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VI SAKNAR

Inner Wheel forever

NYTT ÅR – NYA INSATSER!
Välkomna tillbaka till en ny fullmatad tidning. Tack alla distriktsredaktörer/
DISO för de trevliga bidragen och ert stora engagemang! Läs vad Ingelög, 
vår nya RP, lyfter fram i sin artikel och allt som NR Margareta tar upp på 
det internationella planet. Bl.a. det vi ska göra inför Convention nästa år. 
I tidningen � nns ett sammandrag av det gångna årets verksamhet. Det 
blev ett bra år med 190 nya medlemmar! 

Se vilka nya funktionärer som ska hålla i rodren under årets seglats. 
Missa inte det aktuella reportaget om vårt populära hjälpprojekt IW-dok-
torn. Sommartider är det högtidsstunder för ut� ykter, studiebesök och 
vänbesök i olika former. Det � nns många exempel i detta nummer. Elisa-
beth Jensen har en tankvärd artikel kring ämnet. 
Trevlig läsning!       Kerstin Jonson                      

NY MATRIKEL PÅ GÅNG
Bytet av IT-system för Hemsida och Medlemsregister 
har varit en omfattade process. IT-arbetsgruppen 
har gjort ett jättejobb. Men allt är inte 100 % rätt 
ännu. Det beror på att bytet av systemet skedde mitt 
i sommaren. SIWR beslöt i våras att matrikelkorrek-
turet skulle gå på remiss till distrikten före tryckning. 
Det arbetet drog ut på tiden. Det blev mycket som 
skulle ändras. Inte helt gratis!  Så ha överseende med 
om utgivningen av Medlemsmatrikel 2017-2018 
dröjt och att allt inte är helt perfekt ännu.

ÄNDRA I SYSTEMET! 
OBS! De ändringar, tillägg och strykningar, som 
lämnats in måste nu även göras i det nya med-
lemsregistret! Eftersom inte alla matrikelansvariga 
på klubbnivå fått utbildning eller behörighet till 
registret än kommer medlemsregistret behöva upp-
dateras av klubbarnas matrikelansvariga eller av dig 
själv. Som medlem har du alltid möjlighet att ändra 
dina egna uppgifter avseende telefonnummer och 
adress. Vi får hjälpas åt att få alla uppgifter aktuella 
så snart det går.

MYCKET VÄNSKAP
Nu har SIWR, tillsammans med D 235 som arrangera-
de Vänskapsmötet 2014, gjort en PM med förslag till 
turordning av arrangör av Vänskapsmöten som ska/
bör hållas vart tredje år. Enligt förslaget, som � nns på 
Hemsidan (under Styrdokument), ska D 233 ordna 
nästa Vänskapsmöte år 2020. Årets möte som skulle 
ha ägt rum i Göteborg i september blev inte av p.g.a. 
för få anmälningar. 

IMPONERAS OCH INSPIRERAS
På Hemsidan (under Bibliotek) åter� nns även en 
förteckning över alla vändistrikt och vänklubbar. Det 
är en imponerade lista som visar vilket världsomspän-
nande nätverk vi tillhör. 

Läs listan och imponeras och inspireras att ta 
nya kontakter över distrikts- klubbgränserna. Bilda 
vänklubb med någon klubb i granndistrikten, andra 
distrikt i Sverige eller i andra länder. Kontrollera också 
om alla de uppräknade distrikten och klubbarna 
fortfarande är era vändistrikt/- klubbar och uppdatera 
listan. Formerna för utbytena kan - och ska - variera 
med allt från mailkontakter till längre besök.
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Rådspresident Ingelög Wyndhamn

FÖR EN FORTSATT TILLVÄXT

Tack för det stora förtroende jag 
fått att vara Rådspresident för 
Inner Wheel Sverige. Ett uppdrag 
som inspirerar och också manar 
till lyhördhet och samarbetsvilja. 
Vi är en hel palett av kvinnor som 
enas under samma engagemang 
och med samma värdegrund. Det 
kommer att vara berikande och 
intressant att inneha posten och att 
representera er alla. Mina företrä-
dare har varit ett stort stöd och 
lotsat mig fram. Utan dem hade det 
varit svårare att axla uppdraget och 
jag vill passa på tillfället att tacka.

Gott systerskap 
När jag blev medlem 2003 kunde 
jag inte föreställa mig att jag en 
dag skulle representera organisa-
tionen i Sverige. Jag hade väldigt 
luddig föreställning om Inner 
Wheel men hamnade tidigt i klubb-
styrelsen och innehade samtidigt 
funktionerna som sekreterare och 
vice president. Genom mitt snabba 
inträde i styrelsen � ck jag en inblick 
i organisationen och insåg styrkan 
och potentialen i vår kvinnoorga-
nisation. Jag imponerades starkt 
av de projekt som vi har både på 
lokal, nationell och internationell 
nivå och av den värme och hjälp-
samhet som klubbmedlemmar 
visar varandra. Styrelsearbetet är 
inte betungande utan en källa till 
insikt om Inner Wheel och till gott 
systerskap. Om du blir tillfrågad om 
att vara med i styrelsen, ta tillfället 

i akt. Jag kan garantera att du inte 
kommer att ångra dig.

Du är viktigast
Varje klubbmedlem är en viktig 
kugge i vårt hjul. Om inte kug-
garna fungerar riskerar det att bli 
gnissel och besvär i maskineriet. 
Du som medlem är den viktigaste 
personen i Inner Wheel och utan 
dig � nns inte organisationen. Ditt 
engagemang är en förutsättning 
för klubben, distriktet och rådet. 
För att förändring ska kunna ske är 
det genom dig den ska komma. Ge 
förslag i klubben, utnyttja tillfället 
när distriktspresidenten kommer 
på besök och ta upp spörsmål som 
kan bli till frågor eller motioner för 
att röstas om och leda till beslut.
Rådet är det forum där varje 
distrikt redovisar vad klubbarna 
vill med Inner Wheel och där det 
� nns möjlighet att utbyta tankar 
och lyfta idéer. Tillsammans kan vi 
åstadkomma mycket och med vår 
värdegrund som bas kommer det 
något värdefullt och beständigt att 
bygga vidare på.

Kom med förslag till förändring
I IW-Nytt nummer två kan vi kon-
statera att klubbarna har rekryterat 
många nya medlemmar under vå-
ren. Det är glädjande att vi får nya 
innerwheelare. Det bådar gott för 
organisationens fortlevnad. Vi kan 
se framtiden an med optimism och 
fortsätta på den inslagna vägen. 

Under mitt år kommer jag att arbe-
ta för en fortsatt tillväxt. Organisa-
tionen är snart hundra år och den 
behöver kanske förändras för att 
vara tidsenlig. Förslag på föränd-
ring ska komma från klubbmed-
lemmarna och lyftas framåt, uppåt. 
Det är ni kära klubbmedlemmar 
som är Inner Wheel. Er entusiasm 
och er kunskap om förhållandena i 
klubbarna är ovärderlig och gör att 
vi lever och utvecklas.

Elefanten - en god symbol
Varje år väljer distriktspresiden-
terna tillsammans med rådspresi-
denten en symbol för sitt år i rådet. 
Detta år blev valet elefanten.  Ele-
fanten symboliserar styrka, lojalitet, 
gott minne, tålamod, visdom. Den 
vita elefanten inom buddismen 
är även symbol för medlidande, 
kärlek och godhet. I den 
romerska konsten symbo-
liserar elefanten ett långt liv, 
odödlighet och seger över 
döden. Många svåra, krävan-
de och viktiga egenskaper 
att leva upp till men också 
en vägledning att ha inför ögonen. 
Vi kommer att göra vårt bästa för 
att Inner Wheel ska fortsätta frodas, 
växa, förnyas och utvecklas. Vi 
behöver vitaliseras och revitaliseras 
och det gör vi tillsammans.
Jag önskar er ett givande och 
inspirerande år och ser fram emot 
kommande möten.

Ingelög

Kära medlemmar!
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Nationalrepresentant  Margareta Wesslau

ETT NYTT INNER WHEELÅR
MED MÅNGA MÖJLIGHETER

Kära medlemmar!

Som er nya nationalrepresentant 
vill jag tacka för ert förtroende och 
jag ska göra mitt bästa att fullgö-
ra detta prestigefyllda uppdrag.  
Förutom att ingå i SIWRs VU ska jag 
hålla kontakten mellan Internatio-
nella Inner Wheel och Inner Wheel 
Sverige och översätta dokument, 
som under mitt kommande år �yter 
in från Internationella Inner Wheel. 
I mitt uppdrag ingår det också att 
hålla regelbunden kontakt med 
DISO i distrikten.

Tag chansen och kom med!
Och vilket intressant IW-år det ska 
bli! Det är Convention i Melbourne, 
Australien den 11-14 april 2018. 
Jag vill gärna uppmuntra så många 
medlemmar som möjligt att ta 
chansen att uppleva en Conven-
tion – ett sprakande fyrverkeri av 
kvinnor från hela världen – där 
Inner Wheels värdegrund med vän-
skap och internationell förståelse 
praktiseras. Helt enkelt en mycket 
inspirerade upplevelse och ett 
minne för livet! Upplevelsen blir ju 
inte mindre för att vi får chansen att 
uppleva Australien. 

Gå in på hemsidan och läs om 
allt vad som erbjuds conventionbe-
sökare och eventuella medföljare, 
slå er ihop och bestäm er för ert livs 
resa. Anmäl er före den 10 oktober 
för att få en lägre deltagaravgift. Vi 
som ska rösta på motionerna kom-
mer att sitta förankrade i plenisal 
i tre dagar men andra deltagare 
hinner med så mycket intressant 
utanför plenisalen både på dag- 
och kvällstid!

Uppgifter inför Convention

Inför Convention 2018 �nns det �e-
ra viktiga uppgifter för alla klubbar 
och distrikt. Samtliga klubbar och 
distrikt ska under hösten 2017 utse 
röstberättigade delegater (Proxy 
Vote-holder – PVH) och en ersätta-
re för henne till Convention. 

Vilka kan rösta?
Varje klubb och varje distrikt har en 
röst var. 

Klubbarnas val ska rapporteras 
till resp. distriktsstyrelse senast 
den 1 oktober och distriktens val 
till Rådet (nationalrepresentanten) 
senast den 1 november. 

Rådspresidenten och national-
representanten har varsin röst och 
nationalrepresentanten kan också 
vara PVH för de klubbar och distrikt 
som inte skickar egna delegater. 

Gör din röst hörd
Varje klubb och distrikt har dess-
utom att behandla och rösta om 
de motioner som ska tas upp på 
Convention. Som framgick av förra 
IW-Nytt är det totalt 20 motioner. 
De �nns även på vår hemsida på 
engelska och svenska. 

Besluten inom klubbarna utgör 
underlag för distriktsstyrelsens 
behandling och beslut om motio-
nerna. Distriktens, och klubbarnas, 
beslut ligger sedan som grund för 
Rådets beslut.

Under Convention ska klub-
barnas, distriktens och Rådets PVH 
rösta enligt sina tidigare fattade 
beslut. De kan dock få ändra sig 
om det framkommer nya uppgifter 
under mötet.



INNER WHEEL NYTT 3/2017 | 5

International Inner Wheel 50 år
För 50 år sedan den 1 juli 1967 blev 
alla Inner Wheel-klubbar i Sverige 
och resten av världen medlemmar i 
International Inner Wheel.

President från Indien
Årets internationella president, Mrs 
Kapila Gupta från Indien, har som 
sitt motto: Leave a Lasting Legacy, 
vilket bäst kan översättas som ”Att 
efterlämna ett bestående minne” 
eller ”Att efterlämna ett arv som 
varar”. Hon har valt sitt motto för 
att hon anser, att alla människor 
bör ta tillvara de möjligheter man 
får och den plikt man har, att söka 
främja sin egen utveckling genom 
att bistå andra. 

Kapila Gupta, International Inner Wheel 
President 2017-2018.

På bilden till höger ses hela IIWs VU. 
Fr. v. Treasurer Aztragu Annamalai, 
Constitution Chairman Phyllis Charter, 
vice President Christine Kirby, President 
Kapila Gupta, Imm. past President 
Oluyemisi Alatise och Editor/Media 
manager Sandra Neretljakovic.

Hon överför sitt motto speciellt till 
oss innerwheelare och påpekar att 
det avtryck du gör i din klubb är 
viktigt både för dig och klubben! 

Livsavgörande projekt
Att delta i våra hjälpprojekt ger 
något mycket bestående ja, livs-
avgörande till unga �ickor i Kenya, 
sjuka som får hjälp genom Inner 
Wheel-doktorn och unga som med 
hjälp av narkotikasökhundarnas ar-
bete inte får tillgång till droger och 
därmed kanske kan undvika att 
utsättas för allt elände som droger 
medför. Kapila Gupta påpekar att 
där bidrar du som medlem till att 
göra ett bestående avtryck i unga 
människors liv.

Lämna dina spår
Att som medlem ta tillvara de 
chanser man får kan också vara 
att bidra i vår organisation. Så ställ 
upp och lämna ditt bidrag och 
utveckla dig själv genom att tacka 
ja när uppdrag på klubb-, distrikts- 
eller rådsnivå erbjuds och din 
arbetsinsats efterfrågas! 

Det �nns många andra sätt att 
bidra och lämna sina spår i den 
egna klubben. Man kan till ex-
empel också forska i sin klubbs/
distrikts historia och på detta enkla 
men �na sätt ge något till nyare 
medlemmar.  Kapila Gupta ber dig 
tänka efter: har du lämnat spår och 
avtryck inom Inner Wheel under 
de senaste åren? Om inte, så tag 
chansen att utveckla både dig själv 
och organisationen! 

En stor, livskraftig och 
världstäckande organisation
Kapila Gupta avslutar sitt brev på 
internationella hemsidan med att 
hon gläds åt att vara president för 
en organisation som har funnits i 
93 år och har över 103 000 med-
lemmar i 103 länder. Till sin hjälp 
har hon ett verkställande utskott 
och 16 styrelsemedlemmar. 

De trä�as en gång om året – utom 
Conventionår då de trä�s två 
gånger.  I årets styrelse kommer 
elva av medlemmarna från Europa, 
varav en är Christine Berggren 
från Falsterbo-Vellinge IWC. De 
resterande fem styrelsemedlem-
marna kommer från Australien, 
Malaysia&Singapore, Nya Zealand, 
Sydafrika och USA.

Så kära medlemmar: Ett Gott Nytt 
Inner Wheel-år önskar jag er. Ta 
tillvara alla möjligheter som bjuds, 
för livet är här och nu!

Margareta
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Varje år finansierar Inner Wheel i Sverige fyra jeep-
doktorer inom Rotary Doctors verksamhet. Verk-
samheten når långt ut på landsbygden i Kenya, där 
det inte finns annan hälso- och sjukvård att tillgå. 
Ingegerd Meyer, en av IW-doktorerna, har varit i 
Kenya under sex veckor i juli och augusti i år. 

Varje vecka kommer cirka 1 000 patienter till 
Rotary Doctors jeeplinjekliniker i västra Kenya och sö-
ker behandling av olika sjukdomar, bland annat mala-
ria, lungin�ammation, diarré och olika hudsjukdomar 
så som skabb. En del av dessa har dödlig utgång om 
barn, och ibland vuxna, inte får tillgång till vård.  

- Under en dag kan vi ha �er än 100 patienter och 
majoriteten är barn, säger Ingegerd Meyer, IW-doktor, 
specialist i allmän medicin från Gränna och medlem i 
Gränna Rotaryklubb.  Det kommer dels sjuka patienter 
för att trä�a doktorn och dels mammor och barn för 
vaccinationer, mödravård och familjeplanering. ”Vänt-
rummet”, som ofta är på en skuggig plats utomhus, är 
alltid fullt av folk och mest mammor och barn.  

- Anledningen till att antalet patienter är så högt 
beror på att det �nns för få vårdcentraler. Dessutom 
är många fattiga och har inte råd med behandling på 
sjukhus, även om de skulle behöva sjukhusvård. När 
man kan hjälpa en mamma med malariasjuka barn 
eller barn som är alldeles uppätna av skabb så känns 
det bra, förklarar Ingegerd och fortsätter:  

-Men tyvärr handlar detta ju också om att föräldrar-
na har brist på kunskap om hur de kan hålla sina barn 
friska, så att informera och undervisa är också viktigt.  

Doktor på väg
Rotary Doctors har sedan 2013 två jeeplinjer med 
fem kliniker på varje linje i området runt Mumias och 
Matungu. Varje vardag lastas de två jeeparna fulla 
med allt som behövs för att sätta upp en liten hälso-
vårdsklinik och två områden får besök av jeepteamen 
som består av läkaren, en apotekare, laboratorieassis-
tent och en sjuksköterska från hälsomyndigheterna. 
Patienterna väntar redan när jeeparna kör fram till den 

Ett hjälpprojekt som engagerar och berör 

UPPOFFRANDE INSATSER AV 
IWDOKTORER PÅ JEEPLINJER I KENYA

Patienterna, �est kvinnor och barn, väntar redan när jeepteamet anländer till den temporära kliniken. Foto Jacob Opondo Oduor.

 IW-doktor Ingegerd Meyer på plats på jeeplinje i Kenya. 
Foto Jacob Opondo Oduor.
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temporära kliniken. Volontärer från 
de kringliggande byarna är också 
där. De hjälper jeepteamen med 
många arbetsuppgifter, så som re-
gistrering och vägning av patienter, 
temperatur- och blodtryckstagning 
och framförallt hälsoundervisning 
för alla väntande. Volontärerna får 
själva information från läkaren och 
jeepteamet ena veckan, om t.ex. 
kost, vaccinationer eller hygien, 
för att nästa vecka undervisa de 
väntande patienterna om samma 
frågor. 

Nationell koordinator
Rotary Doctors nationella koordi-
nator i Kenya Daniel Muruka säger 
att organisationen började arbeta 
i området på grund av den stora 
bristen på hälso- och sjukvård.  

- Vi kom överens med hälsomyn-
digheterna på länsnivå att jobba i 
Mumias och Matungu. Vi lovade att 
starta mobila hälsokliniker och de 
lovade att så småningom ta över 
klinikerna och göra dem till perma-
nenta vårdcentraler.

Så nu jobbar vi tillsammans 
med hälsomyndigheterna och 
lokala kommittéer som �nns vid 
varje klinik för att förverkliga detta. 
Hälsomyndigheterna kommer att 
anställa personal samt bidra med 
utrustning och de lokala kommit-
téerna fungera som styrelse för 
vårdcentralen.   

Myndigheterna måste ta ansvar
- På sikt måste de kenyanska myn-
digheterna ta ansvar för sjukvård 
och ge befolkningen bra förutsätt-
ningar för att leva ett hälsosamt liv, 
säger Ingegerd Meyer, IW-doktorn. 
Rotary Doctors har en viktig roll att 
spela genom att stödja den lokala 
befolkningen att kräva att den 
kenyanska regeringen investerar i 
hälsovård i området. Men det �nns 
fortfarande mycket att göra, många 
�er områden i Kenya där behoven 
är stora, så Rotary Doctors och 
IW-doktorerna behövs.   

Rotary Doctors Sweden är en 
svensk stiftelse och en multi-
distriktsaktivitet inom Rotary 
Sverige. Inner Wheel stödjer 
varje år fyra kvinnliga läkare som 
arbetar inom verksamheten. 

Totalt skickas cirka 50 läkare 
och tandläkare ut per år till verk-
samheten som bedrivs i Kenya. 
Förutom jeeplinjer i Matungu 

och Mumias �nns ytterligare två 
jeeplinjer och två tandläkarklini-
ker. Dessutom �nansieras många 
vattenprojekt genom Rotary 
Doctors.

Omsättning under verksam-
hetsåret 16/17 var cirka 5 miljo-
ner kronor, varav cirka 5 % gick 
till administration och kontroll av 
verksamheten.

Jackline Omondi, mamma till en sju 
månader gammal �icka:

- Rotary Doctors-kliniken har 
blivit vårt enda hopp om hjälp 
eftersom det inte �nns någon 
vårdcentral här och medicinen på 
apoteket är jättedyr. 

Min dotter har haft hemsk klåda 
i nästan en vecka nu. Jag är glad 
över att jag har kunnat komma hit.

Kö i väntan på doktorn. Väntrummet är ofta en skuggig plats utomhus. 
Foto Eva Kaijser.

Text Okoth Otieno Victor/Karin Håkansson

FAKTA OM ROTARY DOCTORS

Foto Jacob Opondo Oduor

OMSLAGSBILDEN 
Everline Auma med nio månader 
gammal son  väntar på IW-doktorn. 
Foto  Jacob Opondo Oduor.



8 | INNER WHEEL NYTT 3/2017

Inner Wheel stöder Rotary Doctors 
(f.d. Rotarys Läkarbank) sedan 1994 
genom att med insamlade medel 
�nansiera resa och uppehälle för 
kvinnliga läkares och tandläka-
res verksamhet på jeeplinjerna 
– IW-doktorn. Det är speciellt 
angeläget eftersom många män i 
byarna förbjuder sina kvinnor att 
låta sig undersökas och behandlas 
av manliga läkare.
Hjälpprojektet, som hos oss kallas 
IW-doktorn, är mycket populärt. 
Årligen brukar insamlade medel 
uppgå till omkring 100 000 kr. 
Pengarna sätts in på ett särskilt 
plusgirokonto (29 70 96-0) hos 
SIWR och förvaltas av rådskassören.

Styrelsen för Rotary Doctors har 
ca fyra möten per år. Vår rådspresi-
dent är välkommen som adjun-
gerad ledamot vid dessa möten. 
SIWR försöker på olika sätt upp-
märksamma detta hjälpprojekt 
bland medlemmarna och stimu-
lera till ökad insamlingsverksam-
het. T.ex. genom information på 
hemsidan och artiklar i IW-Nytt. 
Rotary Doctors ställer gärna upp 
och förmedlar besök av jeepläka-
re vid klubb- och distriktsmöten. 
Projektet är rullande och det �nns 
inget fastställt slutdatum. Däremot 
beslutas årligen om en ev. förläng-
ning av projektet vid ett rådsmöte, 
vanligtvis under hösten.

Margareta Wargelius, 
allmänläkare, ordförande 
i Rotary Doctors:

TACK FÖR ERT 
ENGAGEMANG !
 
- Jag vill tacka Inner Wheel för stö-
det till IW-doktorerna. Samarbetet 
med Inner Wheel betyder mycket 
för Rotary Doctors, speciellt att det 
är ett långsiktigt engagemang. 

Varje läkare som kan �nansieras 
och skickas ut på jeeplinjerna gör 
en viktig insats för mammor, barn 
och andra vuxna. 

Det är när familjer kan hålla sig 
friska som de investerar i framtiden, 
de kan skicka sina barn till skolan, 
jobba och försörja sina familjer och 
utveckla sitt land. 

POPULÄRT HJÄLPPROJEKT

Volontärer hjälper jeepteamen med många arbetsuppgifter. Foto Eva Kaijser.

Under sommaren har �era kampanjer mot skabb 
genomförts av jeeplinjepersonalen i Kenya. De har 
tillsammans med  läkarna jobbat extra på lördagar 
för att åka ut till byar som varit speciellt angripna av 
skabb för att behandla, medicinera och informera 
om hur man undviker skabb. 

I Kenya smittar skabb extra lätt då man bor 
trångt och ofta delar sovplats. Såren som kliar blir 
också lätt infekterade då man inte använder lika 
mycket vatten till hygien eftersom man måste  
hämta allt vatten i dunkar och hinkar och bära  
hem - inget kranvatten och ingen dusch alltså!

SKABB EN PLÅGA I KENYANSKA BYAR

Text Karin Håkansson. Foto  Jacob Opondo Oduor
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Nu har det nya verksamhetsåret  
startat och det med buller och 
bång med ett Informationsmöte 
för distriktens funktionärer i 
Rosersberg utanför Stockholm 
under ett veckoslut i augusti. 
Mötet var välbesökt. 58 glada 
förväntansfulla funktionärer 
från alla nio distrikt dök upp vid 
lunchtid på lördagen. Många 
igenkännande kramar delades ut 
och stämningen var hög redan från 
första stund.

Det var mycket som skulle 
behandlas under ett knappt dygn. 
Det var många som ville berätta 
och många som hade frågor. Några 
har varit med längre och andra var 
helt nya i sina roller. En del kände 
sig lite vilsna med vad som förvän-
tades av dem, men som vi alltid 
säger inom Inner Wheel – ”Inget är 
fel, alla gör det på sitt sätt”.

RP Ingelög Wyndhamn hälsade 
alla välkomna och gav en rapport 
om aktuella frågor. Hon och Pia 
Elmgren, vRP, gav sedan en läges-
rapport om SIWRs hjälpprojekt.  
 
Gripande historier
Vi �ck lyssna till ett föredrag av 
Sissel Høihjelle Michelsen, Norge, 
som varit Board Director under de 

två senaste åren. Hon talade över 
ämnet ”International Inner Wheel 
– from a Passive Spectator to an 
Active Opponent of Female Gene-
tal Mutilation (FGM)”. Det blev en 
mycket intressant och tankeväck-
ande timme då Sissel berättade hur 
�ickor/kvinnor behandlas. 
     Efter middagen �ck vi lyssna till 
en annan gripande historia. Skåde-
spelaren Oskar Sternulf framförde 
monologen ”Ondskan” om hur 
vissa pojkar kunde behandlas i 
Sverige under mitten av 1900-talet. 
 
Givande diskussioner
Vi hade �era gruppsamtal med 
diskussioner kring praktiska och 
konkreta frågor och erfarenhetsut-

byten. Många �na synpunkter kom
fram i samband med redovisning-
arna. Alla mycket engagerade och 
positiva.

En grupp, IT- och matrikel- 
ansvariga på distriktsnivå, hade en 
speciell genomgång av den nya 
Hemsidan och det nya Register-
systemet vilket redovisas på sär-
skild plats i tidningen.

Stärkta av många nya intryck 
vinkades det hej då och på åter-
seende på söndagen och alla åkte 
hem till sig igen för att sprida infor-
mationen vidare till ”sina” klubbar. 
Ännu en trevlig helg i IW-vänners 
glada lag var till ända. 

Text och foto Kerstin Jonson

TUMMEN UPP FÖR INNER WHEEL!

Distriktens funktionärer på Informationsmöte

Fr. v. Imm. Past Rådspresident Margareta Wesslau, Imm. Past Board Director Sissel 
Høihjelle Michelsen från Norge och Rådspresident Ingelög Wyndhamn.
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NU ÄR VÅR NYA HEMSIDA PÅ PLATS
Vi i arbetsgruppen för vårt nya 
IT-system har jobbat intensivt i 
sommar med vår nya hemsida och 
vårt nya medlemsregister.

Det har inte gått smärtfritt, men 
vi tycker att det har blivit ett lyft 
jämfört med det vi hade tidigare.
Det nya är att alla, även inte med-
lemmar, kan surfa in till vår hemsi-
da och ta del av vad vi gör och vad 
vi står för. Inga inloggningsuppgif-
ter behövs för att läsa på hemsidan. 
På gott och ont naturligtvis! 

Alla kan hitta alla
Däremot för att komma till vårt 

Medlemsregister där allas privata 
uppgifter �nns måste man använ-
da inloggning så dessa uppgifter 
är skyddade. Alla medlemmar kan 
komma in och söka efter varandra i 
hela Sverige, något som vi inte kun-
de göra tidigare. Du loggar in med 
din mailadress och samma lösen-
ord som tidigare. Har du glömt ditt 
lösenord har hemsidan en funktion 
så att du kan få ett nytt.

Arbetet med hemsidan startade 

efter att o�erten godkändes av 
rådsmötet i april med att jag, An-
nika Ahlqvist, Lena Blom, Elisabeth 
von Friesendor� och Kerstin Jon-
son besökte företaget 100 Procent 
Media i Sandviken den 17 maj och 
�ck våra behörigheter och utbild-
ning i hur vi skulle skapa sidor och 
lägga in bilder och länkar på den 
”centrala hemsidan”.  Margareta 
Westesson deltog också i arbetet 
men var inte närvarande vid besö-
ken hos företaget. 

Efter detta möte påbörjades ett 
intensivt arbete med att få rätsida 
på vilka uppgifter som skulle tas 
över från gamla hemsidan och hur 
den nya skulle utformas. 

Den 20 juni var det så dags att 
få en första genomgång av vårt nya 
medlemsregister. 

Intensivt sommarjobb
Sedan följde intensiva dagar när 

vi försökte lista ut bästa sättet att 
använda vårt nya medlemsregister. 
Testa alla funktioner och se hur allt 
fungerade. Vi �ck nu också se hur 

företaget tänkt sig att distrikts och 
klubbars hemsidor skulle se ut och 
vi �ck jobba med att få dem att 
förstå våra krav.

Den 1 juli stängdes vår gamla 
hemsida och medlemsregister och 
vårt nya system öppnades. Nu åter-
står utbildning av alla inom distrikt 
och klubbar som ska ha hand om 
systemet.  

Detta arbete påbörjades på 
distriktsnivå vid Informationsmötet 
i Rosersberg den 12–13 augusti och 
kommer att fortsätta på klubbnivå 
under hösten.

Arbetet med att få mailfunktion 
och rapporter att fungera så som vi 
vill kommer att fortsätta.

Största delen av arbetet är klart, 
men som jag brukar säga, Rom 
byggdes inte på en dag, och det 
gör inte vårt nya IT-system heller!
Vi vill tacka företaget 100 Procent 
Media för ett bra jobb på väldigt 
kort tid. Nu övergår vi i normal drift 
och arbetsgruppen tackar för sig.

På arbetsgruppens vägnar
Annika Ahlqvist

IT-samordnarna på Informationsmötet. 
Fr.v. Annika Ahlqvist SIWR, Berit Nilsson D 238, Lilian Walther Jallow hemsidesansvarig D 235, Margareta Westesson D 236, Barbro 
All Brorsson D 235 och matrikelansvarig SIWR, Eva Burström D 232, Susanne Lindholm D 241, Elisabeth von Friesendorf  D 239 och 
Webmaster SIWR , Agneta Svensson D 234, Lena Blom D 233 och Catharina Blomberg D 240. Foto Kerstin Jonson.
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Som framgår av verksamhetsbe-
rättelse och bokslut (�nns på Hem-
sidan) var 2016-2017 ett bra IW-år. 
Aktiviteten i klubbar och distrikt 
var omfattande vilket framgått på 
hemsidor och här i IW-Nytt. Anta-
let medlemmar minskade trots att 
rekryteringen var god – 190 (!) nya 
medlemmar. En klubb (Uppsala 
IWC) upplöstes. Minskningen är 
ändå betydligt mindre än på �era 
år. Den 30 juni 2017 var vi 4 031 
medlemmar

Populär subventionering
Som ett led i att öka engagemang-
et och kompetensen bland distrik-
tens nya funktionärer subventio-
nerades vissa deltagaravgifter till 
Informationsmötet. Distrikt med 
svag ekonomi �ck härmed möjlig-
het att skicka �er representanter, 
vilket uppskattades.

Bland de viktigaste besluten vid de 
två rådsmötena var att förbereda 
och genomföra upphandling av ny 
hemsida och nytt matrikelsystem. 
Club on Web, rådets tidigare exter-
na IT-leverantör, upphörde med sin 
verksamhet. 

Rådet tillsatte en speciell 
arbetsgrupp som handlade den 
komplicerade övergången på ett 
professionellt sätt. 

Rådet beslöt även att produ-
cera ett magnetbokmärke med 
text om Inner Wheel på initiativ av 
pDP Ann-Christine Edin i D 235. 
Överskottet går till att bekämpa 
könsstympning.

Stora hjälpinsatser
SIWRs olika hjälpprojekt har under 
året fått bidrag på sammanlagt 
470 000 kr. Det är en väsentlig 
ökning jämfört med förra året. 

Klubbarna har dessutom skänkt 
drygt 370 000 kr till egna nationel-
la och internationella ändamål.

Genom försäljning av Rosenkort 
och direkta gåvor har även fonden 
för Silviastipendierna ökat under 
året.

Nya IT-systemet
Av bokslutet framgår, att vi avsatt 
500 000 kr för byte av IT-system. 
Eftersom bytet inte var oväntat, 
den tekniska utvecklingen kommer 
att kräva motsvarande anpassning 
även i framtiden, fanns medel öron-
märkta för detta ändamål. 

Beslutet att höja medlemsavgif-
ten har stärkt våra �nanser. Dess-
utom har det skett en kostnadsbe-
sparing på �era områden, bl. a. när 
det gäller produktionen av IW-Nytt 
och olika centrala möten.

Text Kerstin Jonson

Verksamhetsåret 2016-2017

OMFATTANDE AKTIVITET I KLUBBARNA
190 NYA MEDLEMMAR 
EKONOMIN I BALANS ÄVEN MED NY IT

Så här ser vår nya hemsida ut. Gå in på www.innerwheel.se och se hur enkelt du hittar information om det mesta hos oss.
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Styrelsemedlemmarna Agneta Carlsson, Kerstin Olson och Christina Molander vid 
bu�én som alla styrelsemedlemmar i Kalmar IWC hjälpts åt att tillreda.

SMAKPROV FRÅN D 241 
FULLMATAT VÅRPROGRAM  
Många spännande och intressanta programpunkter har bidragit till 
trevliga möten under våren i D 241. DISO och redaktör Lilian Berg-
holtz sammanfattar här några av aktiviteterna.

Kalmar IWC  har haft vinprovning 
av italienska viner under ledning av 
klubbmedlem Kerstin Håkansson. 
Styrelsemedlemmarna i klubben 
hade hjälpts åt att tillreda en pas-
sande italiensk bu�é med pastasal-
lad, tomat- och mozzarellasallad, 
charkuterier, ostar, pajer, melon, 
grissini, bröd och mandelskorpor.

Tranås IWC gjorde en vacker men 
kylig vårkväll en ut�ykt till Åsens 
by. Den är det första och ett av 
Sveriges 50 Kulturreservat, bildat 
år 2000. Verksamhetschefen Anneli 
Persson guidade damerna och 
berättade om Åsens by. Vimmerby IWC. Via vackra vår-

vägar nådde medlemmarna det 
hemliga målet för kvällen, Räven 
och Osten, ett lite ysteri i hjärtat av 
Småland. Ägaren, Matilda Johans-
son, berättade att ysteriet tillkom 
för 3,5 år sedan i en ombyggd 
ladugård. Där inryms idag osttill-
verkning, café och gårdsbutik.

Kalmar IWC. I arla morgonstund i 
början av maj gick färden med buss 
till Huseby, ett gammalt järnbruk 
lite söder om Växjö. Att komma till 
Huseby är som att kliva tillbaka i 
tiden och landa i en annan värld. 
Höjdpunkten för medlemmarna 
var rundvandringen i slottet med 
visning av en kunnig guide som 
bl.a. berättade om den sista privata 
ägaren, Florence Stephens, fröken 
på Huseby. 

Norrköping Norra IWC. Jona 
Borin, akutsjuksköterska, berättade 
om sjukhusfartyget Mercy Ships. 
Jona har arbetat på fartyget vid tre 
tillfällen i Afrika. På fartyget arbetar 
kirurger och övrig sjukvårdsper-
sonal från hela världen helt ideellt 
med operationer. Man försöker bl.a. 
hjälpa barn med missbildningar 
och arbetar bara i Afrika. Mottot 
är "Bring hope and healing to the 
world´s forgotten poor".

Västervik IWC. "Året i min träd-
gård". I ord och bild berättade 
klubbsekreterare Kerstin Jergil om 
årstidernas växlingar i sin artrika 
och vackra trädgård. Om hur 
det startar med snödroppar och 
vintergäck, vidare till trollhasselns 
blomning och därefter till all härlig 
sommar- och höstfägring.
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OM PUTIN I EKSJÖ
Eksjö IWC anordnade i våras tillsammans med stadens 
båda Rotary-klubbar en föreläsningskväll med tidigare 
utrikeskorrespondenten och Rysslandskännaren, Stig 
Fredrikson. 100 personer kom till Eksjö Stadshotell för 
att lyssna till fördraget som hade rubriken: ”Vad rör sig 
i huvudet på Putin?” 

Det var ett mycket intressant föredrag och vi hade 
kunnat lyssna mycket mer på dessa tankar om Ryss-
lands ledare. Föredragshållaren �ck ett �ertal frågor 
och åhörarna var mycket nöjda med kvällen. Klubbar-
nas presidenter kom överens om att ha �er gemen-
samma evenemang.

Ulla-Britt Scholander och Stig Fredrikson.
Foto Anna Wijkström. Text Birgitta Henning.

PÅ TRÄDGÅRDSFEST 
Lidköpings IWC har varit på trädgårdsfest hos Christina 
Franzén-Johansson som visade oss runt i trädgården 
som hon planerat och anlagt själv.  Här fanns doftande 
rosor, kaprifol, lavendel och andra buskar och träd. I 
växthuset, som används året om, växte vinrankor och på 
utsidan klättrade röda rosor.

Efter rundvandringen och  en härlig bu�é var det 
dags att se på fotoutställningen i magasinet med bilder 
från bl. a. trädgården och med �era vackra närbilder på 
olika blommor.  Alltsammans förevigat av Christina.
Trevligt sällskap, god mat och vackert väder, vad mer 
kan önskas på en trädgårdsfest.

Trädgårdsfest hemma hos Christina Franzén-Johansson.
Text och foto Lena Petruson.

HÖGANÄS PÅ BESÖK HOS SØLLERØD
Höganäs IWC har gästat Helsingör 
och Hornbaek inbjudna av Søllerød 
IWC. De danska värdarna mötte 
upp vid färjeläget i Helsingör.

Efter en bilresa via Hornbaeks 
hamn intog vi en god morgon�ka i 
presidentens sommarhus i Horn-

baek. Ett vackert hus omgivet av 
en underbar trädgård. Efter trevlig 
samvaro med många skratt åkte vi 
åter till Helsingör denna stålande 
och varma sommardag, för ett 
spännande besök på Sjöfartsmu-
seet och lunch på det intilliggande 

Kulturvarvets cafés uteservering.   
Dagen avslutades med en liten 
stadspromenad i Helsingör för att 
titta på bl.a  vackra gavelmålningar, 
otroliga statyer av varvsarbetare i 
brons samt besök i strögets butiker.

   Foto Gull-Britt Sjöström. Text Britt Carlberg.
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MÄNS HEDER  EN VIKTIG FÖRELÄSNING

Devin Rexvid och president Chris Nath.

På aprilmötet summerade Umeå IWC klubbens 
insatser för Inner Wheel-projekten. Klubben �nner det 
angeläget och tillfredsställande att stödja de projekt 
Inner Wheel driver och som vi genom klubbeslut ställt 
oss bakom.

Efter glatt samspråk och en god middag lyssnade 
vi andlöst till verksamhetsårets viktigaste föredrag. 
Vår inbjudna gäst Devin Rexvid, doktorand vid Umeå 
universitet, föreläste om sin och 
Astrid Schlytters bok Mäns heder. 
Den belyser varför pojkar och unga 
män boende i Sverige inte bryter 
med värderingar som går emot 
svenska samhällets värderingar 
och som innebär att de känner sig 
tvingade att utöva kontroll, förtryck 
och t.o.m. dödligt våld mot famil-
jens �ickor och kvinnor. 

Devin Rexvid gav en tydlig och 
för många delvis okänd bild av det 
manliga hedersbegreppet vis à vis 
familjen, som utgör problematiken för många ungdo-
mar av båda könen boende i Sverige och civilsamhäl-
lets roll för att stödja och hjälpa ungdomar som lever 
med hedersrelaterat våld och förtryck. Föredraget blev 

en ögonöppnare som vi är tacksamma för. Boken ger 
en absolut nödvändig kunskap till alla som arbetar 
inom skolan, från förskola till gymnasium, professio-
nella i den sociala sektorn, polis- och rättsväsendet.  

Det �nns kunskapsluckor som gör att hjälpsökande 
ungdomar gång på gång inte får den hjälp de behöver 
och har rätt till. Inte heller unga pojkar får den nöd-
vändiga insikt och det stöd som gör att de kan bryta 

mönstret. Internationell förståelse 
innebär inte per automatik accep-
tans, framför allt inte från perso-
nal inom utbildning, den sociala 
sektorn , polis- och rättsväsen.
Vilka sviker vi genom att acceptera 
värderingar, som strider mot svensk 
lag och mänskliga rättigheter?
Devin Rexvid tyckte magnetbok-
märket mot kvinnlig könsstymp-
ning var ett utmärkt initiaitv och 
ville omgående få inköpa ett antal 
för att sprida vidare. Inner Wheel 

behövs med dess humanitära motto och projekt och 
vi medlemmar behöver Inner Wheel med vänskap och 
gott kamratskap!

Text och foto Ulla Bergqvist.

30ÅRSFIRANDE I SOLLEFTEÅ 

Sollefteå IWC �rade sitt 30-årsjubi-
leum i maj på restaurang Smaklö-
ken på GB-skolan. Elever vid Kom-
vux kockutbildning hade under 
ledning av läraren och IW-medlem-
men Gunhild Gerdin med kollegor 
dukat ett vackert matbord med 
linnedukar, brutna servetter och 

blommor och bjöd på mycket väl-
smakande kantarellsoppa följd av  
baconinlindad �äsk�lé. Slutligen 
en dessert med frukt och sorbet.

26 av klubbens 31 medlemmar 
deltog denna kväll. Efter middagen 
underhöll Cissi Jakobsson oss med 
ett nyskrivet program om Giaco-
mo Puccini. Hon berättade, visade 
bilder och sjöng såväl mindre 
kända vaggvisor och romanser 
som välkända Nessun Dorma  och  
O mio babbino caro  och mycket 
mer. Programmet uppskattades 
storligen.

Under kvällen berättade också 
Berit Andersson minnen från 
klubbens tillblivelse och 30-åriga 
verksamhet.

President Gunnel Hedvall tackade 
Cissi med en ros och överlämnade 
också varsin ros till Berit Anders-
son, Birgitta Ericsson och Agneta 
Näslund, vilka varit klubben trogen 
i alla 30 år.

Frukt och sorbetdessert avslutade "ga-
lamiddagen" på Smaklöken.

Fr. v. Gunnel Hedvall, Birgitta Ericsson, 
Berit Andersson och Agneta Näslund.

Text och foto Kerstien Schmidt.
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VÄNKLUBBSBESÖK I DANMARK
Lessebo-Hovmantorp IWC besökte 19-21maj våra 
vänner i Esbjerg IWC. Vi mottogs i strålande solsken 
och välkomstkramarna var många. Det är tredje gång-
en vi trä�ar varandra. 

Efter inkvartering på vårt hotell var det Get-to-
gether-parties hemma hos några IW-medlemmar.
En kväll med �na samtal kring många gemensamma 
minnen och med stort gemyt.                                                                                                                                         

Följande dag guidades vi på idylliska semesterpa-
radiset Fænø med sitt landskap fullt av sandklädda 
sanddyner. Där besökte vi även den pittoreska �ske-
byn Sønderho med sina tidsenliga gamla hus på öns 
södra del. 

Dagen avslutades med en glädjefull festafton med 
tal och musik och överlämnande av vänskapsgåvor, i 
fantastisk samvaro.             

Hemresedagen startade med en rundtur på Esbjergs 
Fiskeri-og-Søfartmuseet och avslutande lunch där och 
Esbjerg IWC �ck tack för underbara dagar tillsammans 
i härlig IW-anda.  

Text Margareta Karlsson.

VÄNSKAP, VÄNKLUBBAR, VÄNDISTRIKT 
Jag hoppas att följande lilla arti-
kel, talar sitt eget språk. När jag 
var 16 år fick jag en positiv ”vibb” 
av Inner Wheel. Min mamma och 
jag reste till England tillsam-
mans. Vi skildes åt. Jag besökte 
vänner och mamma reste vidare. 

Hon skulle bo hos en IW-medlem, 
som hon inte alls kände. Spännan-
de tyckte vi båda.  Det besöket blev 
så lyckat. De båda kvinnorna blev 
så goda vänner, en vänskap som 
varade livet ut.

Först till D 4
När jag blev medlem i IW kom en 
inbjudan från Distrikt 4. Det var ett 
vändistriktsmöte och jag anmälde 
mig genast. Tillsammans med mig 
reste min grannfru, som även hon 
var ny medlem. Så trevligt vi �ck 
det! Våra värdinnor och deras män, 
klubbarna, hela distriktet gjorde 
allt vad de kunde för att vi skulle 
lära känna dem och deras trakt.

Vi �ck se det fantastiska rådhu-
set i Halifax, byggt i Jugendstil. Vi 
blev hembjudna till �era medlem-

mar och bjöds på fantastiskt god 
mat. Jag �ck se blommande ängar, 
vi lärde oss baka marängrulltårta.  
Inget av detta hade vi fått uppleva, 
om vi kommit som vanliga turister.

Givande vänskap
Detta besöket blev också början 
på en vänskap som fört med sig så 
mycket. Vi reser tillsammans med 
min värdinna, hennes man och ett 
annat par. Före bröllopet mellan 
prins William och Kate i London 
2011 blev vi guidade av min värd. 
När vi sedan såg bröllopet på TV, 
kände vi igen oss. Vi har visat dem 
Stockholm och tillsammans har vi 
utforskat både Berlin och Madrid.  
I sommar blir det svenska farvatten, 
som vi skall åka på.

Min man och jag har via dem 
lärt känna en grupp, som arbetar i 
Afrika och som vaccinerar mot po-
lio i Indien. I januari var vi i Indien 
för �ärde gången och vaccinerade. 
Den här gången var vårt äldsta 
barnbarn så gammalt, att hon kun-
de resa med. 

Liknande upplevelser har jag 

haft tillsammans med medlemmar-
na i vårt distrikt, med medlemmar 
i D 58, Holland och med vår klubbs 
vänklubb Lübeck IWC. 

Själland i Danmark har vi ett 
speciellt samarbete med. Vi åker 
ut och äter gott tillsammans med 
dem på färjan mellan Helsingör 
och Helsingborg. Vi bjuder faktiskt 
in alla Sveriges IW-medlemmar till 
dessa två sommarträ�ar. 
Man behöver inte resa så långt för 
att uppleva det internationella IW. 
Med vänlig hälsning

Elisabet Jensen Dskm D 239.
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Ut�ykten för Arboga IWC denna 
tisdag gick till Örebro och Karlslund.  
När vi kom fram till Karlslund hälsa-
des vi välkomna av Gösta och Inger 
Berg utanför den lilla rödfärgade 
stugan som Gösta sedan några år 
hyr och har som ateljé. 

 Gösta berättade om �era tavlor 
och sina tankar om hur han ser/tän-
ker när han fångar motiven. Ibland 
målar han på plats eller från foton 
som han tagit. 

Tavlorna var i olika stil beroende 

av sinnesstämning vid tillfället. Vi 
gjorde också ett besök i huset där 
designade kläder uppsydda i kokt 
lin såldes. Det fanns även väskor 
och smycken.  

Efter de två besöken fortsatte 
vi vår ut�ykt till Bovieran där Inger 
och Gösta bor. I en grönskande/
blommande trädgård med växter 
från varmare länder och en tempe-
ratur av 17 grader serverades vi en 
räksallad, ka�e och kaka.

Text Ann-Kristin Holm Jansson.

ARBOGA IWC PÅ KONSTRUNDA

Försommarut�ykten med Uddevalla Skansen IWC 
gick till Orust och Pelargonmuseet. Guiden visade 
oss runt i den unika pelargonsamlingen. En färgstark 
kaskad av alla tänkbara nyanser från blekaste rosa till 
klarrött och till mörkaste, nästa svarta blommor mötte 
oss.  Vi får lukta och känna på pelargoner med olika 
karaktärer såsom doftpelargoner, hängpelargoner, 
rosenknoppspelargoner och engelska pelargoner, 
vilka alla har sitt ursprung i de vilda sorterna. Med stor 
omsorg tar man hand om sin stora samling på upp till 
500 varianter. Förädling och nya unika stabila sorter 
ser stundom dagens ljus efter år av korsning.
En pelargon tål inte minusgrader och den skall ansas, 
vattnas och gödslas i lagom doser för att trivas.

Text och foto Märta Ryberg.

HÄR BLOMMAR DET I ALLA FÄRGER

STRÖMSTADTANUM PÅ STENIG UTFLYKT

I slutet av maj åkte Strömstad-
Tanum IWC till Blomsholm där 
vi �ck en guidad visning av både 
Skeppssättningen och Domarring-
en av China Persson. Vi gick upp till 
skeppssättningen, den tredje 

största i Sverige, som har 49 stenar. 
Man tror att Skeppssättningen 
härrör sig från yngre järnåldern, 
500-600 e.Kr.  General Sven Ranck, 
som köpte Blomsholms säteri 
1664, lät i den tidens anda resa en 
minnessten över sig och sin hustru 
Anna Bergengren mitt i skeppet.

Tvärs över vägen ligger Do-
marringen med 10 stora block 
runt en mittsten. Kan det ha varit 
en o�erplats kanske? På denna 
plats uppfördes under Ivo Cramers 
ledning Domardansen i slutet av 

1900-talet. Blomsholms Säteri 
skapades av Anders Blume, som 
köpte och slog samman gårdar till 
ett säteri. Blomsholms säteri �ck 
under Karl XII:s fälttåg tjänstgöra 
som fältsjukhus. 

Statarlängan har rustats upp 
och Hembygdsföreningen har 
varje sommar öppet med gemytlig 
ka�eservering. I längan fanns fyra 
statarbostäder och en bostad �nns 
kvar i ursprungligt skick, som ett 
litet museum.

Text och foto Åsa Karlsson.
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sident Kristina Prenler. Mötet inleddes med en entim-
mes tur med den minst sagt populära Nostalgibussen 
i Borlänge. 

Guiden och borlängekännaren Gösta Jansson satte 
färg på reseupplevelsen. Chau�ör var Janne Englund. 
Det var en trevlig tur som uppskattades av alla. Om 
man är i Borlänge under Nostalgidagarna rekommen-
deras en tur med Nostalgibussen.

Därefter var det mat på Kök Nyström och sedvan-
ligt möte. Mötet beslutade att skänka 10 000 kr till 
Revyresan i Borlänge samt inbjuda dem till ett klubb-
möte under hösten. Lotteriet inbringade 3 000 kr.

 Text Catharina Andersson. Foto Kristina Prenler.

POPULÄR NOSTALGIBUSS I BORLÄNGE 

25 medlemmar i Borlänge-Tunabygden IWC och sju 
gäster hälsades välkomna på klubbmötet i maj av pre-

AXEL MUNTHE OCH DAMERNA I FALUN

"Axel Munthe och damerna" var 
den lockande rubriken på föredra-
get vid intercitymötet hos Falun 
IWC.  Totalt 52 innerwheelare från 
fem klubbar var på plats. Före-
draget hölls av falubon Elisabeth 
Cassel , som guidar både på Hildas-
holm och Carl Larssongården. 

Axel Munthe – i Sverige känd 
både för boken om San Michele 
och som drottning Victorias livläka-
re föddes i Oskarshamn 1857 och 
dog 1949.  Han kom mest att leva 
och studera utanför Sverige och 
disputerade i medicin i Paris.  Han 
öppnade praktik i Paris och blev 
snart en uppburen societetsläka-
re med mest kvinnliga patienter. 
Många ansågs lida av ”colitis”, troli-
gen en ”sjukdom” som berodde på 
societetsdamernas händelselösa liv, 

och krävde många läkarbesök. 
I Paris mötte han också sin första 
hustru – Ultima Hornberg. 

Under tiden trä�ade han en gift 
kvinna Sigrid von Mecklenburg och 
blev djupt förälskad. Överhuvudta-
get förälskade sig Munthe gärna i 
gifta kvinnor.

Han tröttnade på societetslivet 
och skrev Boken om San Michele, 
en bok som kommit ut på minst 

femtio språk och gjort honom 
till en världskändis.  Boken är en 
blandning av dikt och verklighet. 
Ett tema är hans stora kärlek till 
djur, en kärlek som han delade med 
sin förnämsta patient, kronprinses-
san, sedermera drottning Victoria.

Axel Munthe och hans förhål-
lande till kvinnor verkar lite 

dubbelbottnat. Kvinnor älskade 
honom men han hade egentligen 
ingen fast relation till någon annan 
än Victoria. Han gifte sig vid 50 års 
ålder med den 25 år yngre Hilda 
Pennington-Mellor och �ck två 
söner. Axel var dock sällan med 
familjen. Men Hilda fann sig väl 
tillrätta i Leksand och tillbringade 
somrarna på Hildasholm. 

I Stockholm bodde han på 
slottet även efter Victorias död. Han 
hade många patienter också sedan 
han �yttat till Rom, med praktik vid 
spanska trappan. Patienterna �ck 
betala vad de tyckte det var värt. 

Han �yttade till San Michele 
som han gjorde till ett paradis. Vid 
sin död donerade han San Michele 
till svenska staten och tur var väl 
det.          Text Ingrid Melin.

                         
                                       

             
                

            

Axel Munthe

Föredragshållare Elisabeth Cassel.
Foto Kerstin Jonson.

Drottning Victoria
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Falsterbo-Vellinge IWC delar varje 
år ut ett stipendium till en �icka 
i årskurs tre på Sundsgymnasiet i 
Vellinge på 2 500 kr.

I år valde vi att dela ut stipen-
diet till en �icka med mycket goda 
kunskaper i naturorienterande äm-
nen. Dessutom skall hon ha visat en 

hög ambitionsnivå och vara verbal 
och kunna framföra sina åsikter i ett 
öppet forum. Årets mottagare blev 
Stina Andersson, klass NA3B.

På bilden fr. v. Agneta Anders-
son, stipendiat Stina Andersson 
och Kristina Hedberg.

Text Kristina Hedberg.

STIPENDIAT HOS FALSTERBOVELLINGE 

Soligt mingel på Borggården på 
Svaneholms slott skapade en god 
stämning och �n gemenskap i sed-
vanlig IW-anda. Drygt 60 medlem-
mar från 13 av D 239s 16 klubbar 
var närvarande samt även några 
rotarianer. 

Vi �ck en trevlig information om 
slottets historia av Julia Karlsson 
från muséet, innan vi gick upp till 
Borgarsalen för lunch vid de vack-
ert dukade borden i blått och vitt 
samt med rosa IW-rosor.

Dagens föredrag av Ingeborg 
Albrecht Svensson under rubri-
ken: ”Varför åker jag till Svalbard 

tre gånger?” var både intressant, 
fängslande och något svalkande 
denna härliga sommardag.

Avgående distriktspresident 
Agneta Larsson tackade för ett 
fantastiskt givande och innehålls-
rikt år och installerade högtidligen 
Monique Mellin, distriktets yngsta 
president hittills. Föryngring och 
förnyelse, allt för att kunna fånga 
�era nya medlemmar.

Monique Mellin tackade för det 
stora förtroendet och stödet och 
berättade om sina förväntningar 
inför sitt presidentår. 
Text Ingrid Andersson. Foto Berit Nilsson.

FÖRYNGRING OCH FÖRNYELSE I D 239

Fr. v. Lena Nilsson och Monique Mellin.

VINPRODUCENT PÅ HEMMAPLAN
Ystad IWC har besökt Nordic Sea 
Winery i Simrishamn.  Vineriet är 
en av norra Europas mest mo-
derna anläggningar och vi kände 
oss verkligen priviligierade att få 
besöka en vinanläggning så här på 
hemmaplan. 

På Nordic Sea Winery produ-
ceras några av Systembolagets 
mest sålda och kända varumär-
ken.  Druvorna till vinet plockas 
runt om i världen och jäser på så 
kallade satellitvinerier för att sedan 
skeppas till Nordic Sea Winery. 
Där förädlas, lagras och buteljeras 
vinerna innan de tappas på �aska 
eller box.  Just boxarna har ibland 

fått en extra fantasifull form som till 
exempel deras Vernissage, i form av 
en handväska, eller Stuga, som ser 
ut precis som en stuga. 

När vi anlänt till den spektakulä-
ra huvudbyggnaden, som påmin-
ner om en gigantisk vintunna, 
möttes vi av vår guide som tog oss 
med till själva produktionsanlägg-
ningen. Iklädda skyddsrockar och 

hjälmar �ck vi sedan följa vinpro-
duktionen på nära håll och lära oss 
allt, från hur druvorna skördas tills 
det färdiga vinet buteljeras. 

Besöket avslutades med en 
uppskattad vinprovning där vi 
tillsammans med läckra tilltugg 
provade fem viner. 

Text Ursula Hellberg.
Foto Nordic Sea Winery.
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I vackraste och varmaste dagarna 
i slutet av maj kom nästan halva 
Jessheim IWC på återbesök till 
oss i Katrineholm IWC. Första 
kvällen tog styrelsen med sig de 10 
damerna hem till Annette Broms 
för ett knytkalas vid en av de vackra 
Sörmlandssjöarna. Så roligt att 
trä�a många bekanta igen!  

Dagen efter for vi ut till Valinge 
gård där Kerstin Hermelin tog emot 
och berättade om själva gården 
och om sin släkting, konstnär-
innan Thyra Kleen. Nästa anhalt 

var Ericsbergs slott, och på vägen 
passerade vi Hofsta herrgård där 
Stieg Larssons engelska version av 
Män som hatar kvinnor spelades 
in. Vi vandrade runt i Ericsbergs 
slottsträdgård och förutom historik 
om själva slottet kunde vi berätta 
att här hade man spelat in Stjärnor-
na på slottet. 

På kvällen for våra gäster och 
våra egna medlemmar med buss 
från Katrineholm. Vårt mål var 
Beckershofs herrgård, där klubben 
också skulle ha sitt presidentskifte  

och sista månadsmöte. Claes Asker, 
far till nuvarande ägaren, berättade 
om verksamheten och visade runt 
i den nybyggda konferensanlägg-
ningen.

Vår middag serverades i den 
gamla turkiska paviljongen. Trötta 
efter många upplevelser klev våra 
kära gäster av bussen vid hotellet 
och avskedets stund var inne. Kan-
ske vi ses nästa år igen? 

Text och foto Margareta Palmgren.

NORSKA VÄNKLUBBEN JESSHEIM 
PÅ SLOTTSBESÖK I KATRINEHOLM

Cathja Mörner (bilden), ordföran-
de för Kammarmusikförbundet i 
Sverige, tidigare rektor för Musik-
högskolan Ingesund, var inbjuden 
föreläsare till Sigtuna-Arlanda 
IWC. 

Cathja är en mycket hängiven 
musiker och musikkännare med 
lång utbildning och karriär inom 
musik, pedagogik och undervis-
ning. 

Körsång och musicerande hör 

vardagen till för Cathja. Hon spelar 
också alt�ol. 

Föreläsningen utgick från att 
musik är och har alltid varit väldigt 
mansdominerad och att kvinnliga 
musiker och tonsättare ofta ham-
nat i skuggan av sina män eller av 
den tidens konventioner. Tack och 
lov har tiderna förändrats. 

Cathja Mörner berättade också 
om sitt engagemang i Soroptimis-
terna.

ÄNDRADE TIDER  TACK OCH LOV

Text Barbro All Brorsson.
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De båda klubbarna Vänersborg 
IWC och Trollhättan IWC gav sig 
ut på gemensam bussresa en råkall 
dag i maj. 

Trots kylan blev det en mycket 
trevlig resa med besök både på 
Sivans osthandel i Stora Levene 
utanför Vara och Skörstorps kyrka 
utanför Falköping. 

Eldsjälen heter Siv Johansson. 
Hon tog emot oss i restaurangen 
och berättade livfullt på sin under-
bara skaraborgska om alla år med 
osttillverkning. Vi avslutade vår 
ut�ykt med ett besök i Skörstorps 
kyrka från 11-hundratalet, den 

PÅ GEMENSAM OSTUTFLYKT TILL SIVANS

T. v. Skörstorps kyrka och t. h. Siv Johansson, vid Sivans osthandel i Stora Levene, som 
berättar om företaget som funnits i familjen i fem generationer.  

enda rundkyrkan i Skara stift. Ett 
lotteri till förmån för Narkotikasök-

hundarna hann vi också med. 
En härlig dag i trevligt sällskap.

Text och foto Christina Palm.

27 klubbmedlemmar i Kungsbacka 
IWC trä�ades i maj på Tjolöholm 
Slott för en trevlig eftermiddag 
tillsammans.

Första programpunkten var ett 
besök på slottet, där en kunnig gui-
de lotsade oss till de rum, där kläder 
från TV-serien Downton Abbey stod 
utställda. Visningen grundades på 
jämförelse mellan de båda slotts-
familjerna på Tjolöholm (familjen 
Dickson) och Downton Abbey - 
tidsepoken stämde bra. 

Vi �ck en bra inblick i familjer-
nas liv, miljö och historia och, inte 

minst, deras kläder och tidens 
mode. Likaså skildrades tjänstefol-
kets liv och kravet på rätt klädsel 
under arbetsdagens olika skiften. 
Visningen avslutades just i tjäns-
tefolkets matsal, som öppnats för 
visning under det senaste året. 

En rask promenad tog oss till 
Storstugan för en efterlängtad 
lunch och presidentskiftet, då 
Elisabet Ziegler överlämnade presi-
dentkedjan till Eva Nikell. Givetvis 
sjöngs sommarsånger av hjärtans 
lust under Elly Perssons trygga 
ledning vid ka�et. 

DOWNTON ABBEY OCH PRESIDENTBYTE

Kläder från TV-serien Downton Abbey. 
Text och foto Ann Jesperson.

BEDÖVANDE TYSTNAD PÅ RIKKENSTORP
Ludvika IWC har besökt �nngården Rikkenstorp där 
Nils Holmdahl med familj driver en "eko-gård". Nils 
köpte gården 1972 efter att den stått öde ett par år. 
Idag är gården återställd i sitt forna skick. Tystnaden är 
bedövande och utsikten fantastisk. 

De odlar grönsaker och på gården �nns kor, höns 
och får. Nere vid tjärnen �nns ett nybyggt hus för 
träningsläger och konferenser. Efter en kylslagen 
vandring på ägorna åts den medhavda förtäringen i 
ladugården som gjorts om till samlingslokal.

Text Anita Lorentz.
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FEST NÄR KARLSHAMN FICK 
BESÖK FRÅN VÄNKLUBBEN I HOLLAND
I början av maj gästades Karlshamn IWC av sin 
vänort Alsmeer IWC. Under välkomstmiddagen 
�ck vi besök av brännvinskungen och skapa-
ren av Carlshamns Punsch LO Smith, för kvällen 
kreerad av museets ordförande Bengt Norman.                                                                                                           
Nästa dag åkte vi till världsarvsstaden Karlskrona. 
Guiden,  född och uppvuxen i Karlskrona, kunde efter 
30 år i Holland guida på båda språken.                      

Avslutningen, Ladies night, hölls hemma hos ISO 
Elisabeth Sane. Vi åt, sjöng och dansade. Oj, en sån 
fest! utbrast �era av gästerna. Alsmeers president 
tackade och överlämnade 300 euro, att användas till 
aktuella hjälpprojekt.  Vänortsbesöket präglades av en 
varm och trevlig samvaro med spännande utbyte av 
idéer och erfarenheter. 

Text och foto Irene Lundgren.

En djärv tanke omsattes i handling 
och Alvesta IWC genomförde sitt 
första loppis i samband med en så 
kallad våryra i samhället. Tre bord 
och plats �ck vi gratis eftersom vin-
sten gick till välgörenhet, i vårt fall 
Radiohjälpens satsning på �ykting-
barn. Tält hade en av deltagarna 
och ett stort varulager hade vi fått 
ihop. 

Vädret var strålande, försälj-
ningen gick bra,  Radiohjälpen �ck 
en bra slant (tretusen kronor) och 
vi �ck en helt underbar dag. 

Vi deltog därefter i Rotarys natio-
naldags�rande och där delade vår 
president ut ett stipendium på 
tvåtusen kronor till ordföranden 
i Hjärtebarnsfonden Kronoberg, 
Lena Klarefält. Det sista månads-
mötet, tillika årsmötet, avlöpte 
sedan traditionsenligt i lantlig små-
landsidyll i en av medlemmarnas 
jaktstuga med nässelsoppa, rökt 
röding och hembakt jordgubbstår-
ta. Tre aktiviteter i sann Inner Wheel 
anda!  

Text Anita Hilner.

HÄNDELSERIKT I ALVESTA IWC

Lena Klarefält. Foto Ing-Marie Lisecke.

Skurup IWC  har haft besök av 
vänklubben i Rönne på Bornholm. 
10 glada Rönnedamer hämtades vid 
färjan i Ystad för besök på Johan-
namuséet. Efter mingel och lunch 
visade museichef Bengt Almkvist 
oss runt om i muséet, döpt efter 
grundaren Manfred Almkvists första 
bil, T-Forden Johanna. Hans motto 
var ”allt är av värde”. Sonen Bengt 
Almkvist (bilden) visade oss runt 

på detta intressanta ställe. Dagens 
motto ”något för alla” blev verkligen 
besannat under guidningen. Årets 
utställning: Anderssons Sybehörsaf-
fär och Cykelverkstad, autentisk a�är 
hit�yttad från Skurup, fångade verkli-
gen vårt intresse. Många glada utrop 
och igenkännande leenden kom. Vår 
skoltid och besök hos mormor och 
farmor spelade revy. Tänk bara lådor-
na med alla dessa knappar!

SKURUPS DANSKA VÄNNER I YSTAD

Text Ingrid Andersson. 
Foto Berit Nilsson.
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D 232
Christina Waara Boden IWC
Ingegerd Holmström Skellefteå IWC

D 236
Kristina Dalenius Alingsås-Lerum-Vårgårda IWC

 D 238
Rigmor Backlund Skövde S:ta Elin IWC

D 239
Helén Eriksson Helsingborg IWC
Britt-Marie Jorman Helsingborg IWC
Margareta Löfgren  Helsingborg IWC

VI VÄLKOMNAR ALLA NYA 
OCH NYGAMLA MEDLEMMAR!

D239 forts
Ingrid Tornerhjelm Helsingborg IWC
Birgitta Andersson Hörby IWC
Barbro Malmberg Hörby IWC
Eva Rehnlund Hörby IWC
Marianne Kullenberg Ystad IWC

D 241
Ewa Davidsson Norrköping Norra IWC
Eva Holm Norrköping Norra IWC
Kristina Liljekvist Norrköping Norra IWC
Doris Turmenius Tranås IWC 
Ing-Marie Hansevi Henrysson Vimmerby IWC
So�a Velinder Vimmerby IWC

Jag har varit med i IW sedan 1991, 
har haft nästan alla funktioner i 
klubbstyrelsen i Kungsbacka IWC, 
ibland �era gånger om. Stimu-
lerande och intressant, lärorikt. 
Född i Göteborg,  gift, två barn , tre 
barnbarn och ett barnbarnsbarn. 
Jag har arbetat på Försäkringskas-
san och AB Svensk Bilprovning med 
bl.a. utbildning av personal.

Vi har bott i Göteborg, Stock-
holm och en kortis i Ösmo, Nynäs-
hamn. 1978 gick �yttlasset tillbaka 
till Västkusten som vi sedan varit 
trogna .

Rigmor Börjesson, rådsarkivarie

Jag är uppvuxen i Motalatrakten 
och studerade engelska och fran-
ska i Lund. Komvux i Helsingborg 
har varit min arbetsplats både som 
gymnasielärare och utbildnings-
samordnare. 

Det är en arbetsplats där per-
soner med olika bakgrunder och 
nationaliteter möts, inspirerande 
och lärorikt.

Jag är gift, har tre barn och fyra 
barnbarn. 2003 blev jag medlem 
i Helsingborg IWC och har varit 
sekreterare, klubbpresident samt 
distriktspresident i D 239.

Ingelög Wyndhamn, rådspresident

INGELÖG
NY RÅDSPRESIDENT

RIGMOR
NY RÅDSARKIVARIE

PIA NY VICE 
RÅDSPRESIDENT

Jag blev medlem i Boden IWC 2013 
och haft uppdraget som klubbpre-
sident och distriktspresident. Jag 
har även varit Rotarian. 

Uppvuxen i Sigtuna men bor 
sedan 40 år i Boden tillsammans 
med min man. Vi har tre söner och 
åtta barnbarn.

Jag är från början sjuksköterska 
och arbetade därefter som bl. a. 
studierektor, kommunchef och 
slutade som gymnasiechef.

Jag känner stort engagemang 
och ser med spänning fram emot 
mitt år som vice rådspresident.

Pia Elmgren, vice rådspresident
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INSAMLADE MEDEL 1/5 - 1/7 2017

= 10 000 kronor
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Rosenkorten beställs 
hos Gertrud Anderberg, 
Sigtuna-Arlanda IWC.
gertrud.anderberg@telia.com

8 kort + kuvert  80 kr. 
Porto tillkommer. 
Överskottet går till 
stipendiefond för utbild-
ning i demensvård.

D 236 
ROSENKORT
Korrespondenskorten 
beställs hos Annika 
Lennström, Mark IWC.
annika@molneby.se

Kort + kuvert  10 kr/st. 
Porto tillkommer.
Överskottet går till 
projekt Narkotika-
bekämpning. 

SIWRS KONTO
För Silviastipendier 
och övrig verksamhet  Bankgiro 446-4996

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

KONTON HJÄLPPROJEKT

SIWR
ROSENKORT

SIWR
BOKMÄRKE
Ann-Christine Edin, Stock-
holm Ekerö IWC, har tagit 
fram ett nytt bokmärke som 
SIWR står bakom. Behållning-
en går liksom tidigare till att 
förhindra könsstympning 
av kvinnor. Det förra märket 
gavs ut av D 235. Det blev 
mycket populärt och behåll-
ningen uppgick till 20 000 kr. 
Ann-Christine kommer även 
i fortsättningen att sköta 
distributionen av märkena. De 
beställs hos ach.edin@tele2.se 
Priset är 20 kr/st.

"Vänskapsrosen"? "Vi tror, vi tror på Inner Wheel"? 
eller....?
Finns det � er Inner Wheel-sånger? Vad sjunger ni?
Skicka bidragen till iwnytt@gmail.com 
Sedan kan vi lägga ut sångerna på vår hemsida.

Vi tror, vi tror på Inner Wheel.
Vi tror uppå det glada smil.
Vi tror på starka vänskapsband
att knytas mellan land och land.
Vi tror uppå all hjälpsamhet
som inte några gränser vet.
Vi tror på tolerans så stor
bland folk och länder på vår jord.

Melodi: Jag tror, jag tror på sommaren

VAD SJUNGER NI?

INNER WHEEL NYTT
Tidning för medlemmar i Inner Wheel Sverige. 
Utkommer fyra gånger per år.
Ansvarig utgivare: 
Rådspresident Ingelög Wyndhamn
Redaktör: Kerstin Jonson
Tidningens adress: iwnytt@gmail.com
Tel. redaktör: 0709-27 55 75
Tryck: Elanders Sverige AB.
Manusstopp nr 4/2017:  5 november 2017.

INSAMLINGSLÄGET FÖR 
HJÄLPPROJEKTEN



POSTTIDNING B
Vid obeställbarhet retur till
Barbro All Brorsson
Fågelsångsvägen 1
193 32 Sigtuna

Kia Källestål D 232 Inger Bäckström D 233 Agneta Mellgren D 234

Rose-Marie Wahlgren D 235 Ewa Knutson D 236 Birgitta Sallmén D 238

Monique Mellin D 239 Rut Brunner D 240 Margareta Roos D 241

DISTRIKTSPRESIDENTER

RÅDETS VERKSTÄLLANDE UTSKOTT (VU)

Från vänster rådssekreterare Birgitta Gleerup, Imm. past rådspresident/nationalrepresen-
tant/RISO Margareta Wesslau, rådspresident Ingelög Wyndhamn, vice rådspresident/vice 
nationalrepresentant  Pia Elmgren, rådsskattmästare Lena Nennefors.

SVENSKA INNER WHEEL RÅDET SIWR 20172018




