fram till 1932. 1855 fick Ludvika en järn-

väg som förband staden med bl a Smedjebacken där det
var lättare att transportera ut produkterna via Strömsholms
kanal. Järnvägen och landsvägen delade Ludvika i två delar,
bruket på ena sidan och herrgården, som byggdes 1785 av
Cedercreutz, och smedsbostäderna på andra sidan.
Denna vackra höstdag gick vi också en promenad, ledd
av Anita Lorenz, för att titta på det som vi fått berättat
om. Det första vi såg var dock en modern fin skapelse i
form av den regnbågsformade bron över järnvägen. Promenaden fortsatte förbi sjön Väsman och upp mot kullen
Hammarbacken som är det gamla området där smedsbostäderna ligger. De flesta är vackert bevarade och bebodda,
kompletterade med några nybyggda längor i samma stil.
Där reste sig även vackert mot skyn en hög byggnad, ett vitt
gammalt sädesmagasin (idag muséum). Det sägs vara byggt
av kvinnor som själva bar sten och murbruk. Jag tror att vi
alla kunde känna en fläkt av stor kvinnokraft!
Herrgården var lika vacker som bilderna vi sett. Den ägs
idag av ABB och är inte öppen för allmänheten. Promenaden tillbaka till hotellet gick förbi kyrkan och det vackra
stadshuset, ritat av Cyrillus Johansson 1937. På kvällen åt
vi en underbar italiensk buffé i Gammelgården. Det är en
gammal bergsmansgård, delvis från 1500-talet. Möte mellan gammalt och nytt alltså.
Tack Ludvika Inner Wheel för en fin helg!
Lena Blom, DISO distrikt 233

BESÖK AV KVINNOJOUREN HOS
LUDVIKA IWC

Vi fick besök av Karin Wigert, ordförande i Ludvika/Smedjebackens Kvinnojour och Benita Holgersson. De berättade
hur Kvinnojouren fungerar och visade statistik över hur
övergreppssituationen ser ut idag. Det kan röra sig om både
fysisk- och psykisk misshandel. Där kan Kvinnojouren gå
in och hjälpa på olika sätt. Genom hemligt boende, hjälpa
till med anmälan, samtal mm. Man kan enkelt bli medlem
genom att betalat 100:- året. Vi beslutade att stödja Kvin18 | INNER WHEEL NYTT 4/2015

nojouren som ett lokalt
hjälpprojekt 2015-2016.
Vi vill också dela med
oss av glädjen av att ha
invigt 7 (!) nya medlemmar sedan september.
Det är nog rekord för
oss i alla fall. Och förstås otroligt viktigt för
klubbens
fortlevnad.
På bilden från september-mötet ser ni från vänster: Margareta Elings-Pers, Sol-Britt Berglöf, Karin Svensson, Karin
Olofsson, Brita Eriksson och Gunilla Hellman.Vid oktober-mötet invigdes den sjunde medlemmen; Marie-Ann
Sandström.”
Marie-Louise Åkman ISO

JUBILEUMSFESTEN
HÖRBY INNER WHEEL CLUB 50 ÅR
DEN 12 SEPTEMBER 2015 PÅ BJÄRSJÖLAGÅRD SLOTT

Vår jubileumsfest förlades till Bjärsjölagård slott, som har
anor från forntiden, då borgen Berizholm låg på platsen.
Det som idag är Bjärsjölagård Slott uppfördes år 1766.
Under middagen hölls tal av Kerstin Friberg, vår hedersgäst, som charmade oss alla när hon berättade om chartern
för 50 år sedan och om de första åren i klubben.
Tal och gratulationer följde sedan från distriktspresidenten Annika Månsson, rådspresidenten Birgitta Lundehed,
Hörbys Rotarypresident Stefan Winberg, Höörs Rotarymedlem Anders Hedve, past rådspresident Anita Pärsson
och Lena Månsson, Ystad IWC.

Det kändes verkligen härligt att så många ville komma
och fira våra 50 år tillsammans med oss – på festen var vi
var totalt 56 stycken Inner Wheelare från Hörby, Helsingborg, Helsingborg-Sofiero, Simrishamn, Göteborgs Norra,
Lund, Skurup, Ystad samt Rotarianer från Hörby, Höör,
Hammenhög och många skålade för 50-åringen och utbringade leven för Hörby Inner Wheel klubb.

Vi gästades även av medlemmar från SIWR och distriktet.
Till vänster om klubbpresidenten Gunilla Almqvist och
Rotarypresidenten Stefan Winberg ser vi past rådspresident
Anita Pärson och rådspresident Birgitta Lundehed samt till
höger om distriktspresident Annika Månsson
Ett mycket stort TACK till jubileumskommittén som ordnade allt detta för oss och till Per-Uno Nilsson som tog alla
fotona.
Gunilla Almqvist och Helen Lindén
KERSTIN FRIBERG JUBILEUMSTALAR
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NYA OCH NYGAMLA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA
D 232

Gudrun Petterson
Karin Sjödin Eriksson
D 232 Margareta Burvall
Mirjam Eriksson
Eva Jäderberg
Birgith Sjölund
Ann-Britt Eriksson
Ingrid Jonsson
Lille-Mor Westerlund
Lena Zetterlund

Piteå
Sollefteå
Umeå
Skellefteå
Skellefteå
Sundsvall-Skön-St:t Olof
Boden
Boden
Sollefteå
Sollefteå

D 233 Evy Johansson
Gunnel Anhén
Monica Fernvik
Ann-Charlotte Ekberg
Boel Ragnarsson
Sol-Britt Berglöf
Margareta Elins-Pers
Brita Eriksson
Gunilla Hellman
Karin Olofsson

Bollnäs-Edsbyn
Falun
Falun
Avesta
Avesta
Ludvika
Ludvika
Ludvika
Ludvika
Ludvika

Marianne Sandström
Carin Svensson
Kristina Rabenius
Ann-Mari Aldén
Anna-Stina Persson

Ludvika
Ludvika
Ovanliljan
Sandviken
Sandviken

D 234 Marianne Björklund
Lena Duvander
Marianne Hellberg
Ingela Johansson
Åsa Hultberg
Maj-Greth Hjärtström
Ingalill Jansson
Rigmor Jersby

Örebro
Kristinehamn
Kristinehamn
Kristinehamn
Karlstad
Arboga
Arboga
Arboga

D 234 Åsa Dahlquist

Örebrohus

D 235 Maria Hellgren
Anne-Marie Hermelin
Ulla Hertz
Lisbeth Sagfors
Ingrid Bergner
Pia Björkeroth Hörz
Gunilla Brevemark
Inga Ekblom
Gunilla Gabrielsson
Marie Koserius
Kerstin Lindgren
Gun Lindberg
Kerstin Johansson
Ulla Lindhe Eklund
Magdalena Rolf
Annika Symreng
Scheila Sundblom
Kristina Enmark
Ulla Stålberg
Monica Cumlin

Nyköping-Oxelesund
Nyköping-Oxelesund
Nyköping-Oxelesubd
Nyköping-Oxelesund
Enköping
Enköping
Enköping
Enköping
Enköping
Enköping
Enköping
Katrineholm
Stockholm Västra
Stockholm Västra
Stockholm Västra
Stockholm Västra
Mariehamn
Lidingö
Eskilstuna Fors
Tumba
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D 236 Birgitta Gustafsson
Erika Svensson
Inger Svangren
Barbro Dahlgren
Ingrid Jonsson
D 238 Karin Mårtensson
Åsa Jolesjö
Elisabeth Lindström
Monica Vestberg
Vailet Boström
Ingrid Cavallius Ekman
Marion Bivesten
Marie Bäckström
Kerstin Sandberg
Kristina Björknerth
Ann-Helén Alexandersson
Monica Björlingson
Birgitta Issal
Maria Ljungsten
Agneta Rahm Johansson
Kerstin Svanberg
Gerd Svennenfors
Eva Bergh
Ulla Dahlgren

Alingsås-Lerum-Vårgårda
Alingsås-Lerum-Vårgårda
Strömstad-Tanum
Kungshamn-Lysekil-Munkedal
Kungshamn.Lysekil-Munkedal
Jönköping
Lidköping
Lidköping
Lidköping
Vetlanda
Vetlanda
Skövde
Skövde
Skövde
Jönköping-Huskvarna
Skövde S:ta Elin
Eksjö
Eksjö
Eksjö
Eksjö
Eksjö
Jönköping-Bankeryd
Gislaved
Gislaved

D 239 Rebecca Alsvold-Törndahl
Skurup
Ingrid Andersson
Skurup
Helen Råbom
Staffanstorp
Margaretha Sjöström Hansson Svedala-Bara
Ulla Bökwall
Falsterbo-Vellinge
D 240 Eva Gustavsson
Anna Johansson
Annika Lindström
Gunilla Olsson
Heléne Roth
Berith Roth
Eva Ulmfelt Zimmerman
Margareta Leijonhufvud
Gunnel Ängquist
Iréne Ahlstrand-Mårlind
Katarina Backhamre
Elisabeth Ebbesson
Ulla Gustafsson
Lilly Abrahamsson
Marie Axelsson

Hässleholm
Hässleholm
Hässleholm
Hässleholm
Hässleholm
Hässleholm
Hässleholm
Hässleholm
Hässleholm
Karlshamn
Karlshamn
Alvesta
Växjö-Tegnér
Lessebo-Hovmantorp
Lessebo-Hovmantorp

D 241 Millan Löfdahl
Eva Nilsson
Lisa Nisula
Ann-Catrine Stalebrant
Laila Gustafsson
Gunilla Johansson
Gunilla Kegert
Ella Medin
Ingrid Arfwidsson Nordell
Inga-Britt Gustafsson
Margareta Roos
Suzette Sigurdsson

Linköping
Västervik
Västervik
Västervik
Nybro-Emmaboda
Nybro-Emmaboda
Nybro-Emmaboda
Nybro-Emmaboda
Norra Norrköping
Norrköping Norra
Norrköping Norra
Norrköping Norra

ANNIKA LENNSTRÖM ÄR ELDSJÄLEN BAKOM
DISTRIBUTIONEN AV KORRESPONDENSKORTEN
MED VÅR RÖDA ROS OCH VÅRT IW-MÄRKE.
Här följer distriktsredaktör Anna Keskers intervju med Annika
Lennström.
- Hur kom det sig att distriktet startade med försäljning av korrespondenskort?
- Vi hade en distriktspresident, Mariana Engström Göteborg
Norra, IW-året 1988/89.
Hon blev medlem på 1960-talet tror jag det var. Något hon
verkligen ville jobba för i IW-sammanhang var bidrag till tullens
inköp av narkotikahundar! Mariana kom därför upp med förslaget att D 236 skulle ordna med detta kort. Enkelt att marknadsföra och sända. Jag var DISO då. Idén togs emot stort av
distriktet och allt började ta form.
- Vem ritade rosen?
- Jag fick i uppdrag att kontakta IW-klubben i Mönsterås
D 241.
- Varför just Mönsterås?
- De hade redan en ros på tändsticksaskar som de sålde och vi i
236:ans VU tyckte den var passande. I Mönsterås fanns en medlem, som jag tror hette Gun Burmeister, som hade ritat rosen
och hon gav sitt medgivande till användning på korten. Posten
hade informerat att tändstickor ej fick sändas via posten och om
D 236 hade rosen på korten skulle den få ”leva vidare.”
- Vem och var ordnades tryckningen?
- Jag är mycket angelägen att landsbygden skall ha chans att
överleva med de mindre företagen, så jag skaffade offert från ett
tryckeri i min kommun och det visade sig att det stod sig bra
mot de stora i Göteborg! Alltsedan hösten 1988 gäller det.
- Är det alltid du som sålt dessa kort ?
- O, nej! Jag övertog det, 2003 tror jag det var. Olika IW-medlemmar har haft ansvaret under de 37 åren kortet funnits.
- Är kortet efterfrågat?
- Ja, det vill jag verkligen hävda! Vissa klubbar köper regelbun-

det och då ofta ganska många kort medan det också finns klubbar/distrikt som aldrig beställt.
Just i år har det varit färre, säkert beroende på att det i år inte
finns uppgifter i matrikeln. Nu finns det på hemsidan. Hoppas
att många hittar uppgifterna där!
- Hur skickar du korten?
- Vi har lantbrevbärare så det är enkelt. Jag lägger beställda kort
i kuvert och sänder med inbetalningskort där portot är medräknat. Ofta blir det flera försändelser i september, när klubbarna
kommit igång riktigt. Sänder meddelande till D 236:s skattmästare och har nog aldrig hört att pengar uteblivit!
-Vet du hur mycket pengar korten har inbringat under åren ?
- Nej tyvärr, men det vore fantastiskt roligt att veta, men vi ser
ju i IW-Nytt att stapeln för pengarna till hundarna alltid är den
högsta, så nog har det blivit rejäla summor genom åren, även
om inte dessa kort varit det största bidraget till Tullverket.

ÅRETS (IW) NARKOTIKASÖKHUND
Den tioåriga flatcoated retrievern Hicka är utsedd till årets narkotikasökhund 2015. Hicka har med sin hundförare Ingemar
Paulsson från den 1 september 2014 till den 31 augusti 2015
medverkat till 37 beslag av narkotika till en sammanlagd samhällsnytta av cirka 32,7 miljoner kronor. Hicka och Ingemar
arbetar tillsammans i en brottsbekämpningsgrupp i Trelleborg.

INGEMAR PAULSSON MED NARKOTIKASÖKHUNDEN HICKA – ÅRETS NARKOTIKASÖKHUND 2015.
HICKA ÄR EN IW-HUND! FOTO: PETER LÖFQVIST
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Programme and Application
Mail your application (application is binding) to
bridgingthebalticsea@gmail.com
before the 14th of January 2016
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Welcome!
IWC Kalmar District 240 & 241

Date
May 20

Time
14:00
18:00
19:00

May 21

08:30

17:00

10:00

14:00

18:30

May 22

09:30

Programme
Welcome! Registration at hotels listed below, coffee/tea and sandwich.
Lecture on "Who wants to swim in The Baltic Sea?" by PhDr Elin Lindehoff.
Place : Kalmar Stadshotell.
Reception and buffet.

Cost

560 SEK

Tour of Öland:
Bus trip to Öland. Bus from Stadshotellet at 8:30
Stop at VIDA art museum (www.vidamuseum.com).Coffe/tea and cake.
Visit at the Castle of Borgholm.The castle dates back to 10th century.
(www.borgholmsslott.se).
Lunch
Solliden , summer recidence for the Royal family.(www.sollidenslott.se).
Includes: Bus fare, guided tours, entrance fee ,coffe/tea and cake,lunch.

700 SEK

Kalmar on your own.
Kalmar County museum and the exhibition "The Royal Ship Kronan".
(www.kalmarlansmuseum.se)
Includes:Guided tour and entrance fee.Lunch on your own.

90 SEK

The castle of Kalmar. The castle dates back to 10th century.
(www.kalmarslott.se).
Includes: Guided tour and entrance fee.Lunch on your own.

90 SEK

Banquet at the Castle of Kalmar.
Includes: Come together drink,three course dinner, 2 gl wine, coffe/tea and
cake,entertainment.( From City -30 min walk,taxi 10 min).

850 SEK

Nr of p

Total Cost

The Cathedral of Kalmar.Guided tour and organ music.
(www.kalmardomkyrka.se>).

Total amount to transfer before the 14th of January 2016.
Guests from abroad:Bank:Nordea IBAN:SE3295000099604207993975
BIC/Swift:NDEASESS
Guests from Sweden: Pg 799397-5
Special

dieatary requirements/allergies:

Hotel: Kalmar Sund Hotell (www.kalmarsundhotell.se )IW-price- ref number 40310704
Kalmar Stadshotell (www.calmarstadshotell.se)IW-price-ref number 16117444
(Hotel not included)

Name:
Club:
e-post:

Country:

Telnr:

Contactperson,Kalmar IWC: Gudrun Bertilson gudrun.bertilson@telia.com

INNER WHEEL NYTT 4/2015 | 23

POSTTIDNING B

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

GENERAL
INFORMATION
RALLY
IC

allerupdesign.dk - september 2015

Organizer:
Inner Wheel Denmark
www.innerwheel.dk
Last date for registration:
June 1, 2016.

WELCOME

TO NORDIC

RALLY 2016

16.-18. September

SKAGEN

RALLY
IC

DENMARK

NORD

Accompanying guests are welcome to all events
following payment as other participants.
The rally will be held at the
Color Hotel Skagen A/S, Gl. Landevej 39,
DK-9900 Skagen, www.colorhotels.dk.
Participants in the Inner Wheel Rally can reserve rooms for special rates during the period
September 11-21, 2016.
To obtain room discount at
Color Hotel Skagen, participants must book a
minimum of two nights with one night being in
the period September 16-18, 2016. Use promotion code “Nordic Rally 2016” for your discount.
The rooms can be booked and paid either at
www.colorhotels.dk or Skagen@skagenhotel.dk
Tel. +45 98 44 22 33.
Please contact Skagen
Tourist Bureau for alternative
accommodation.

NORD

16
20

16
20

