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KÄRA LÄSARE

VI MINNS
D 232 Solveig Lindgren Boden IWC 1981-2016
D 233 Gunnel Hagman Hudiksvall IWC 1983-2016 
D 235 Maria Olborg Katrineholm IWC 1972 -2016
 Wendela Lundh Stockholm Västra IWC 2001-2016
D 236 Berit af Geijerstam Uddevalla Skansen IWC 1980-2016
 Gunnel Nord Varberg IWC 1980-2016
 Anna-Lena Forser Göteborg Södra IWC 1974-2016
 Anna-Stina Aktiv Göteborg Södra IWC 1981-2016    
D 238 Kerstin Blomquist Skövde S:ta Elin IWC 1992-2016
 Elsa Bäck Skövde IWC 1997-2016
D 239 Christina Makhyoun  Malmö-Limhamn-Slottsstaden IWC 2001-2016
 Maj-Britt Larsson Trelleborg IWC 1974-2016
D 240 Ingegerd Borgarp Älmhult IWC 1981-2016
 Maj-Britt Pertoft Ängelholm-Luntertun IWC 1978-2016
D 241 Kerstin Johnsson Norrköping Norra IWC 2002-2016

Varmt välkomna till ett nytt nummer av Inner Wheel 
Nytt och stort tack för alla fina bidrag!
Som ni ser här i tidningen har det varit en höst full 
med både roliga och seriösa aktiviteter runt om i 
IW-landet. 

Jag var på Nordic Rally i Skagen och fick en intervju 
med IIWs president Yemisi Alatise. Alla distrikt i Sverige 
fick då varsitt exemplar av en bok som hon samman-
ställt under temat ”Touch A Heart”.  Låt boken cirkulera 
bland klubbarna! 

Som ni ser finns det klubbrapporter från alla di-
strikt i tidningen. Det är stort fokus på hjälpprojekt 
och invandrarfrågor vid många möten. Rut Bodén 
i Hudiksvall har upprättat en förteckning över de 
nätverk som f.d. RP och DP håller vid liv. Det finns 
flera inbjudningar till olika typen av möten, både 
nära och långt borta där alla medlemmar kan delta. 
Kom med! Du ångrar dig inte.

Den mörka hösten har vi lyst 
upp med att tända ljus, både 
hemma och på våra möten. Vi 
tänder ljus för Vänskap, Hjälp-
samhet och Internationell 
förståelse och hemma tänder 
vi för att få det mysigt och om-
bonat, både ute och inne.

I januari tänder vi ett ljus 
och uppmärksammar Inner Wheel-dagen. Det sker 
på många olika sätt över hela världen men alltid 
med ett internationellt inslag och information om 
hur Inner Wheel en gång började. Jag ser fram  
emot att få många bidrag till nästa IW-Nytt  
om hur ni firade den 10 januari. 

God Jul och ett Gott Nytt Inner Wheel År !
Kerstin Jonson, redaktör                                                                                                                                         

Många IW-klubbar har en del äldre 
medlemmar och det innebär att vi 
får och bör delta i åtskilliga begrav-
ningar. Vår klubb, Älmhult IWC, har 
alltid tyckt det vara viktigt att följa 
en IW-vän till sista vilan och vi är 
också duktiga på att ställa upp. Det 
uppskattas verkligen av både an-
höriga och övriga gäster. Vi har en 
kort enkel ceremoni, som jag gärna 
vill förmedla till andra klubbar. Vi 
går fram till kistan, sist 

av alla, bildar ring och håller 
varandra i händerna. Vi böjer våra 
huvuden och niger. Därefter läser 
presidenten, eller någon annan en 
dikt, som jag nyligen skrivit. Därpå 
lägger var och en, en rosa eller vit 
ros på kistan, vi bildar åter ring, 
böjer våra huvuden och lämnar 
kistan. Klubben skänker även alltid 
en slant till ett IW-projekt eller till 
något lokalt projekt. Min dikt får ni 
gärna använda.

"Du är för alltid en del utav oss.
En länk i vänskapens kedja.
En kugge i hjulet, kan ej ryckas loss.
Men med tanken, vi kan dej tillbedja.
I ljuset vi tänder - vårt hoppfulla bloss.
Är du för alltid en del utav oss!"

Berith Krook, Älmhult IWC

FÖRSLAG TILL EN SISTA HÄLSNING
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Rådspresident Margareta Wesslau

TÄND ETT LJUS …

Inner Wheels 
ljusceremoni:
Det mellanstora 
ljuset symbolise-
rar Inner Wheel 
dåtid. 
Det minsta inne-
varande år och 
det största vår  
framtid.

Kära Inner Wheel-vänner! 
Hösten är här och klubbarna har 
haft flera möten, distrikten har 
haft sina viktiga distriktsårsmö-
ten i oktober och rådsårsmötet 
har ägt rum i november. Vi tänder 
levande ljus både hemma och på 
våra möten. Inom Inner Wheel har 
ljusen och deras färger ett sym-
bolvärde: mörkblå ljus i klubbar, 
ljusblå vid distriktens möten, vita 
vid rådsmöten. Dessutom tänder 
vi också vita ljus för att minnas 
medlemmar som inte finns bland 
oss längre. Ljusen ska minna oss 
om alla Inner Wheel-vänner i hela 
världen, alla i vårt gränslösa nät-
verk.

Vi i Sverige och hela den demo-
kratiska världen är så lyckligt lot-
tade! Vi tänker inte på att det kan 
ses som ett privilegium att i före- 
ningar och organisationer få sam-
las kring en idé eller för att driva 

en ideell verksamhet utan att för 
den skull misstänkas för att bedri-
va regeringskritisk eller kriminell 
verksamhet. 

På andra ställen i världen är 
man beredd att riskera att avtjä-
na fängelsestraff för att vara med 
i ideella organisationer, speciellt 
om de har internationell anknyt-
ning!

Jag har bott och arbetat 15 år i 
Brasilien, Singapore och Istanbul i 
Turkiet och inget av dessa länder 
utmärkte sig då för att vara demo-
kratier av ädlaste slag. 

I Turkiet gjorde jag till millen-
niumskiftet ett försök att legalt 
starta en förening för svensktalan-
de kvinnor, för det skulle officiellt 
vara möjligt  enligt författningen. 
Efter många, långa och frustre-
rande besök hos olika statliga 
myndigheter och polisavdelning-
ar lade jag ner försöket. Jag hade 

visat upp att jag inte varit straffad  
i något land tidigare och visat 
föreningsstadgar översatta till tur-
kiska med förklaringar om syftet. 
Ett par år senare, när Turkiet aktivt 
arbetade för att komma med i EU, 
kunde jag med svenska General-
konsulatets hjälp starta en före- 
ning som lydde under turkisk lag. 

Detta med yttrandefrihet och 
församlingsfrihet sågs fortfarande 
med skepsis, så när vi hade årsmö-
te kom en artig och välkammad 
representant från polisen och lyss-
nade på allt som sades, vilket na-
turligtvis fick vara på turkiska och 
tog därefter med sig dagordning 
och deltagarförteckning och rap-
porterade antagligen  det som var 
av intresse till någon polismyn-
dighet.

 Vilken tur vi har som får vara 
med i vårt Inner Wheel utan pro-
blem och bara glädja oss åt att få 
ingå i den stora och lilla gemen-
skapen som en klubb i en stor or-
ganisation innebär! Så vi ska tän-
da ljusen för varandra och tänka 
på att vi är medlemmar i en poli-
tiskt och religiöst obunden orga-
nisation i ett land där föreningar 
som Inner Wheel får verka.

God Jul och Ett riktigt Gott Nytt 
Inner Wheel-År önskar jag er alla!

Margareta



4 | INNER WHEEL NYTT 4/2016

Nationalrepresentant  Birgitta Lundehed

24 oktober är det FN-dagen. I år 
var jag på Hulebäcksgymnasiet i 
Mölnlycke där man firade dagen 
med deltagande från olika organi-
sationer och ett trevligt föredrag 
om ”Lika barn leka bäst” av Doreen 
Månsson. En av de stora frågor-
na hos eleverna var hur vi ser på 
Mänskliga Rättigheter; en mycket 
väsentlig fråga, som förhoppnings-
vis diskuteras runtom i Sverige  
och i FN.

Inner Wheel i FN
I slutet av 2014 hade 4 560 organi-
sationer NGO (non-governmental 
organizations) status i FNs ECOSOC. 
En av dessa organisationer är Inner 
Wheel. NGO ses av FN som värde-
fulla länkar till det civila samhället. 
Internationella Inner Wheel fick 
konsultativt status 1973 och är idag 
representerade vid FN i Genève, 
New York och Wien och får varje år 
inbjudningar om deltagande i olika 
sessioner.

Vid European Meeting i början 
av juli fick jag en kort PM skriven 
av Martine Gayon från Inner Wheel 
i Florida. Hon var IIWs representant 
vid FN i New York. 

Hon skriver bl. a. om kommis-
sionen för kvinnors status. Kommis-
sionen möts årligen för tio dagars 
arbete vanligtvis i slutet av februari 
eller i mars. 2015 hade Martine Gay-
on nöjet att delta i kommissionens 
arbete tillsammans med 2014-2015 
vice president Charlotte de Vos och 
2016 med 2015-2016 vice president 
Oluyemisi.

Temat för 2016 var kvinnors möj-
ligheter och utveckling. Man arbe-
tade också med genomförandet av 
slutsatserna från 2013 års session 
om att förhindra all slags våld mot 
kvinnor och flickor.

I Wien etablerades 1983 en kom-
mitté för narkotikakontroll och -be-
kämpning med NGO som medlem.

Jag har i höst deltagit i två di-
striktsårsmöten, D 233 och D 236.  
D 233 höll till på Storhogna hög-
fjällshotell och D 236 på Vargön.

Förra året när jag var rådspre-
sident hade jag inte tillfälle att be-
söka D 233 så jag gjorde det i år i 
stället. 

Ytterligare en orsak till besöket 
var att Gudrun Hermansson bjudit 
in oss stjärnor som var distriktspre-
sidenter samtidigt. Tyvärr kunde 
inte mer än tre delta, nämligen 
Gudrun Hermansson (D 233), Gerd 
Lindström (D 239) från Malmö och 
jag själv Birgitta Lundehed från 
Mölnlycke (D 236). 

Lättsamt och trevligt
Jag fick möjlighet att tala om bl.a. 
våra värdegrunder Vänskap, Hjälp-
samhet och Internationell förstå-
else. Det är ju dessa som utgör 
basen eller kittet för Inner Wheel. 
Framhöll också att det är viktigt att 
vi har respekt för varandra. Inget är 
rätt och inget är fel. Stämningen på 
distriktsårsmötet var lättsam och 
trevlig. Alla tycktes trivas gott till-
sammans.

Mitt eget distrikt D 236 hade valt 
Ronnums herrgård i Vargön utanför 
Vänersborg. Jag tog också här upp 
våra värdegrunder eftersom jag 
hade den ”övriga” gruppen. En av 
deltagarna, som var ny inom Inner 
Wheel, tyckte att det var värdefullt 
för nu förstod hon mer vad Inner 
Wheel står för. En annan tyckte att 
vi måste börja diskutera framtiden.

Jag anser att alla klubbar bör dis-
kutera värdegrunderna en gång per 
år för att hålla de levande. Dagens 
medlemmar består ju av de som 

gick med i Inner Wheel p.g.a. att 
deras man var rotarian och de idag 
som inte har någon förankring i Ro-
tary. Därför behövs diskussioner för 
att alla ska stå på samma bas.

Mer att läsa på hemsidan
När jag var på ett sammanträde 
med Rotary Läkarbank berättade 
ordföranden att när hon var nere 
i Kenya på uppdrag för läkarban-
ken kom hon och ytterligare någ-
ra svenska läkare och en kenyan 
att diskutera tro. En av läkarna sa 
att han trodde ingenting, han var 
ateist. Kenyanen frågade förvånad 
om vem som tog hand om hans själ. 
Vi i Sverige förstår inte att vi är det 
mest sekulariserade landet i värl-
den. Internationell förståelse!

Jag har varit på begravnings-
gudstjänsten för Anna-Lena Forser, 
en sann Inner Wheelare som tillhör-
de Göteborg Södra IWC. 

Läs gärna artikel om Garissa på 
annan sida i IW-Nytt. Läs också en 
artikel om IW-doktorn som finns 
på hemsidan. Klicka på IW-doktorn. 
Hoppas Du går in på hemsidan för 
där hittar Du en hel del information 
om Inner Wheel.

Trevlig helg!
November 2016

Birgitta Lundehed

INTERNATIONELL 
FÖRSTÅELSE
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Sedan 1992 är det kutym att 
distriktspresidenter tillsammans 
med rådspresidenten, det år de 
tillsammans ingått i SIWRs styrel-
se, fortsätter att träffas och hålla 
kontakt med varandra. Många 
gånger livet ut. 

Det har utvecklats till en 
trevlig tradition som inte bara 
stärker sammanhållningen i de 
olika grupperna utan i hela Inner 
Wheel. Varje grupp har hittat på 
ett eget namn - ofta tvetydigt och 
lite vitsigt. 

Rut Boden, Hudiksvall IWC, har 
gjort en sammanställning över 
grupperna. Kolla gärna och hör av 
dig till henne om du kan komple-
tera listan.

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

1997-1998   Storkar
1998-1999   Kronor
1999-2000   Ugglor
2000-2001   Delfiner
2001-2002   Lejon

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

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

2012 -2013   Stjärnor
2013 -2014   Ormar 
2014 -2015   Delfiner
2015 -2016   Droppar
2016 -2017   Amiralfjärilar

VI TRÄFFAS OCH TRIVS

Geparderna har träffats i Stock-
holm och varit på Wallmans efter 
en trevlig lunch och eftermiddag 
hos Marléne Wahlqvist. 

Ormarna ringlade till Maj-Britt 
Wickberg i Kungsberg där de under 
några dagar i september gjorde 
utflykter. Bl.a. åkte de bil upp till 
toppen av Kungsberget och besök-
te Wij trädgårdar i Ockelbo.

Scarabéerna möttes i Skjutebo 
hos Kristina Andersson där de 
njöt av värme och bad. 
På bilden ses de på Tabergs Topp 
som gav utsikt över norra Små-
land. De såg John Bauer utställ-
ningen på Länsmuseet i Jönkö-
ping. Efter lunch på restaurang 
Sjön på strandkanten vid Vättern 
gjordes besök på Husqvarna 
Fabriksmuseum och på Galleri 
Smedbyn.

Fr.v. Elisabeth von Friesendorff, Gudrun Asp, 
Marianne Möller, Lisbeth Gabrielsson, Birgitta  
Gabrielsson och Sonja Eriksson. Kristina  
Andersson höll i kameran.

Delfinerna samlades i Helsing-
borg dit Ingelög Wyndhamn 
hade bjudit in till en mycket 
trevlig helg. Vädergudarna var 
på Delfinernas sida och Sofiero 
och Afrikahuset var trevliga 
besöksmål. 

Fr.v. Ann Persson, Laila Lundqvist Berglund, 
Kristina Andersson, Christina Persson, Marga-
reta Warnholtz, Agneta Svensson, Maj-Britt 
Wickberg och Lilian Bergholtz.

Fr.v. Ewa Jägevall, Margreth Bergström, Gunilla  
Thorstensson och Marléne Wahlqvist. Kerstin 
Jonson tog kortet.

Fr.v. Ingelög Wyndhamn, Britt Hallgren, Ursula 
Indorf-Sjöholm, Elisabeth Eriksson, Margareta 
Olofsson, Lena Blom, Kerstin Jonson, Lena 
Watz och Christina Persson.

NÄTVERK 
FÖR LIVET
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"Happier Futures – better lives" 

VÅRT VIKTIGA 
INTERNATIONELLA HJÄLPPROJEKT 

Under detta paraply väljer samt-
liga IW-länder sina egna projekt. 
Medlemmarna i Sverige har fått 
möjlighet att välja vilket interna-
tionellt projekt som vi i Sverige 
ska ha. Beslutet blev att ha   kvar 
Garissa i Kenya som vårt interna-
tionella projekt. 

Både Garissa och det nationel-
la projektet IW-doktorn (ingår i 
Rotary Läkarbank) har sin verk-
samhet i Kenya; Garissa i östra 
Kenya och IW-doktorn i västra 
Kenya. Kenyas befolkning är i 
huvudsak kristna men i öster där 
Garissa ligger är befolkningen 
muslimer.

Carl-Axel Ekman – en av 
stiftarna av Garissa – och Göran 
Claes – nuvarande ordförande i 
Garissa är kirurger och har tidiga-
re arbetat för Rotarys Läkarbank 
vilket innebär att båda två känner 
Kenya väl. Carl-Axel Ekmans hus-
tru Monica - tandläkare - var den 
andre stiftaren.

Båda två kom till Garissa första 
gången 1989 och var utsända av 
Rotary Läkarbank. Monica Ekman 
dog 2006.

Carl-Axel Ekman chockades 
av fattigdomen, misären, infek-
tionerna och de könsstympade 
fl ickorna och kvinnorna. 

Aldrig mer Garissa sa han till 
sin hustru när de kom hem men 
Monica hade en annan uppfatt-
ning. 

Hon ansåg att det var en 
utmaning att kunna göra en god 
insats. De samlade ihop 30 000 kr 
och åkte ner till Garissa. På så sätt 
startades engagemanget.

Carl-Axel Ekman utsågs till 
Svensk Hjälte 2008 med motive-
ringen: ”Carl-Axel Ekman är en 
Svensk Hjälte för att han under 
20 år arbetat för att hjälpa utsat-
ta kvinnor och barn i Kenyas 
fattigaste provins och för att han 
räddat hundratals undan köns-
stympning.”

Carl-Axel Ekman kallas också 
för fotbollsdoktorn. Han har varit 
Elfsborgs IFs doktor till för några 
år sedan. Garissas fotbollslag 
samarbetar med insamlingsstif-
telsen. Spelarna bär tröjor med 
texten FGM Kills (Female Genital 
Mutilation Kills).

Garissa ligger på vägen mellan 
Somalia och Kenyas huvudstad 
Nairobi i en region som präglas av 
torka och fattigdom. Det geo-
grafi ska läget var en bidragande 
orsak till förra årets attack av als-
habab-anhängare från grannlan-
det Somalia. Över 100 personer 
i fl ickhemmets närhet dödades. 
Tack och lov blev ingen av fl ickor-
na i fl ickhemmet dödade. 

"Happier Futures – better lives" är Inner Wheels övergripande 
internationella projekt. Beslut fattades vid Convention i Kö-
penhamn 2015 om att fortsätta med projektet ytterligare tre 
år till nästa Convention, dvs 2018. 

Dr. Ekman Girls Home är en trygg fristad för många fl ickor.

Garissas fotbollslag.

Carl-Axel Ekman på besök i skolan.
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Flickhemmet är omgärdat av en 
hög mur.

På Garissas hemsida kan vi
läsa följande: ”På Dr Ekman 
Girls Home har idag 117 fl ickor, 
de fl esta föräldralösa, en trygg 
fristad. Här får de mat, trygghet, 
vänner, vuxna förebilder och en 
möjlighet att gå i skolan. Många 
av de fl ickor som bor här idag 
skulle inte levt om de inte fått en 
plats här. Alla fl ickor är dessutom 
räddade från den grymma köns-
stympningen.” 

Flickhemmet fi nansieras till 
största delen av Monica och 
Carl-Axel Ekmans insamlingsstif-
telse. Det är till stiftelsen som våra 
insamlade pengar går; 2015/2016 
ca 70 000 kr. Den dagliga driften 
av fl ickhemmet ansvarar Woman-
kind för. Womankind är en lokal 
organisation mot kvinnlig köns-
stympning och våld mot kvinnor. 

Martti Valkonen, servicechef 
på Södra Älvsborgs sjukhus, är 
också styrelseledamot i Garissa. 
Han åker varje år ner till Garis-
sa för att underhålla donerad 
medicinteknisk utrustning och ge 
teknisk support vid förlossnings-
kliniken. Han besöker givetvis 
också fl ickhemmet och han berät-
tar att fl ickorna idag mår bra och 
att verksamheten fortsätter som 
tidigare. 

Martti Valkonen reser till Ga-
rissa snart igen och då får vi mer 

information om hur det står till 
där nere.

I Kenya är enligt lag sedan 
2011 könsstympning förbjuden. 
Könsstympning utförs i regel av 
en jordemor (barnmorska utan 

utbildning). Många av jordemöd-
rarna är analfabeter. Samarbete 
med imamerna i regionen har 
etablerats. Dessa förmedlar vid 
fredagsbönen att det fi nns en lag 
som förbjuder könsstympning. 

Könsstympning har inget 
med religion att göra utan är en 
kulturell och social tradition. Den 
går emot islams lära. Vid starten 
av Garissa läste Monica Ekman 
koranen för att förvissa sig om att 
man inte bröt mot religionen. 

Gå gärna in på Garissas hem-
sida. Tryck på sponsorer. Där står 
att Inner Wheel Sverige är en av 
sponsorerna.

November 2016
Text Birgitta Lundehed, 

projektansvarig
Foto Urban Tapper /Garissa.se

Skolan har plats för 400 fl ickor. Från för-
skola t.o.m. grundskola. Det fi nns stipen-
dier för vidareutbildning på gymnasium, 
högskola eller yrkesskola.

Stiftelsen stödjer även en förlossningsklinik där det bl.a. fi nns mödra- och barnavård.
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SALUT FÖR NORDIC RALLY I SKAGEN
Nordic Rally hölls i Skagen, Danmark, 16-17 sep-
tember. Till denna typ av vänskapsmöten är alla 
innerwheelare välkomna.

Denna gång var det drygt 160 deltagare, varar ett 
20-tal medföljande. De flesta kom från Danmark och 
Norge. Från Sverige deltog tyvärr bara 11 från Inner 
Wheel.

Programmet var omväxlande och mycket givande 
med många intressanta inslag. I öppningsceremonin 
framträdde den speciella IW-kören från Danmark som 
medverkade på Convention i Köpenhamn 2015. Kör-
medlemmarna är från olika danska IW-klubbar. 

Lena Pedersen, som tillsammans med Lene Schade 
och Aase Christensen svarade för arrangemanget, höll 
ett trevligt hälsningsanförande. Hon beskrev underhål-
lande och träffande kvinnans utveckling sedan andra 
världskriget. Från hemmafru till verkställande direktör. 

Världspresidenten Oluyemisi Alatise, från Lagos, Ni-
geria, berättade om tankarna bakom sitt tema ”Touch 
A Heart”. Hon gav även alla distrikt en fin bok som hon 
sammanställt.

Lene Schade berättade om sitt hjälpprojekt Camp 
för polska barnhemsbarn. Sissel H. Michelsen från 
Norge, Board Member, höll ett mycket fängslande 
föredrag om bl.a. könsstympning av kvinnor. 

Birgitte Reinhold Jakobsen från Saeby IWC berätta-
de om sin spännande livsresa. Efter ett intensivt yrkes-
liv drabbades hon av cancer. Övervann sjukdomen och 
fick kontakt med Yoga som nu upptar hennes liv till 
fullo. Peter Eigenbroth från Rotary Distrikt 1440 berät-

tade om ett lyckat lokalt hjälpprojekt. Man samlade in 
medel för inköp av ”överlevnads-påsar” som i år sänts 
till bl.a. jordbävningsdrabbade i Ecuador.  

Lars-Jörgen Pedersen (gift med Lena) hade ordnat 
ett uppskattat program för ”outer-wheelarna”. Her-
rarna besökte Pakhuset i Skagen och fick en special-
provning av öl från det välkända bryggeriet Skagens 
Bryghus.  

Därefter var det gemensam visning av Skagens 
museum, lunch på det klassiska Bröndums Hotel och 
färd till Grenen, den yttersta sandremsan som skiljer 
Kattegatt och Skagerrak.  Sista biten åkte vi med 
”Sandormen”, en traktor med släp som kan ta sig fram 
över sanddynerna. Vid slutstationen väntade Lene och 
hennes Bent, stiligt klädd i dansk uniform. Han sköt 
salut och sabrerade professionellt en flaska bubbel 
innan vi alla skålade och njöt av det fantastiskt fina 
höstvädret. På kvällen var det stor galamiddag med 
trevlig underhållning av en lokal (sjö)manskör.

Nästa Rally går i Norge om tre år. Och sedan blir 
det Island. Håll ut!

Foto och text Kerstin Jonson
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FÖRSTA VÄRLDSPRESIDENTEN FRÅN AFRIKA
Så har då International Inner 
Wheel fått sin första världspre-
sident från Afrika. Under verk-
samhetsåret 2016-2017 är det 
Oluyemisi (Yemisi) Alatise från 
Nigeria som är vår ”Madame 
President”. Jag fick en trevlig prat-
stund med henne under Nordic 
Rally i Skagen i september i år. 
Hon berättade då lite om sig själv, 
sin bakgrund inom IW och vad 
hon brinner för. Hennes valspråk 
är redan etablerat: Touch A Heart!

Yemisi föddes på juldagen 
1951 och växte upp i Lagos, Ni-
geria, bildade familj och fick sex 
barn, fyra flickor och två pojkar. 
Hon utbildade sig till jurist och 
var domare för ungdomsbrott. 
Yemisi gick med i Inner Wheel 
1978 och blev klubbpresident 
1988. I Nigeria finns det ca 80 
klubbar med sammanlagt 1 000 
medlemmar. Hon byggde upp 
ett Children Transit Centre för 
gatubarn i Lagos. Barnen, som 
är föräldralösa eller har rymt 
hemifrån, är nödvändigtvis inte 
kriminella, får mat och kläder och 
en trygg hemvist. I dagsläget bor 
här 60 barn, med en genomsnitt-
lig omsättning på tio barn per 
månad.

Som ordförande för D911 star-
tade hon en yrkesskola i Lagos för 
träning och utbildning av flickor 
och unga kvinnor. 2009/2010 

var hon nationalrepresentant 
för Nigeria. 2010/2011 blev hon 
medlem i Boarden och tog initia-
tiv till mikrolånprogrammet inom 
”Women for Africa”, ett program 
som snabbt växt i omfattning.

-Hjälpsamhet står som num-
mer två bland våra ledord inom 
Inner Wheel. För mig är det 
nummer ett, säger Yemisi med 
eftertryck och fortsätter:

-Ser jag någon lida tänker jag 
instinktivt : Hur kan jag hjälpa till? 
Och det behövs ofta inga stora 
handlingar. Ett leende räcker 
långt. 

-Jag har under min mångåriga 
verksamhet inom Inner Wheel 
deltagit i många konferenser, 
seminarier och möten, både na-
tionellt och internationellt. 
På kongressen ”Women for Africa” 

och vid FN-ses-
sionen ”Status 
of Women” för 
några år sedan 
var kvinnlig 
könsstympning 
huvudämnet. 
Detta födde tan-
ken till att samla 
erfarenheter om 
detta från olika 
IW-länder.

-Men allt är inte negativt. Jag 
vet att det finns kvinnliga privile-
gier också.  Från detta utmynnade 
tanken på en bok. Med erfaren-
heter från hela världens kvinnor. 
Unga och gamla.  Samlade i en 
snyggt utformad s.k. coffee-table 
book med många bilder.

-Nu är boken klar och jag spri-
der den vid besök och konferen-
ser. Tanken är att den ska cirkulera 
bland medlemmarna, informera 
och förhoppningsvis engagera. 
Väcka till eftertänksamhet.  Vad 
kan vi inom Inner Wheel göra för 
att ändra på missförhållandena 
och hjälpa utsatta kvinnor.

-Jag önskar alla Inner Wheels 
medlemmar i Sverige lycka till 
med den uppgiften och hoppas 
på en fortsatt aktiv verksamhet. 
Gärna med Hjälpsamheten på 
första plats. Touch A Heart! 

Alla distrikt i Sverige har fått 
ett eget exemplar av världspresi- 
dentens bok. Kontakta er distrikts- 
sekreterare så får ni låna den.  
                                   Text Kerstin Jonson

Oluyemisi Alatise

Från vänster Lena Pedersen, Danmark, Sissel H Michelsen Norge, Kerstin Jonson Sverige, 
IIW president Oluyemisi A. Alatise Nigeria och Helene M. Torkildsen Norge. Foto Lene Schade 
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D 232 Majvor Forsberg Sollefteå IWC
 Birgitta Sångberg Sundsvall-Skön-S:t Olof IWC
 Lena Nordström Sundsvall-Skön-S:t Olof IWC
 Ewa Bång Bergström Sundsvall-Skön-S:t Olof IWC
D 233 Annika Yngvesson Avesta IWC
 Madeleine Ingmarstedt Avesta IWC 
 Helena Åhrman Borlänge-Tunabygden IWC
 Maria Kivi Borlänge-Tunabygden IWC
 Sibyl Yng Borlänge-Tunabygden IWC 
 Agneta Sundin Falun IWC
 Christina Lukasson Falun IWC 
 Inger Johansson Falun IWC 
 Ewa Bergström Falun IWC 
 Jennifer Helldahl Falun IWC
 Stina Troselius-Karlsson Falun IWC
 Lisbeth Jedvik Sandviken IWC
 Margareta Ljung Sandviken IWC
D 234 Eva Ansanius Arboga IWC 
 Ulla Davidson Karlstad IWC
D 235 Ann-Marie Gullman Sigtuna-Arlanda IWC
 Margaretha Nordgren Sigtuna-Arlanda IWC
 Ann-Louise Nilsson Stockholm Västra IWC
 Eva Hedberg Södertälje IWC

D 236 Barbro Martander Trollhättan IWC
 Zarah Rosén Trollhättan IWC
D 238 Ann-Kristine Bäckman Eksjö IWC
 Elisabeth Ahlepil Eksjö IWC
 Ewa Andersson Jönköping-Huskvarna IWC
 Kajsa Persson Lidköping IWC
 Margareta Miles Lidköping IWC
D 239 Agneta Larsson Falsterbo-Vellinge IWC
 Margareta Jacobsson Falsterbo-Vellinge IWC
 Margareta Nilsson Helsingborg IWC
 Marie Edwins-Månsson Helsingborg IWC
 Monica Rehmke Helsingborg IWC
 Eva Bengtsson Glantz Landskrona Citadell IWC 
 Katarina Hellner Landskrona Citadell IWC
 Gull-Britt Nordin Malmö-Kirseberg IWC
 Gunilla Jönsson Malmö-Kirseberg IWC
 Margareta Hedendahl Malmö-Kirseberg IWC
D 240 Ann-Christin Nilsson Alvesta IWC
 Susanne Svensson Halmstad-Tylösand IWC
 Eva Turesson Hässleholm IWC
 Karin Zaar                        Lessebo-Hovmantorp IWC
 Kristine Öman                    Ängelholm-Luntertun IWC
D 241 Elisabeth Cobb                     Vadstena IWC

VÄLKOMNA ALLA NYA OCH NYGAMLA MEDLEMMAR 

Jönköping-Huskvarna IWC har 
haft besök av Lotta Hoffback-Kaljo 
som berättade om "Bistånd i det 
blå". Hon är flygledare, utbildar 
flygledare och chef för flygledare 
och dessutom pilot. Vi fick vara 
med om en spännande och mycket 
intressant resa. Under sju år arbe-
tade Lotta med SIDA-orienterad 
flygtrafiktjänst. Det innebar att 
utbilda flygledare i de luftrum som 
hjälptransporterna skulle passera, 
så att piloterna vågade flyga över 
dessa områden. 

Resan började i Köpenhamn 
gick över Östersjön till Vilnius, 
Karelen med slutdestination Bator 
i Mongoliet. FN sände humanitär 
hjälp till Mongoliet under deras 
vintrar, som kan ha minus 46 
grader. Boskapen frös ihjäl och 
befolkningen svalt. 

Flygledarna som Lotta utbildade 
för rutten hade mycket spartansk

utrustning, inga datorer utan 
endast radiokontakt med piloterna. 
Flygledaren hade strippar (pap-
perslappar), som fick läggas som 
ett pussel. Flygplanen fick landa 
och starta på samma bana. 

Efter dessa sju år som flygledar-
utbildare för SIDA på ovanstående 
sträcka hamnade hon som utbilda-
re i Accra, Ghana, Västafrika. 

Text Kristina Andersson, v president

BISTÅND I DET BLÅ
SIWR har tagit fram en ny aktuell 
liten praktisk presentationsbro-
schyr som ryms i plånboken eller 
handväskan. 

Broschyren ska spridas till vår 
omvärld i PR-syfte. För att inte 
göra den tidsbunden finns inte så 
många sifferuppgifter. 

Distriktspresidenterna fick ex-
emplar vid rådsmötet i november 
för distribution till klubbarna. 

För ytterligare exemplar kontak-
ta rådsskattmästare Lena Nenne-
fors. Broschyren har bekostats av 
SIWR. Porto tillkommer vid beställ-
ningar.

NY BROSCHYR
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VÄLARRANGERAT RÅDSMÖTE I LILLA PARIS

VIKTIGT VÄGVAL FÖR FRAMTIDA IT-SYSTEM

Rådsmötesdeltagare fr. v. Lena Gergils Almqvist, Gunilla Blomqvist, Ingelög Wyndhamn, Elisabeth Sahlander, Lena Nennefors, 
Rose-Marie Wahlgren, Annkatrin  Forsling, Margareta Wesslau, Birgitta Lundehed, Britt Gars Petersson, Birgitta Gleerup, Elisabeth 
von Friesendorff, Agneta Larsson, Anna-Lena Mäkitalo-Otterberg, Ulla Bergqvist, Margareta Westesson. Foto Kerstin Jonson.

ClubOnWeb, som är vår leveran-
tör av IT-tjänster, upphör den 30 
juni 2017. För oss innebär detta 
att vi inte längre har något sys-
tem för vårt medlemsregister och 
inte heller någon som hanterar 
vår hemsida. Den 1 juli 2017 är 
det blankt på datorskärmen om 
vi inte agerar. 

På rådsmötet den 11 novem-
ber beslöts att en projektgrupp 
ska tillsättas för att utreda, ta 
fram lösningsförslag och imple-
mentera de system vi kommer 
fram till att vi ska ha i framtiden. 
Om det blir ändringar i befintliga 
system eller helt nya system vet 
vi ännu inte idag. Det är det vi 
nu ska utreda. Under arbetets 
gång kommer vi också att behöva 

en referensgrupp att diskutera 
lösningsförslag med.

Fram tills något annat besked 
lämnas är det viktigt att ni fortsät-
ter att föra in uppdateringar i 
medlemsregistret eftersom det 
används nu och troligen kommer 
att användas även för matrikeln 
nästa år. Vår målsättning är att 
alla data i medlemsregistret ska 
föras över till det nya registret.

 Avseende hemsidan är det 
mera öppet vad som kommer att 
hända. Men fortsätt att uppdate-
ra den. Under oktober var mer än 
2 000 medlemmar inloggade och 
antalet tycks öka. För att trenden 
ska hålla i sig måste det finnas 
nyheter på hemsidan.

Har du kunskap om utveckling 

av hemsidor eller känner någon 
annan som skulle kunna hjälpa 
oss i det här arbetet är du väl-
kommen att kontakta mig för att 
bli del av antingen projektgrup-
pen eller referensgruppen. Mina 
kunskaper är lite föråldrade så 
hjälp behövs.

Margareta Westesson
IT-samordnare SIWR

Verksamhetsårets första rådsmöte 
arrangerades i Vänersborg den 
11-13 november av Lena Gergils 
Almqvist, DP 236. Lena hade gjort 
ett gott förarbete och mötet gick 
som på räls. Stort tack Lena! Många 
frågor behandlades och beslut 
fattades bl. a. att: 
- Informationsmötet 2017 ska sub-
ventioneras lika som i år.
- Pia Elmgren, Boden IWC, nomi- 
neras till vice rådspresident och  

Annika Ahlqvist, Avesta IWC, till 
IT-samordnare.
- Christine Berggren, Falsterbo-Vel-
linge IWC, nomineras till IIWs Board.
- PM och turordning för Vänskaps-
möten ska upprättas.
- Två motioner är på remiss: En om 
lånekonto och en om antal inläm-
ningstillfällen av motioner. Beslut 
tas på RM i vår. 
- En grupp tillsätts för att se över 
våra arkiveringsregler.  

- SIWR ger ut nya "bokmärken" där 
överskottet ska gå till att bekämpa 
könsstympning. 

RP tackade för ett väl genomfört 
möte i mycket god andra, där be-
slut fattats som för IW framåt och 
utvecklar organisationen. "Stå för 
våra beslut och var beredd att för-
klara om något är oklart", avslutade 
RP.  Nästa rådsmöte komprimeras 
till 1,5 dag och ordnas av D 238.  
                               Margareta Wesslau,RP
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SAMARBETE 
MED MERSMAK
Eksjö IWC har utvecklat ett givande samarbete 
med Eksjö Ladies Circle. Damerna i den klubben har 
under flera år ordnat en kakbuffé till förmån för ett 
lokalt hjälpprojekt. Alla hjälps åt att baka kakor till 

en viss lördag då man lånar Kyrkans kafélokal för att 
sälja kaffe och sju sorters kakor. 

Det är ju ett grannlaga arbete att få ihop tillräck-
ligt mycket kakor och bullar så Inner Wheel erbjöd 
sig att hjälpa till att baka och servera. Hjälpen mot-
togs tacksamt. Behållningen av denna kakbuffé går 
oavkortat till barn som av socioekonomiska skäl inte 
får julklappar. Detta administreras av Socialtjänsten 
så vi vet aldrig vem som får julklapparna. I år blev 
resultatet av kakförsäljningen 15 910 kronor. Det är 
vi mycket nöjda med!

Det är en givande samvaro och vi märker att vi 
i det mesta har samma grundläggande syfte med 
våra klubbar. Därför hoppas vi att kunna fortsätta 
detta samarbete och bjuda in Ladies Circle till vissa 
av våra aktiviteter.

Birgitta Henning, sekreterare

Marita Löfgren, lärare på Folkuniversitetets hantverk-
centrum i Tibro, har gästat Skövde IWC och berättat 
om ”Stilhistoria från antiken till nyklassicismen”. 
Det var ett fascinerande föredrag med mycket fakta. 
Här en sammanfattning av stilepokernas nyckelord 
enligt Marita Löfgren:
Grekiska antiken; Enkelhet – harmoni - balans
Romerska antiken; Skönhet – balans - harmoni

Gotiken; Mörka tiden – kyrkan styr - glaskonst
Renässansen; Vetgiriga tänkande människor – mörka 
träslag - geometri
Barocken; Överdådig - makt – rikedom 
Rokoko; Lättja – lekfullhet – sirliga mönster
Nyklassicism; Symmetriskt – raka – strama linjer

MÖTE MED STIL I SKÖVDE

Årsmötet med Skara IWC  inleddes med en minnes-
stund för alla dem som miste livet den 11 september 
2001 och alla andra som offras i konflikter och krig 
världen över.

Christina Planck överlämnade presidentkedjan  
till Shirin Persson.

Efter årsmötet berättade Shirin om sina resor till 
Afghanistan 2010-2013 i FN-tjänst. Landet har varit 
under krig i nästan 35 år och cirka 3 miljon människor 
är på flykt idag. Problemet är att det finns över 70 
stamgrupper i Afghanistan och dessa har svårt att 
samarbeta. Burka-klädda kvinnor är vanligare i stä-
derna än på landet. Det beror på att olika stamgrup-
per finns i städerna och kvinnorna vill skydda sig för 
angrepp från män från andra stammar. Inom den  
egna stammen råder strikta hedersprinciper som 
förbjuder övergrepp på gruppens kvinnor.  Men be-
träffande kvinnor från andra stamgrupp är det andra 
regler som gäller.  

Övergrepp mot dem anses inte vara ett brott i 
samhällets ögon. Kvinnor får ingå i fullmäktige och 

deltar i beslut. De bär schal 
under möte. Flera hälso-
projekt försöker få kvinnor 
att föda barn på sjukhus. 
Flera kvinnoprojekt pågår 
och många kvinnor är 
stora entreprenörer och 
hittar innovativa lönsam-
ma verksamheter. Bl. a. att 
sälja vackra klänningar för 
fester, leasa  ut bilar för 
bröllop eller hyra ut trans-
portmotorcyklar till bönder under skördetider. 

Slutsats: Allt är inte hopplöst utan ljusglimtar finns 
och kvinnorna har mycket styrka. Enligt Shirin bottnar 
många problem med flyktingar som kommer till Sve-
rige i att de inte får veta vilka regler som gäller här. De 
fortsätter då att följa sina egna regler och stamgrup-
pens praxis vilket skapar många av de konflikter vi har. 

Inga-Britt Bohlin,sekreterare

KVINNA I AFGHANISTAN

 Gun Sandelius ,sekreterare
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Solen strålade över Umeå då 
distrikt 232 genomförde sitt 
distriktsårsmöte den 1-2 oktober. 
På fredagskvällen var distriktets VU 
bjudna till distriktspresidenten Ulla 
Bergqvist där VU genomförde sitt 
förberedande möte. 

Lördagen började med att 
distriktspresidenten hälsade 
oss alla välkomna, speciellt vår 
rådspresident Margareta Wesslau, 
som under lördagseftermiddagen 
gick igenom IWs grundtankar och 

beskrev sina egna reflexioner och 
budskap som rådspresident. Ett 
mycket uppskattat föredrag som 
fick oss alla att känna gemenskap 
och stimulans i arbetet för IW.

Efter detta var ett besök på 
Umeås nya kulturcenter på agen-
dan. En fantastisk byggnad med 
utsikt över Umeälven som kom 
till då Umeå var kulturhuvud-
stad 2015. Senare under kvällens 
middag underhöll en trio med 
spelande damer, toner med klassisk 

inriktning, ett bejublat uppträdan-
de. Under middagen såldes lotter 
där förtjänsten gick till projektet 
IW-doktorn.

Söndagens årsmöte fylldes av 
angelägna mötesförhandlingar 
och genomfördes på ett strålande 
sätt av vår distriktspresident som 
slutligen tackade oss alla för visat 
intresse. 

Text Pia Elmgren, DISO
Foto Pernilla Koskela, sekreterare 

Umeå IWC

KULTUREN 
OCH D 232  
I CENTRUM 
I UMEÅ

SMAK OCH DOFT AV NORRLAND
Drygt 20-talet damer hade kommit till 
Gullagården på Norra berget för verk-
samhetsårets första möte med Sundsvall 
Skön-S:t Olof IWC. Past president Kia 
Källestål överlämnade kedjan till sin efter-
trädare Inga-Britt Borgh. 

Efter mötesdelen med allmän infor-
mation och klubbärenden var det dags 
för kvällens måltid – surströmming med 
tillbehör!!! Sill fanns för den som inte upp-
skattar denna norrländska specialitet. 

Sång och mycket prat kring borden bi-
drog till en hög stämning och en mycket 
trevlig kväll.

Text Kajsa Rentzhog, sekreterare

Kia Källestål (t.v.) och Inga-
Britt Borgh.  Foto Ann-
Charlotte Holmgren, ISO

Lidköping IWC har haft besök av 
Peter M Larsson VD för Tillväxt Lid-
köping, som består av medlemmar 
från kommunen och näringslivet. 
Målbilden sträcker sig till år 2030. 
Då ska bl.a. följande ha uppnåtts: 
47 000 invånare eller fler. Hamnsta-
den är utbyggd och hänger ihop 
med centrum. Staden är förtätad. 

Landsbygden har fungerande 
service. Kulturarvet från De la 
Gardiestaden och Porslinstaden är 
utbyggt. Turismen har fördubblat 
antal besökare och infrastrukturen 
har utvecklas. 

Dessutom finns ett varierat och 
hållbart näringsliv med 4 000 nya 
jobb och en blomstrande handel 

samt ett gott och varierande fören-
ingsliv.

Våra önskemål till Peter M Lars-
son var bl.a. mer förutsättningar 
för kultur, musik, teater, lekland, 
äventyrsbad. 

Gunnel Thim, sekreterare

TILLVÄXT I LIDKÖPING



14 | INNER WHEEL NYTT 4/2016

I samband med Örebrohus IWCs 
årsmöte fick vi en visning av Ölsbo-
da Herrgård, vackert beläget strax 
utanför Svartå i Närke. De första 
husen byggdes i samband med 
järnhanteringen på 1600-talet. 

Under de goda tiderna  anlitade 
ägarna arkitekter och byggde här 
en mindre kopia av Rosendals slott 
i Stockholm. När det blev dåliga 

tider för järnbruken gick många 
företag i konkurs och även Ölsboda 
bytte ägare. 

Den nya ägarens dotter, Anna 
Yngström, var god vän med  Selma 
Lagerlöf och Selma  besökte dem 
vid flera tillfällen. Gästrummet på 
bottenvåningen är numera en liten 
fin matsal och har  Selma Lagerlöfs 
porträtt på väggen.

Nuvarande ägare köpte Ölsbo-
da 1980. Alla hus är rustade. Det 
största huset används sedan dess 
enbart som festlokal  och hyrs ut 
några gånger under den varma 
årstiden för t.ex. bröllop och större 
fester. Ölsboda blev förklarat som 
byggnadsminne 2002.

Text och foto Katarina Pålsson

ÖREBROHUS 
OCH SELMA 
PÅ ÖLSBODA 
HERRGÅRD 

KRISTINEHAMN PÅ NOSTALGITRIPP
Besök på Lesjöfors industrimuseum 
stod på programmet när Kristine-
hamn IWC hade sitt sista månads-
möte det gångna IW-året. Lesjöfors 
växte runt järnhanteringen under 
senare delen av 1600-talet och var 
länge en typisk bruksort. Numera 
är den största arbetsgivare på orten 
Lesjöfors Fjädrar AB som tillverkar 
fjädrar för fordonsindustrin.

Under Baron Gerard De Geers 
(1889-1980) ledning modernisera-
des bruket och orten expanderade. 
Lesjöfors blev en mönsterort med 
drygt 3 000 invånare (idag 1 100) 
och på 1950-talet fanns här 24 
butiker. Muséet ger en bild av hur 
en bruksort kunde se ut men även 
en bild av det Sverige som fanns 
fram till i mitten av 1980-talet. Här 
bjuds på en nostalgitripp i ting och 
prylar. Efter besöket gick färden 
mot Hennickehammar för en sen, 
men fantastisk god måltid som fick 
avrunda det gångna Inner Wheel- 
året.

Birgitta Fagrell

HÄR FINNS FRAMTIDEN
I september hade Hagfors IWC 
besök av kompetensstrateg Boo 
Rundquist från Uddeholm AB. Han 
berättade om UHBs dåtid, nutid 
och framtid. Bolaget grundades 
1668, blev österrikeägt 1991 och 
finns över nästan hela världen.

 Visionen är att bli världsledan-
de i verktygsstål. Vi fick många 

siffror som tydligt visade UHBs 
storhet. Framtiden kommer att krä-
va massor av kompetent personal 
över hela världen. Något för våra 
ungdomar att satsa på. 

Annika Ahlenius och Ulla Nordin

Foto Lesjöfors Museum
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Älmhult IWC hade i september besök av Elisa-
bet Jensen, Helsingborg IWC. Tillsammans med bl.a. 
Rotary i England har hon sedan 2009 bedrivit projekt 
i Tanzania, dels på ön Ukurewe i Viktoriasjön, dels i ett 
område på sjöns västra strand. 

Här råder den i Afrika så vanliga arbetsfördelning-
en, d.v.s. kvinnorna jobbar medan männen sitter i 
skuggan av ett träd och slappnar av eller diskuterar, 
berättade Elisabet. Befolkningen lider brist på i stort 
sett allting, men svårast för dem är att en stor del av 
dem har albinism. 

I området föds 1 barn av 1 400 med albinism. I Sve-
rige föds 1 barn av 20 000 med albinism, men oftast 
bara med ögonskador. Albinism innebär en defekt 
på en kromosom och båda föräldrarna måste bära på 
denna defekta kromosom för att barnet ska få albi-
nism. Man kan alltså vara bärare av sjukdomen utan att 
vara sjuk. Förutom ögonskador saknar dessa personer 
pigment, vilket är extra besvärligt i det soliga Tanzania. 

Elisabet är i grunden barnmorska och har bl.a. äg-
nat sig  åt att sy bindor till flickorna, så att de kan gå i 
skolan även om de har mens. Hon ska försöka lära dem 
att sy bindor själva och tar tacksamt emot bomullsty-
ger, plast och frotté, men även alla slags sybehör. 

Text Birgitta Gabrielsson

Hässleholm IWCs prestigefyllda golftävling (four-
some) vanns av Agneta Demmer tillsammans med 
Christina Tallinger.  

Övriga deltagare placerade sig på en hedrande  
silverplats. Prisbordet hade enorma dimensioner,  
rapporterar 

Berit Randahl-Carlsson, 
IW-member och glad golfspelare.

PRESTIGEFYLLD GOLF

Fr. v. Inger Bengtsson, Inga Laurin ( bakre raden ) Yvonne Ljung, Monica 
Hovstadius, Ann Palm.

GIVANDE LOPPIS 
En kylig höstmorgon i oktober var vi fem innerwheel-
are från Landskrona Citadell IWC som begav oss till 
Rådhustorget i Landskrona. Då var det nämligen dags 
för klubbens höst-loppis. När dagen var slut hade vi 
sålt för ca. 5 500 kr. 

Klubben arrangerade sin allra första loppis 2012. 
Detta föll väl ut, vilket resulterade i att klubben bildade 
en ”Loppisgrupp” bestående av fem personer. Därefter 
har klubben anordnat loppis två gånger per år - vår 
och höst. Höstens loppis var den 9:e loppisen och 
under årens lopp har vi totalt fått in 38 500 kr. Pengar-
na har bl.a. skänkts till Narkotikasökhundarna , Garissa, 
IW-doktorn och nu senast till lokal hjälpverksamhet.

Vi tycker detta sätt att få in pengar till välgörenhet 
känns mycket bra. Medlemmarna skänker sina saker, i 
stället för att de kanske skulle kastas. Eftersom vi säljer 
till ett mycket förmånligt pris kan alla handla av oss. 
Intäkterna vi får in ges till välgörenhet. Loppissaker-
na som inte har sålts när dagen är slut, skänker vi till 
Malvan i Landskrona,  en ideell förening som hjälper 
hemlösa i Landskrona.  På detta sätt känner vi att vår 
loppisverksamhet hjälper många medmänniskor.

Monica Hovstadius
Landskrona Citadell IWC

Iréne Björknert (t.h.) tackade Elisabet Jensen för en givande kväll.

FOKUS PÅ TANZANIA
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AKTIV HEDERSMEDLEM

I början av september fick Enköping IWC besök av sju 
damer från vänklubben i Wetteren, Belgien. Wette-
ren ligger i Flandern ett par mil öster om Ghent och 

språket är flamländska. Klubben har endast 16 med-
lemmar. Förra året besökte några av våra medlemmar 
deras klubb så detta blev ett kärt återseende.

Programmet inleddes med sightseeing och en 
middag där flera av våra medlemmar slöt upp. Dagen 
därpå besökte vi Enköpings vackra Vårfrukyrka från 
1100-talet. Där blev vi informerade av Lennart Thor-
stensson, medlem i kyrkorådet, om kyrkans historia. 
Därefter gjorde vi ett besök på Grönsöö slott från 
1600-talet som ligger vid Mälaren. 

Efter lunchen visade Jacob von Ehrenheim, som 
bor med sin familj på slottet, de vackra salarna samt 
det kinesiska snäcklusthuset. Våra gäster var mäkta 
imponerade. Kvällen avslutades med en festlig middag 
på Orresta Golfklubb. Innan avresan tillbaka till Belgien 
tillbringade våra belgiska vänner en dag i Stockholm 
med guidade turer både med buss och båt.

Text och foto Ewa Perning Utterström, ISO

Brigitte van den Berge, Monique van Gyseghem, Christine van de Wiele, 
Agnes Vervaet, Christiane van Roy, Albertine Bontinck, Hilde van de Wiele 
vid ankomst till Arlanda.

När Sigtuna-Arlanda IWC hade sitt årsmöte och 
klubbmöte I september utsågs en Aktiv Hedersmed-
lem för första gången i klubbens historia. Det absolut 
självklara valet av Aktiv Hedersmedlem var förstås 
Käthe Sivander (på bilden). 

Det var Käthe som initierade och startade klubben 
som chartrades 1994 och Käthe var då charterpresi-
dent. Efter detta har hon varit president och suttit i 
styrelsen många år. 

Käthe är sinnebilden av Sigtuna-Arlanda IWC.

Text och foto Elsy Hermansson, sekreterare

FRÅN BELGIEN TILL ENKÖPING

Hjälpverksamhet på Sri Lanka stod på programmet vid 
årets första möte med Nyköping Öster IWC. Inbjuden 
föreläsare var Dr. Chandrika Pathirana, som är från Sri 
Lanka och har arbetat som överläkare på Anestesiklini-
ken på Nyköpings lasarett i över 30 år. Numera är hon 
också verksam med olika hjälpprojekt på Sri Lanka. 
Hon var på semester på Sri Lanka när ön drabbades 
av Tsunamin 26:e december 2004. Strax efter började 
personalen på Anestesikliniken med en insamling för 
att hjälpa drabbade. Insamlingen har pågått årligen 

varje höst sedan dess. Även vänner och bekanta både i 
Nyköping och utomlands har stött verksamheten med 
bidrag. 

Foto Nyköpings hemsida Sri Lankavänner, text Kerstin Arnmund

HJÄLP TILL SRI LANKA
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Vid månadsmötet i september 
gästades Strömstad-Tanum IWC 
av Bengt Therner, en välkänd 
radioröst och korrespondent för 
Sveriges Radio. Bengt har vuxit upp 
i Strömstad. 

Han har rapporterat från ett 
sjuttiotal länder och upplevt krig, 
svältkatastrofer och annat elände 
men också stunder av glädje. Ett 
exempel på glädje och eufori var 
när han rapporterade från Nel-
son Mandelas frigivning och den 
personliga intervjun han fick med 
Nelson Mandela.

Bengt startade sitt föredrag 
med händelsen den 11 september 
2001. Han lyckades ta sig in i USA 

på en av de första flighterna via 
Island. Han fick möjlighet att på 
plats lyssna till president Bush´s 
Vilda Västern-taktik. Bengt förstod 
redan då att nästa anhalt skulle 
vara Afghanistan och han kom dit 
i samband med att Kabul föll. Sen 
var det dags för Irak – lögner om 
massförstörelsevapen och kopp-

lingar till al-Qaida. Strax därefter 
kom massakern i Falludja. Hela 
armén, mest sunnimuslimer, avske-
dades, blev arbetslösa och hatfyll-
da och senare kom de att bilda den 
kompetenta kärnan i IS. 

Han var med när hotellet i 
Bagdad, där journalisterna bodde, 
bombades i april 2003. Hans rum 
antändes och hela hans utrustning 
förstördes. Bengt hade änglavakt 
som klarade sig helskinnad.

Han började och avslutade sitt 
föredrag med orden: ”Med vilken 
ringa vishet världen styrs”. Efter 
föredraget gick vi hem med många 
nya bilder på näthinnan.

Text och foto Åsa Karlsson, president

Nio förväntansfulla innerwheelare 
från Kungsbacka IWC bordade i 
september den tidiga Danmarks-
färjan från Göteborg för en dag hos 
vännerna i Skagen IWC. Först lunch 
på Skagens gamla skeppssmedja 
sedan promenad genom de äldre 
kvarteren och besök på Skagens 
nya Konstmuséum. En kort förflytt-
ning skedde till den närbelägna 
”Bamsecafeen”, där värdklubben 
höll sitt ordinarie månadsmöte i vår 
närvaro. Som brukligt är sjöngs det 
flera lokala sånger och för dagen 

hade även en svensk sång smugit 
sig in. Vi bjöds på en överdådig buf-
fé med allt från kräftor (!) till danska 
delikatesser från ett närbeläget 
charkuteri.

Tiden gick fort under ivriga samtal 
och glad gemenskap. På återfärden 
ingick besök i ”Gammel Skagen” 
samt extra rundtur i Fredrikshamn. 
Det hade blivit ny dag innan vi var 
hemma i Kungsbacka, men minne-
na från resan skänkte ett behagligt 
skimmer över tröttheten och vi i 
Kungsbacka IWC ser fram emot 
besök från Skagen om cirka två år! 

MED VILKEN RINGA VISHET VÄRLDEN STYRS

KUNGSBACKA HOS DANSKA VÄNNER

Text Ann Jesperson, sekreterare
Foto  Gitte Jensen ISO, Skagen IWC

SKÖRDEAUKTION I VÄNERSBORG 
Vänersborg IWC hade den 6 sep-
tember skördeauktion. 

Auktionist var Ingela Ramberg 
som på ett proffsigt sätt fick ut bäs-
ta möjliga pris på alla skänkta varor. 

Avgående past president Ingela 
Ramberg överlämnade president-
kedjan till Monica Helldén (t.v.).
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Bollnäs IWC fi ck vid sitt 
senaste möte lyssna till 
ett stycke kyrkohistoria. 
Prästen Ulf Allenbäck 
berättade intressant om 
Katharina von Bora, Mar-
tin Luthers hustru. Hon 
föddes 1499 i en fattig 
adelsfamilj nära Leipzig. 
Hennes mor dog när 
Katharina var fem år gammal och 
därför lämnades hon för att upp-
fostras av nunnorna i ett kloster. 
Hon blev själv nunna 16 år gammal 
1515. 1523 fl ydde hon tillsammans 

med åtta andra nunnor 
från klostret Nibschen, 
påverkad av Luthers 
läror. Luther beskyddade 
nunnorna i Wittenberg 
och 1525 gifte hon sig, 
efter eget önskemål, 
med Martin Luther. Hon 
kallades för ”Morgonstjär-
nan” i Wittenberg och han 

för ”Näktergalen” i Wittenberg. De 
fi ck sex barn tillsammans. Kathari-
na avled 1552 i Torgau efter att ha 
skadats i vagnolycka.

Margareta Edeborg, sekreterare

Avesta IWC hade vid sitt oktober-
möte besök av kommunalrådet 
Lars Isacsson som berättade om 
Avesta idag och om sina tankar 
inför framtiden. 

Kommunen fi ck för några år 
sedan problem då i stort sett 1 000 
arbetstillfällen försvann samtidigt 
från Outokumpu i Avesta och 
Långshyttan och från Stora Enso 
i Fors. Man fi ck tänka om och inte 
förlita sig på dessa stora företag 
som invånarnas arbetsgivare utan 
se till att skapa andra arbetstillfäl-

len, som inom t. ex. egenföretag 
och handel. Idag är bara en tredje-
del sysselsatta inom industrin. 

WALK OF FAME I AVESTA
Avesta har tagit emot ett stort 
antal fl yktingar, och många av dem 
stannar kvar efter det att de fått 
asyl, vilket tyder på att de fått ett 
bra mottagande. Men det innebär 
också att trycket på kommunen 
ökar. Bostadsbristen är stor.

För att lyfta fram det positiva 
inom kommunen och uppmärk-
samma dem som gjort något bra 
startades Projektet 2020. Därför har 
Avesta nu t. ex. sin egen ”walk of 
fame” i centrum av staden.

Text och foto Annika Ahlqvist

Lars Isacsson omgiven av klubbpresident Anita 
Carlsson (t.v.) och distriktspresident Annkatrin 
Forsling.

MORGONSTJÄRNAN I WITTENBERG

NYA SVENSKAR - NYA VÄNNER
Kameraövervakning  och is-
björnar utanför dörren. Det var 
den verklighet Najiba Mansouri  
trodde att hon kommit till när 
hon vintern 2013 kom som 
fl ykting till Boden från Afgha-
nistan.

Vid Sandviken IWCs första träff  
efter sommaruppehållet gav Najiba 
oss en inblick i att komma som 
fl ykting till ett land man inte vet så 
mycket om.

Kameraövervakningen från 
taket gjorde att hon hade vissa 
problem med att dölja sig när 
hon skulle klä av och på sig till 
dess hon fi ck veta att ”kameran” 
var en brandvarnare. 

Eftersom Boden låg nära 
Nordpolen måste det fi nnas 

isbjörnar där, så under första 
tiden vågade hon sig inte utanför 
dörren. Så småningom kom hon 
till Sandviken, fi ck egen lägenhet, 
men upplevde sig som mycket 
ensam.

Lotta Delin ingår i nätverket 
”Frivillig i Sandviken” som bl.a. 
vill motarbeta utanförskap och 
främlingsfi entlighet. Najiba fi ck 
kontakt med Lotta, de blev vän-
ner och började träff as utanför 
nätverket. Genom Lotta fi ck 

Najiba en projektanställning hos 
SAIK-bandy för att hjälpa kvinnor 
med utländsk bakgrund till akti-
vitet och gemenskap. Najiba har 
alltid velat göra rätt för sig, så när 
hon mötte Lotta efter att fått an-
ställning hos SAIK-bandy utbrast 
hon lyckligt: ”Nu kan jag också 
betala skatt”. Men det viktigaste 
av allt; Förra året fi ck hon hit sin 
då 11-årige  son  som hon tving-
ats lämna kvar i i Afghanistan.

Barbro Hultgren, ISO, v president

Najiba Mansouri. Foto Meta Lundqvist
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Linköping IWC har haft besök av  Röda 
Korsets informatör Lena Nilsson som be-
rättade att för 25 år sedan öppnade Röda 
Korset den första Second Hand-butiken. 
Nu finns man på tre olika platser i staden.  

Förutom Second Hand pågår verk-
samhet hela veckan med hjälp att träna 
svenska, läxläsning och utbildning i första 
hjälpen bland annat.

Röda Korset grundades 1863 av Henri Du-
nant och Svenska Röda Korset startade 1865. 
190 länder är medlemmar i Röda Korset och 
Lena har varit ute och arbetat internationellt i 
många olika länder. 

I Etiopien, Litauen, Argentina, Kongo och 
i Nordkorea. 

Lilian Bergholtz, DISO

Småländska Vimmerby har bra kommunikationer 
både norr- och söderut, en folkhögskola med bra och 
prisvärda lokaler med möjligheter till övernattning 
och en engagerad IW-klubb. Sammantaget rätt läge 
för D 241 att testa årsmöte över två dagar (tidigare 
endagsmöten).

Redan vid den inledande lunchen på lördag infann 
sig en varm och glad IW stämning som förstärktes 
hela mötet tack vare gott om tid för ivriga samtal. 
Representanter för Kvinnojouren Madicken (sic!) 
berättade om den relativt nystartade verksamheten I 
Vimmerby och Hultsfred. Så glada de blev över bidra-
get på 3 000 kronor som överlämnades av klubbpresi-
dent Jannica Larsson.

Varje klubb hade uppmanats att ta med två lotte-
rivinster. Bidraget var generöst och inbringade 4 100 
kronor som går till IW-doktorn.  

Vid den avslutande lunchen på söndagen hördes 
många positiva kommentarer om arrangemanget  

När vi kom till månadsmötet i okto-
ber med Nybro-Emmaboda IWC 
möttes vi av Ia Torenstams vackra 
täcken och fantastiska bilder. Konst-
närliga och av hög klass! Vart man än 
tittade, så sprakade det av färg och 
form. Vilket färgsinne, vilken preci-
sion och vilken fantasi!

Vi fick en snabb lektion av Ia i 
lappteknik och förstod, att man 
dessutom måste ha en stor portion 
tålamod för att få alla dessa små 
bitar på plats. Många timmar tar det!

Ett täcke eller en dyna består av 
tre lager tyg, överstycke, mellanla-
ger, bakstycke och sedan syr man 
igenom, quiltar, för hand eller på 
maskin.

På en stor bild med en blomster-
kruka är bitarna så små och flyter i 
varandra, att man uppfattar det hela 
som en akvarelltavla. Ia har ställt 
ut sina verk på Länsmuseet och på 
slottet i Kalmar.

Foto Birgitta Hirschi ISO Nybro-Emmaboda IWC.
Text Margareta Rydén, Vetlanda IWC.

IMPONERANDE LAPPTEKNIK

GER HOPP OCH RÄDDAR LIV
I LINKÖPING OCH I VÄRLDEN

LYCKAT TEST  I VIMMERBY
över två dagar. Kommande utvärdering får visa om det 
blir en upprepning.

Lilian Bergholz, DISO

En del av lotteriets digra prisbord.
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ULLIGT OCH GULLIGT
Besök på alpackaspinneriet

Skurup IWC har besökt Alpackaspinneriet i Löderup. 
Ägarinnan Madelene Merits hälsade oss välkomna till 
sitt spinneri på Albertslunds gård och delgav oss en 
spännande resa om hur lamaullen hanteras, från klipp-
ning av djuren och fram till färdigt garn. En mycket 
arbetskrävande process både för hand och maskinellt. 
Hon berättade även om sitt stora stickintresse och 
spänningen med att designa och sedan se det färdiga 
plagget, mattan eller vad det nu blir. Hon köper in 
lamaull och även fårull och framställer olika sorters 
garner. 

Företagets tanke är att vara en länk i ett hållbart 
samhälle, där alpacka- och fårbönder erbjuds närpro-
ducerad förädling av ullen. Man vill utveckla servicen 
och öka antalet produkter för att möta det växande 
intresset av ekologisk, inhemsk produktion och design.

I butiken fick vi känna på de otroligt mjuka och 
goa lamaullsprodukterna, som både värmer och håller 
värmen ute. Tänk på inkaindianerna. Stickintresserade 
kunde köpa mönster och garn.

President Lena Nilsson tackade för en ullig historia 
och överlämnade IW-rosen.

Text och foto Ingrid Andersson, sekreterare

KVINNAN HÅLLER UPP HALVA HIMLEN
Yimin Qian höll ett intressant föredrag hos Lund IWC
som hon kallade "Kvinnan håller upp halva himlen", ut-
vecklingen av kvinnans ställning i Kina genom tiderna.  

För 20 år sedan flyttade Yimin till Sverige, gifte sig 
och bildade familj. Hon har jobbat på Ericsson i Lund 
och är nu controller på Region Skåne. Samtidigt har 
hon egen firma Kina Assistans. 

Hon berättade att Konfucius har påverkat Kina i 
mer än 2 500 år. Kvinnor ansågs vara besvärliga, ogifta 
skulle lyda sin far, de gifta sin make och en änka sin son. 
På 800-talet ökade förtrycket. Fotbindning var en tortyr 
som flickorna i fina familjer fick utstå länge. Deras fötter 
deformerades. Det förbjöds helt under Mao-tiden. 
Det var också han, som myntade begreppet "Kvinnan 
håller upp halva himlen". På 1950-talet uppmuntrades 
man att skaffa flera barn. Men efter Kulturrevolutionen 
(1966-76) fick man bara ha 1 barn/familj. 

Foto Eva Alenmyr, Lena Weibull referent
Margareta Gregoriu-Bengtsson avtackar Yimin Qian.
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Margitta Schelin tackade Elsa Wiking för en trevlig rapport.

Falun IWC hade i september besök av Elsa Wiking, 
född och uppvuxen i Falun, som berättade och visade 
bilder från sin tid som utbytesstudent i Durban, Sydaf-
rika. Hon bodde hos tre familjer under sitt år i Durban. 

Skolorna i Syd Afrika har olika inriktningar och den 
skola Elsa gick i hade judisk inriktning. Alla bär skoluni-
former och hon fi ck ärva kjolar av sin ”syster”. Elsa är 
lång, vilket fi ck till följd att kjolarna var i kortaste laget.
Kyrkan är väldigt viktig i Syd Afrika, 80% av befolk-
ningen är kristna och kyrkobesök är obligatoriska.

Innan hemresan gjorde Elsa en resa från Durban till 
Kapstaden. Där träff ade hon andra utbytesstudenter 
från hela världen. Elsa tog studenten i våras och arbe-
tar nu som timvikarie i hemtjänsten.

FALUN - DURBAN TOR

Gislaved IWC hade nyligen besök av distriktspresident 
Anna-Lena Mäkitalo-Otterberg och distriktssekreterare 
Lena Petruson. 

Vi i styrelsen hade möjligheten att tillsammans med 
dem diskutera t.ex. medlemsrekrytering och hur vi kan 
utveckla klubben. 

Därefter berättade en av våra medlemmar, Hjör-
dis Larsson-Valkama, om hur det är att vara särskild 
vårdnadshavare för ensamkommande barn som är 
asylsökande. 

Det är en grundlig utredning som görs. Man går 
igenom fl era olika register och kontrollerar inställning i 
olika frågor för att kolla lämpligheten för uppdraget. 

Det är Tingsrätten som utser särskild vårdnadshava-
re och socialförvaltningen som upprättar vårdplan för 
barnet. Uppdraget upphör när barnet blir 18 år.

Annette Fagerström, sekreterare

VIKTIGT UPPDRAG 

Hjördis Larsson - Valkama.

NYTTIGT OM SVAMP
Stockholm Västra IWC har haft en givande svamplek-
tion. Först berättade klubbens svampkunniga pre-
sident, Eva-Kristina Portén, om svamparnas liv och 
leverne, både idag och historiskt tillbaka så långt 
man har källor som belägg. Det fi nns mer än 100 000 
upptäckta arter i världen. I Sverige har inte svam-
pen utnyttjats speciellt mycket till föda. Ko-sopp, sa 
bönderna på landet. Man kunde lägga fl ugsvamp i 
mjölk för att fånga fl ugor eller stryka på väggarna mot 
löss och ohyra. Man eldade med fnöskticka. Gamla 
svampböcker, från tiden före 1970-talet, är inte längre 
aktuella. 

Därefter fortsatte kvällens inbjudna föredragshål-
lare och svampexpert Ingrid Holmberg (t.v. på bilden) 
och hon avrådde bums från att ”plocka kantareller på 
torget” då man oftast blir lurad.  

Mal torkad svamp till svampmjöl så man alltid har 
en god smaksättare tillhands. Bra svamptips till detta är 
stolt fj ällskivlings fötter, som annars är litet träiga.  

Murklor måste ko-
kas av efter att först 
ha lagts i kallt vatten. 
Svamparna är fortfa-
rande giftiga och bör 
inte ges till unga och/
eller fertila. (Tveksamt 
om de ska ätas över-
huvudtaget idag!) Ing-
rid skickade runt en 

torr liten rackare, en chaga, också kallad sprängticka, 
som man ibland kan hitta på björkar.  Den är bra mot 
allt och kan användas i kaff e, te och smoothies.

Den säljs som hälsoprodukt/kosttillskott och sägs 
ha eff ekt mot psoriasis, diabetes och cancer. Den 
innehåller höga halter av antioxidanter. Den ingår inte 
i allemansrätten utan man måste ha tillstånd för att 
plocka den! 

Någon hade ett gammalt tips att man la svamp 
(vilken sort är ovisst) i ett skåp med silverbestick och 
då svartnade inte silvret.

Hélène Ewing Ekdahl, sekreterare

Text Lisbeth Thunström. Foto Maj-Britt Wikckberg.
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Foto Ida Eidem, Din Lokaltidning
Text Lena Blom Sandviken IWC

Sandviken IWC har tillsammans med Rotary och 
Sigrid Göranssons Stiftelse genomfört ett litet speciellt 
lokalt projekt. Det gäller inköp av 2 000 badmössor. 
Alla bidragsgivare har sin logotype på den vita bad-
mössan.
Mössorna ges till alla skolbarn i årskurs 0-3 och 
invandrargrupper som deltar i skolans simundervis-
ning. Alla märker sin mössa med namn och mössorna 
samlas in och förvaras på badhuset. Genom mössorna 
hoppas man kunna minska föroreningar i vattnet och 
på så sätt minska kemikalietillsatser. Dessutom slipper 
barnen gå ut med blött hår. Barnen, både flickor och 
pojkar, tar på sig mössorna helt naturligt. Lärarna 
liksom badhuspersonal är mycket nöjda.

På många håll i Europa kommer man inte in på ett 
badhus utan att medföra badmössa. Vårt projekt är 
ett litet steg till att kanske få det naturligt för alla att 
använda mössa i badet. Av miljöskäl.

D 239 PÅ UTFLYKT
D 239s sedvanliga höstutflykt gick i år till Fulltofta. 64 
medlemmar och gäster samlades först till ”baklucke-
fika” vid Sankta Magnhilds källa. Kyrkoherde Helena 
Tomelius berättade om Sankta Magnhild, enligt 
legenden en from kvinna från Benarp, som levde på 
1200-talet.

Nästa anhalt på turen var Fulltofta kyrka, där Sank-
ta Magnhild är begravd. Kyrkan är byggd i romansk 
stil redan före år 1200, och dess valv är rikt dekorerade 
med bibliska målningar. Vi fick en levande genom-
gång av de viktigaste valven av Helena Tomelius. För 
varje valv spelade organist Glenn Nilsson anpassad 
musik av J.S. Bach. 

Text och foto Marianne Wikfalk, DIS0 

Vid årsmötet med Eksjö IWC berättade vår egen med-
lem Maria Ljungsten om sitt tidiga arbetsliv där hon 
arbetat tillsammans med Katja of Sweden. 1963 sökte 
och fick Maria arbete på det relativt nystartade Katja 
of Sweden i Huaryd nära  Kristianstad. 

Under hela sju år arbetade Maria och Katja tillsam-
mans och skapade kollektioner där allt ingick - även 
skor och väskor. Nya textilier såg dagens ljus: jersey-
trikå och annat stickat. Svenska textilformgivare 
skapade färgglada mönster för moderna kläder för 
kvinnan. Kollektionen hade premiär i USA, där Katja 
bodde i många år och där allt hade börjat. Väl i Europa 
var det premiärvisningar i många av de europeiska  
huvudstäderna. Senare flyttade Katja of Sweden till 
Malmö. Maria visade upp flera av Katjas kläder, på 
klubbens smalaste mannekänger. Nostalgin hade 
gripit oss och vi mindes alla vår ungdom igen.

Foto Anna Wijkström, text Eksjö IWC

KATJA OF SWEDEN

Maria Ljungsten t.h. berättar för modellen Gunilla Bardh.

BADMÖSSOR TILL SANDVIKENS BADHUS
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Konton för SIWRs 
nationella och internationella hjälpprojekt

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

INNER WHEEL NYTT
Tidning för medlemmar i Inner Wheel Sverige. 
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Ansvarig utgivare: 
Rådspresident Margareta Wesslau
Redaktör: Kerstin Jonson
Tidningens adress: iwnytt@gmail.com
Tel. redaktör: 0709-27 55 75
Tryck: Elanders Sverige AB.
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SIWR 
HJÄLPPROJEKT

Korrespondenkort med röd ros.
Kort + kuvert  10kr/st
Överskottet går till projekt 
Narkotikabekämpning. 
Kortet är framtaget  av D 236 
och beställs hos 
Annika Lennström, Mark IWC.
OBS! 
I Stadgar&Handbok, sid 87 har 
Annika en utgången mailadress. 
Rätt mail är annika@molneby.se

 

SIWR 
ROSENKORT

Rosenkorten beställs hos 
Gertrud Anderberg, 
Uppsala IWC.
8 kort med kuvert för 80 kr/bunt. 
Porto tillkommer.
Överskottet går till Inner Wheels 
stipendiefond för utbildning i 
demensvård vid Silviahemmet.

D 236 
ROSENKORT

KONTON HJÄLPPROJEKT

januari fi ras Inner Wheel-dagen årligen över hela 
världen med olika arrangemang. 

Det var den dagen år 1924 som Margarette Gol-
ding bildade den första Inner Wheel-klubben i Man-
chester, England.  Organisationen växte snabbt med 
fl era klubbar i England, övriga Europa och världen. 

Den första svenska klubben startade i Filipstad 
1949. Läs om fi randet i nästa IW-Nytt.
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Den 11-14 april 2018 arrangeras International 
Inner Wheels 17:e Convention i Melbourne, Aus-
tralien. Convention hålls vart tredje år och är vårt 
högsta beslutande organ. Här samlas delegater från 
hela världen och beslutar om viktiga frågor för vår 
organisation. 2015 hölls Convention i Köpenhamn. 

Förutom förhandlingar omfattar programmet in-
tressanta föredrag och seminarier men även under-
hållning och mängder med möjligheter till trivsamt 
umgänge och nätverksbyggande. Convention är 
öppet för alla medlemmar (inkl medföljare).   

Planeringen av nästa Convention är i full gång. 
Organisatörerna hälsar alla hjärtligt välkomna till 
landet ”down under”. Man lovar ett roligt, vänligt, 
kulturellt, inspirerande, informativt och stimuleran-
de möte! Eftersom många har lång resväg föreslår 
man att deltagarna förlänger vistelsen några dagar 
före och/eller efter själva mötet. Passa på tillfället 
att se inte bara Melbourne. Lokala IW-medlemmar 
ställer upp och erbjuder logi under några dagar.

Mer information om nästa Convention finns på 
både IIWs och IWs hemsidor.

CONVENTION I MELBOURNE 2018

VÄNSKAPSMÖTE I GÖTEBORG 2017
Nästa Vänskapsmöte blir i Göteborg med omgiv-
ningar. 

Varmt välkomna hälsar vi alla innerwheelare i 
hela landet. Våra kära, som makar, sambos och part-
ners är självklart också välkomna. 

Reservera redan nu den 9-10 september 2017 
i era kalendrar.  Mer information kommer i IW-Nytt 
nr 1/2017. Meddela gärna en intresseanmälan. 

Väl mött önskar Vänskapsmöteskommittén i 
distrikt 236 gm Anne-Sofie Ågren,
annesofie.g@telia.com

Välkommen ombord på en speciell IW-kryssning i 
östra Medelhavet sista veckan i april nästa år! Det är 
Gabriele Schrümpf, Österrikes nationalrepresentant, 
som på nytt tagit initiativet att arrangera en kryssning 
för Europas innerwheelare. Hon ordnade en motsva-
rande kryssning i våras och fick då mersmak.  

Nästa resa utgår från Venedig den 23 april 2017. 
Under resan ordnas IW-möte ombord och träffar 
med lokala IW-klubbar i några hamnstäder. Allt om 
arrangemanget, lyxkryssaren ”Costa Deliziosa”, tider, 
program, kostnader, anmälningsblankett m.m. finns 
på vår hemsida.  

KRYSSA MED INNER WHEEL


