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På Inner Wheel Sandvikens 40-årsfest 
fanns tre presidenter på plats. Kerstin 
Jonson, som är president för Inner 
Wheel i Sverige, distriktspresident Lena 
Blom och klubbpresident Berit Sten-
mark. Alla bor i Sandviken. FOTO: PRIVAT

Inner Wheel Sandvikens pre-
sidentkedja är snart full. Där 
finns namnen på klubbens 
 alla presidenter genom åren.

Här är Inner Wheel Sandvikens nuvaran-
de president Berit Stenmark, i mitten, 
omgiven av två av klubbens tidigare 
presidenter Anna Edin och Gun-Britt 
Carlson. FOTO: CATRIN LANDÉN

SANDVIKEN  För 40 år sedan var 
Gun-Britt Carlson med och bilda-
de Sandvikens Inner Wheel-
klubb.

– Jag har lärt känna många trev-
liga tjejer genom klubben under 
åren, säger hon.
När Inner Wheel bildades i Sandviken 
1974 var klubben en klubb för fruar till 
män som tillhörde Rotary, men så är 
det inte längre. Nu kan vem som helst 
vara med, men man måste bli inbju-
den av en medlem. Att bilda en klubb 
kom på tal redan när Folke Ledin (To-
mas pappa) bildade Sandviken-västras 
Rotaryklubb 1972. Men fruarna var in-
te så sugna på en klubb då. Något år se-
nare ville Valbos Inner Wheel-klubb 
bjuda några av fruarna på lunch för att 
visa hur trevligt de hade.

– Vi fick komma till Brogården där 
Signhild Berlin bjöd oss på lunch och 
berättade om verksamheten, berättar 
Gun-Britt Carlson.

Efter den lunchen bildade Gun-Britt 
och fem andra damer en interimstyrel-
se och började ragga medlemmar. En 
av dem var Anna Edin.

– Jag var redan innan kompis med 
Gun-Britt och gillade Inner Wheels 
principer om vänskap.

Sedan dess har Sandviken-klubben 
träffats en gång i månaden för middag 
och olika föreläsningar.

– Vi gör också studiebesök, före 
sommaren var vi till exempel upp  
i Rådhustornet i Gävle och fick se hur 
klockspelet fungerar, säger Berit Sten-
mark, nuvarande president i klubben.

Hon har varit med i fyra år.

– Min man är med i Rotary så jag ha-
de följt med på några av deras luncher. 
Där lärde jag känna Inner Wheel-med-
lemmar och när jag slutade jobba kän-
de jag att jag hade tid att gå med.

Hon vill dock påpeka att hon gärna ser 
att yngre yrkesverksamma kvinnor går 
med i klubben.

– Vi har en väldigt rolig samvaro. Jag 
minns hur vi kämpade med att över-
sätta ett brev från en dansk Inner 
Wheel-klubb en gång, det var mycket 
skratt, säger Anna Edin.

– Våra årliga mannekänguppvis-
ningar är också en höjdpunkt, då är 
Anna en av modellerna, berättar Gun-
Britt.
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Nu är Inner Wheel 
mer än Rotaryfruar

oInner Wheel Sandviken 40 år

p Inner Wheel
International Inner Wheel är ett  
religiöst och politiskt oberoende 
världsomspännande kvinnligt nät-
verk med över 100 000 medlemmar 
fördelade på cirka 3 900 klubbar  
i mer än 100 länder. Sverige har  
cirka 4 500 medlemmar i 107 klub-
bar indelade i nio distrikt. I Gästrik-
land finns bara en klubb, Sandviken,  
klubben har 48 medlemmar.
Inner Wheels grundläggande  
principer är:
Att befordra sann vänskap.
Att uppmuntra hjälpsamhet.
Att främja internationell förståelse.
Inner Wheel är en hjälpande organi-
sation, totalt skänkte medlemmarna 
över en miljon kronor förra året. 
Pengarna går bland annat till utbild-
ning av narkotikahundar, IW-doktorn 
– läkare och tandläkare åker ut som 
volontärer för att hjälpa de som har 
det svårt, Garissa – en stiftelse i Ke-
nya som driver ett hem för 120 flick-
or, bekämpar kvinnlig könsstymp-
ning, utbildar flickorna och driver en 
förlossningsklinik.

KÄLLA: INNERWHEEL.SE

I dag har Leopold  
namnsdag.
Leopold är av forntyskt ur-
sprung och bildat av två ord 
som betyder lejon och djärv. 
Antalet namnbärare är 
knappt 2 200.
I morgon: Vibeke och  
Viveka

I dag fyller den svenske 
språkvetaren Tomas Riad  
55 år. Han är professor vid 
institutionen för nordiska 
språk vid Stockholms  
universitet. Riad invaldes  
i Svenska Akademien  
29 september 2011 och  
tog sitt inträde 20 december 
samma år.
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