
     
 
 

Kära innerwheelare! 

 

Det första halvåret av tiden som rådspresident går mot sitt slut. Jag har fått uppleva och lära 

mig oerhört mycket och sist men inte minst fått förmånen att träffa innerwheelare från söder 

till norr. Det har varit många trevliga och givande möten och jag har blivit mottagen på ett 

mycket generöst sätt. Tänk så mycket viktigt arbete som utförs i våra distrikt och klubbar! 

Inner Wheel är verkligen en organisation som tillför regionen, staden och kommunen en 

vitalitet och ett kvinnligt nätverk. Vad vore våra orter, städer utan vår organisation? Vi 

skänker kläder, pengar till behövande inte bara internationellt utan i hög grad lokalt. Vi 

uppmuntrar lokala företagare genom våra studiebesök och gör indirekt reklam för regionens 

näringsliv. Vi stödjer ungdomar genom stipendier. Vi understödjer inte minst restaurang- och 

hotellnäringen genom våra klubb- och distriktmöten och vi är en organisation som värnar om 

våra medlemmar. 

 

Under hösten har jag hållit i informationsmötet på Rosersberg, besökt fem distrikt, deltagit i 

två styrelsemöten med Rotary Doctors Sweden, deltagit i valet av Årets Narkotikasökhund 

och hållit i rådsårsmötet i Lund.  I december återstår för mig att vara med när Zak, den 

vinnande narkotikasökhunden, och hans förare, Niklas Delin, får sitt pris i Stockholm. 

 

Adventstider med väntan inför jul och nyår står inför dörren. Vi behöver tid för reflexion och 

stillhet. Alla ljus vi nu ser tändas vittnar om den förväntan vi känner inför framtiden. I helgen 

tänder vi det andra ljuset och ser fram emot Lucia med sitt följe. 

 

Tack för halvåret som gått och för de fina insatser som alla ni medlemmar gjort under hösten. 

Nu ser vi fram emot våren och de spännande utmaningar som väntar oss. Jag önskar er alla 

sköna och avkopplande dagar under julen och nyårshelgen. 

 
God Jul och Gott Nytt År  

Ingelög Wyndhamn, Rådspresident 2017 - 2018 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigj5-6o_rXAhVDQpoKHX1LAUcQjRwIBw&url=http://www.1freewallpapers.com/holiday-ornament&psig=AOvVaw0gSqiV8TuQae5cyP7VgXnh&ust=1512817699606155

