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n Dagens namn
Dagens namn: Helga och
Olga
I morgon: Cecilia och Sissela
Helga, fornnordiskans
kvinnliga form av Helge
som kan betyda ”helig”
eller ”lyckosam”, var vanligt under vikingatiden
och hade ett uppsving
strax före förra sekelskiftet. Cirka 4 800 heter Helga, omkring 1 900 kallas
så eller har det som första
förnamn.
Olga, en rysk ombildning
av fornsvenskans Helga,
kom hit under mitten av
1800-talet och var populärt i början av 1900-talet. Omkring 5 400 bär
namnet, omkring 3 100
kallas så eller har det som
första förnamn.

n Citatet

”Den försiktiges
moder brukar inte
gråta.”
Cornelius Nepos,
romersk antik författare, cirka 100-25
f Kr,

Berit Stenmark, nuvarande president i Inner Wheel Sandviken, Anna Edin och Gun-Britt Carlson, som båda varit med från starten av klubben.

Inner Wheel – en
hjälpande organisation
Sandviken Medlemmarna i Inner
Wheel Sandviken träffas en gång
i månaden. Möten som innehåller
föredrag, middag, underhållning
och allmän trivsel. I år firar de 40
år.
Under hösten 1973 började samtalen
om att starta en Inner Wheel-förening.
Det första sammanträdet ägde rum i
januari 1974 och sedan startade jobbet
med att få ihop medlemmar. Det fanns
tidigare två klubbar i Gävle och en i
Forsbacka/Valbo, numera är dessa
nedlagda.
Inner Wheel är ett av världens största kvinnliga nätverk. I Sverige finns
cirka 4 500 medlemmar fördelade på
nio distrikt och över 100 klubbar. Det
är en hjälpande organisation som bara
samlar in pengar intern som sedan
skänks till olika projekt. Några olika
projekt är till exempel sökhundar, Rotarys Läkarbank och stipendium till
blivande Silviasystrar.
– Vi har en ganska hög medlemsavgift där en del går till olika projekt,
dessutom har vi alltid insamling vid
varje möte, säger Berit Stenmark, president i föreningen.

Föreningen i Sandviken har 48 med-

lemmar, av dessa är det sex personer
som varit med från allra första början.
– Vi blir färre och färre, säger GunBritt Carlson, som är en av dem.
För att komma med i föreningen bör
man känna någon som redan är medlem, man får sedan en fadder och besöker några möten för att sedan bli an-

Här finns namnen på Inner Wheel Sandvikens alla presidenter genom åren.
tagen. Det är mestadels pensionärer
som är medlemmar.
– Man har ju mer tid som pensionär,
säger Anna Edin, även hon medlem
sedan första början. Men vi ser gärna
att yngre kommer med.

Medlemmarna i Inner Wheel Sandvi-

ken träffas en gång i månaden. Programmen är lite olika men ofta har de
något föredrag, äter något gott, underhållning och allmän trivsel.
– Vi känner varandra väl efter alla år,
säger Gun-Britt Carlson, så det är alltid en bra stämning och lika trevligt
varje gång att träffa alla.
Något som de infört är ”tre minuter
inner wheel”, som går ut på att en
medlem per gång får berätta något under tre minuter.

– Det kan vara något personligt, man

läser en dikt eller bara berättar något
allmänt eller aktuellt, säger Berit Stenmark, ett väldigt trevligt inslag, och
något många vågar ställa upp på eftersom vi känner varandra så väl.

Föreningen har också varit på många
utflykter och studiebesök, som till exempel slottet och rådhuset i Gävle.
En annan trevlig sak som de har börjat med för ett tag sedan är Inner
Wheel-fikat.
– Vi träffas på Hansens konditori och
bara umgås, säger Anna Edin, det är
helt frivilligt och vi gör det bara för att
det är så trevligt och för att få träffas.

Numera håller klubben till i Bruksmässen i centrala Sandiken för sina
möten, men de har tidigare varit på
Forsbacka Wärdshus och på Eos i
Sandviken.
– Vi har ganska informella möten
och behöver inte vara klara under en
viss tid, säger Berit Stenmark, det
känns skönt och blir inte så stelt.
Det är stor närvaro och de flesta
kommer till varje möte. När någon
medlem fyller jämna år blir hon uppvaktad med en inner wheel-ros.
– En trevlig och enkel uppvaktning,
säger Berit Stenmark, så slipper man
hitta på någon speciell present till varje person.
Firat har de redan gjort. I början av no-

vember hade de en trevlig kväll på
Bruksmässen med trerätters middag,
underhållning och en återblick av de 40
åren presenterad av Gun-Britt Carlson.
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p Inner Wheel
Fyller: 40 år i år
Håller till: på Bruksmässan i centrala Sandviken
Gör: träffas för att ha
trevligt, samlar in pengar
och har bland annat väntjänst för medlemmar
Firar: de har redan firat
med jubileumsmiddag på
Bruksmässen med middag
och underhållning
Namnet: Inner Wheel betyder ju det inre hjulet,
och är alltså det inre hjulet i Rotarys märke
Tidigare var det så att bara fruar till män som var
med i Rotary fick vara
med, så är det inte numera.

