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REDAKTÖREN HAR ORDET

  D 233   Ingrid Westin Forsgren Sandviken IWC 2008-2017
 Gertrud Moberg Falu IWC 1976-2017
  D 234 Birgitta Fridman Örebro IWC 1994-2017
  D 235 Mona Gallon Stockholm Ekerö IWC 1987-2017
  D 236 Greta Holmstrand Kungshamn-Lysekil-Munkedal IWC 1957-2017
 Inger Hammer Borås-Sjuhärad IWC 1982-2017
 Gunnel Stjärnerud Borås-Sjuhärad IWC 1961-2017
 Evy Sand Kungsbacka IWC 2011-2017
  D 238 Ingela Garmer Skara IWC 1968-2017
 Brita Arppe Skövde S:ta Elin IWC 1968-2017
  D 239 Inga Hjalmarsson Malmö-Kirseberg IWC 1965-2017
 Maj Halvarsson-Zadig Lund IWC 1976-2017
 Ulla Simonsson Ystad IWC 1978-2017
  D 240 Birgitta Biesért Ljungby IWC 1987-2017

VI SAKNAR

Inner Wheel forever

När den här tidningen dimper ner 
i brevlådan står många helger och 
trevliga fester för dörren. Lucia, jul 
och nyår ska � ras med familjer och 
vänner.  

Efter trettondagshelgen, den 10 
januari, är det dags att uppmärk-
samma vår egen högtidsdag, Inner 
Wheel-dagen. Många klubbmöten 
har då internationellt tema. I Sand-
viken får vi besök av en IW-doktor 
som ska berätta om sitt arbete på 
jeeplinjerna i Kenya. Det ska bli in-
tressant att få höra hennes erfaren-
heter. Våra hjälpprojekt behöver all 
uppmärksamhet de kan få. 

Förra året uppgick våra insamlade 
medel till nästan en miljon kronor.  
Här ingick bidrag till lokala projekt 
med totalt ca 400 000 kr. Eftersom 
de lokala projekten utgör en så 
stor del av verksamheten beslöt 
rådsmötet att vi ska redovisa även 
dessa i IW-Nytt. DISO/distrikts-
redaktörerna kommer att samla 
in och sammanställa klubbarnas 
projekt till mig för en artikel i vår.

Ett annat angeläget ämne är 
kvinnlig könsstympning. Sissel H. 
Michelsen från Norge har länge 
engagerat sig i frågan. Läs hennes 
intressanta artikel här i tidningen. 

OMSLAGSBILDEN
ELSA HJORTSBERG SNART 103 ÅR
Elsa Hjortsberg är hedersmedlem i Bromölla-Sölves-
borg IWC. Pigg, kommunikativ och med ett fantastiskt 
kom-ihåg. En fröjd att få trä� a henne. Elsa har varit 
medlem sedan 1959, med början i Kristianstad. Vår 
klubb chartrades 1968, vilket hon minns väl och tyckte 
var mycket trevligt. När klubben startade var ca 20 
personer invalda. Själv kom hon in genom maken. Väl 
medveten om att detta har ändrats och att kvinnor blir 
invalda av sin egen prestation. Elsa tycker det ligger i 
tiden. Berättar att hon inte varit aktiv i styrelsen då 

hon hade tre barn. Maken var provinsialläkare och 
på den tiden upptog det mycket av familjens tid. Elsa 
har kvar sin våning i Bromölla, där barnen kan bo vid 
besöken. Hon körde bil till fyllda 90 år. Bor numera på 
Lagunen, ett äldreboende. Aktiverar sig och deltar i  
chi gong, underhållning som musik och högläsning.
Vi, Inger Grönwall och Karin Stedheim och Elsa, hade 
en mycket trevlig eftermiddag i november.
Elsa var så tacksam och glad att vi kom på besök och 
gav en hälsning till alla i IW.

Och läs och imponeras av höstens 
alla aktiviteter i klubbar och distrikt.
Trevlig helg och en stor julkram!

Kerstin Jonson

NU HAR VI MYCKET ATT FIRA

Text och foto Karin Stedheim 
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Rådspresident Ingelög Wyndhamn

FÖRNYELSE BEHÖVS

Kära innerwheelare!

Hösten har varit full av aktivitet 
för mig som rådspresident. Under 
september och oktober deltog jag 
i VU-möten och distriktsårsmöten 
i fem av våra nio distrikt. Det har 
varit en sann glädje och inspiration 
att besöka de olika distrikten och ta 
del av det arbete som alla funktio-
närer och medlemmar lägger ner. 
Här ser man verkligen den livsanda 
och energi som �nns från norr till 
söder. Ambitionerna är höga och 
många eldsjälar bidrar till vår orga-
nisations livskraft.

De frågeställningar som många 
distrikt tog upp var hur får vi ihop 
en styrelse, behöver vi hålla så hårt 
på datum för att säga upp medlem-
skapet, behöver vi beställa matrik-
lar till alla, hur värvar vi nya och hur 
behåller vi ”gamla” medlemmar.

Revitalisering!
Revitalisering och förnyelse är en 
röd tråd genom organisationen 
under detta år också. Vi inser alla 
att vi för att växa, utvecklas och 
förnyas behöver avläsa vår om-
givning och se vad som är av vikt 
för att skapa en inbjudande och 
stark verksamhet.  Nya medlemmar 
kan bidra mycket till en förnyelse 
och vitalisering. De kommer med 
fräscha ögon vilket alltid behövs i 
varje organisation. Vår värdegrund 
är basen och kittet för att utvecklas 
och inom den ramen ryms mycket.

Zak är Årets hund - igen!
Den sista oktober var jag med på 
Tullverket då Årets Narkotikasök-
hund skulle utses. Bland dessa 
duktiga och ambitiösa hundar med 
sina lika fantastiska förare var det 

i år en speciell hund som utmärkte 
sig. Vi var alla överens om att Zak, 
en 6-årig Springer spaniel-hane 
var den som skulle få priset i år 
tillsammans med sin förare Niklas 
Delin. Zak är en Inner Wheel-hund 
och det är andra gången teamet får 
priset. Samhällsnyttan är stor och 
vi kan genom rapporterna från Tull-
verket se hur mycket deras insatser 
bidrar till vårt gemensamma bästa.

IW-doktorn gör nytta
 I september och november deltog 
jag i styrelsemöten med Rotary 
Doctors Sweden i Jönköping och 
Nässjö. För mig väldigt upplysande 
och intressanta möten som gav 
värdefull kunskap. Vilket enaståen-
de arbete våra IW-doktorer gör! De 
utsätter sig för risker och veder-
mödor för att hjälpa och bistå. I 
IW-Nytt nr 3 kunde vi läsa och följa 
arbetet närmare. På vår hemsida 
läggs också kontinuerligt ut rap-
porter om läkarnas arbete.

Nytt hjälpprojekt
Garissa rullar på och bidragen dit är 
av stort värde för att verksamheten 
ska fortsätta. Ansvarig för projektet 
är nu sedan Göran Claes avgått 
Bosse Lindell. Under hösten 2017 
togs ett beslut att fokusera på att 
säkerställa driften av skolan och 
�ickhemmet och inte sponsra nya 
gymnasie�ickor.  Projekttiden går 
ut den 30 juni 2018 och vi måste 
fundera på vad vi i Sverige vill foku-
sera på och stödja inom ramen för 
internationellt hjälpprojekt. 

Vid Convention i Melbourne 
11 – 14 april 2018 tas beslut om ett 
ev. gemensamt hjälpprojekt.

Årets Silviastipendiat
Stipendiet för Silviasystrarna är ock-
så ett av våra projekt som väcker 
intresse och beundran. I augusti 
utdelades ett stipendium till Mari-
anne Persson, Halmstad. Gunilla 
Torstensson tillsammans med skol-
ledningen valde ut stipendiaten 
som har arbetat målmedvetet och 
ambitiöst och visat god förmåga till 
teoretiska studier som lett till goda 
kunskaper.  Marianne har visat stor 
social kompetens och entusiasm 
som bidrar till en gedigen och god 
demensomvård.

Lyckat rådsårsmöte
Rådsårsmötet i Lund i november 
var förlagt till Hotel Concordia som 
drivs av Birgitta Eriksson, en inner-
wheelare som tog hand om oss på 
allra bästa sätt. D 239 arrangerade 
mötet och Monique Mellin var 
rådsårsmötets värdinna. Föredrag-
ningslistan var lång och ledde till 
bra diskussioner.  

Jag vill önska er alla en fortsatt 
skön höst. December är här och 
när ni får IW-Nytt har adventstiden 
med alla vackra ljus kommit och 
de traditionella julsångerna  hörs 
överallt.

God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

Ingelög  
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Nationalrepresentant  Margareta Wesslau

EUROPA RÄKNAR MED OSS 
VÅR RÖST EFTERFRÅGAS!
Hej kära medlemmar!
Som er Nationalrepresentant har 
jag representerat Svenska Inner 
Wheel på European Meeting i 
Ålborg och Nordic Meeting i Hel-
singfors i september, båda mycket 
konstruktiva möten för information 
och erfarenhetsutbyte.

Vi är stora i Europa
Det har varit ett stort nöje inte 
minst för de gav den för mig 
oväntade insikten, att vi i Sveri-
ge är ett stort Inner Wheel-land i 
Europa. En mycket stor del av hela 
världens Inner Wheel-medlemmar 
�nns i Europa. Av de 16 närvaran-
de nationalrepresentanterna som 
representerade 24 länder, var Inner 
Wheel Sverige det 4:e största lan-
det! Inner Wheel-landet med mest 
medlemmar är naturligtvis Storbri-
tannien&Irland därefter kommer 
Tyskland, Italien och sedan Sverige. 
Vi har varit ännu större omkring 
år 1990, då vi var det näst största 
Inner Wheel-landet i Europa.

Europeiska Inner Wheel-länder 
representeras kraftfullt i Internatio-
nella Inner Wheels styrelse med en 
överlägsen majoritet av medlem-
marna. Att Europa är en aktiv och 
tongivande spelare på den interna-
tionella planen märks också tydligt 
i motionerna till Convention. Tio av 
de tolv motionerna som kommer 
från distrikt eller länder, just de som 
alltid är mest intressanta, kommer 
från Europa.

Jag lyfte vårt problem
Även på årets European Meeting 
sysslade deltagarna med motio-
nerna, de bakomliggande tankarna 
och eventuella ändringar, s.k. 
amendments. Jag hade som svensk 
representant önskat få en särskild 

punkt uppförd på dagordningen 
för att lyfta ett problem vi i Sverige 
har – och delar med många andra 
länder – nämligen klubbar som 
upplöses. Vårt medlemstal har vis-
serligen slutat minska, så vi skulle 
nu kunna ha en nettoökning av 
medlemmar om inte någon klubb 
upplöstes. 

Ny strategi efterlyses
Jag visade en power point ”Stra-
tegy to avoid disbandment”  med 
en bakgrund i vår mycket nega-
tiva medlemsutveckling speciellt 
mellan 2000-2013, hur vi agerar nu, 
förslag till åtgärder för att minska 
risken för upplösning och efterlyste 
en gemensam europeisk strategi. 
Presentationen vann gehör bland 
deltagarna och en arbetsgrupp 
tillsattes, så detta bekymmer kom-
mer att få en annan belysning och 
behandling på bred front till nästa 
års möte.

European Rally 2019 i Rotterdam
Redan förra året hade man disku-
terat och efterfrågat Sveriges syn-
punkt rörande en ny idé att starta 
ett European Rally öppet för alla 
länder, i stället för �era små rallyn 
som t.ex. Nordic Rally. 

Ett rally är en social trä� utan 
formella förhandlingar, som kan 
innehålla angelägna föredrag, stu-
diebesök etc. Sverige deltog inte i 
det samtalet men de övriga länder-
na kom överens om att  starta ett 
European Rally. 

Nederländerna åtog sig att ar-
rangera European Rally den 13-15 
september 2019 i Rotterdam öppet 
för alla medlemmar och medföl-
jande och de räknar med ca 500 
deltagare. 

Nordic Meeting på is
Vartannat år hålls Nordic Meeting 
där de nordiska ländernas natio-
nalrepresentanter bland annat 
behandlade frågan om vi skulle 
fortsätta med Nordic Rally paral-
lellt med European Rally. Vi kom 
överens om att lägga Nordic Rally 
på is några år bland annat mot 
bakgrund av dålig anslutning från 
Sverige vid Nordic Rally i Skagen 
2016 och med tanke på att nästa 
Rally skulle bli 2019, då också Brid-
ging the Baltic Sea i Vilnius planeras 
äga rum. 

Förslag till ändring av motion
Vi arbetade också vidare med de 
”amendments” vi fått i uppdrag 
att göra från European Meeting 
och lämnade in två ”amendments” 
till International Inner Wheels 
stadgekommitté. En av dessa rör 
motion #18. Vårt ändringsförslag 
är att detta extra styrelsemöte i så 
fall ska hållas via sociala medier, så 
att ingen extra kostnad tillkommer. 
Inner Wheel Danmark står som 
proposer och Inner Wheel Sverige 
som sekonder. 

Känn medvinden!
Vilken spännande och oväntad 
tanke: Sverige som ett stort Inner 
Wheel-land. Det har då inte jag 
hört tidigare! Kära medlemmar: vi 
håller ställningarna i Europa och 
har medvind i Sverige!

Bästa Inner Wheel-hälsningar
Margareta
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I mitten av november trä� ades rådets VU och di-
striktspresidenterna för rådsårsmöte i Lund.
Arrangör för det mycket välordnade och trevliga 
mötet var D 239 med Monique Mellin som värdinna. 
Deltagarna bodde på "innerwheelhotellet" Concor-
dia där även förhandlingarna hölls. Många ärenden 
fanns på agendan. Här en kort rapport.

Val av vice rådspresident
En viktig fråga var nominering av vice rådspresident för 
2018-2019. Glädjande nog har två kandidater anmält 
sitt intresse! Det är Agneta Svensson från Filipstad IWC 
och Annika Månsson från Simrishamn IWC. Det innebär 
röstning i alla klubbar i början av 2018. Rådssekreterare 
Birgitta Gleerup kommer att  kontakta klubbarna hur 
och när detta ska ske. Hon fungerar även som valför-
rättare. 

Organisationsnummer till klubben
En del klubbar har fått problem med banken när de ska 
byta skattmästare. Banken har efterlyst klubbens orga-
nisationsnummer, som då inte � nns. Rådsmötet beslöt 
att alla klubbar ska ha ett organisationsnummer. Råds-
skattmästare Lena Nennefors återkommer med infor-
mation hur detta ska gå till.

Vilket lokalt projekt stöder ni?
Många klubbar är engagerade i lokala hjälpprojekt. Vil-
ka projekt stöder din klubb? Hör av er till er DISO/redak-
tör så kan vi göra en artikel om detta i ett kommande 
nummer av IW-Nytt!

Gör ett eget Gåvobevis
Nu ska alla kunna skriva ut sitt eget Gåvobevis att an-

vändas vid t.ex. uppvaktningar. En mall kommer att 
� nnas på vår hemsida.

Populärt med Silviastipendier
Projektet med Silviastipendier är populärt. Kontot har 
nu så stor behållning att rådet beslutat att fördubbla 
antalet stipendier nästa år. D.v.s. två till varje utbild-
ningsinriktning.

Nästa rådsmöte blir i Hässleholm den 24-25 mars 2018.

GIVANDE RÅDSÅRSMÖTE I LUND

Rådet hade fått in fem mycket kvali� cerade bidrag till dikttäv-
lingen till Convention i Melbourne. Uppgiften var att illustrera 
IIW-Presidentens tema i ord och bild. Rådsmötet röstade för 
att Sverige ska representeras med detta bidrag från Lena 
Gergils Almqvist, Vänersborg IWC.  Se även Hemsidan.

Leave a lasting legacy
Select and you can make a "butter� y e� ect"
You can have a course of action 
that gives a large and good impression
Life is � lled with dreams you can make them real 
Leave a lasting legacy work for Inner Wheel

"BUTTERFLY EFFECT"  TILL CONVENTION

Deltagarna i Lund tillsammans med innerwheelaren och äga-
ren av Hotel Concordia, Birgitta Eriksson, t.h. längst fram. Alla 
stående i hotellets s.k. Strindbergstrappa.

                                  
     

                                                                                                          Select  
                                                and you can make a 
                                                  “butterfly effect” 

 

                    You 
                           can have a course of action 

                               that gives a large and good impression              
   

                                                                      Life 
is filled with dreams 

you can make them real 
 

                                                                                               Leave 
                                                                                       a lasting legacy 
                                                                                   work for Inner Wheel 
                                                                                                                                                               
                                                                                           By Lena Gergils Almqvist, Sweden District 236                                                                                                                                                  

                             

Leave 
a lasting legacy 

Under Convention blir det en utställning med illustre-
rade dikter. Ett bidrag från varje land. Här  är vårt.
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KÖNSSTYMPNINGEN
MÅSTE STOPPAS NU!
Sissel Høihjelle Michelsen, Norge, IIW Board Director 2015-2017,
har sedan �era år engagerat sig starkt mot kvinnlig könsstympning. 
Här ger hon en osminkad beskrivning av dessa fruktansvärda hand-
lingar och uppmanar oss att hjälpa alla utsatta medsystrar.

Som en av världens största kvin-
noorganisationer måste vi ta 
kvinnors liv och hälsa på allvar, 
inte för att det gäller så många av 
våra egna medlemmar, utan för 
många av våra medsystrars skull! 
Därför uppskattar jag IW Sveriges 
engagemang i Garissa i Kenya, där 
kampen mot könsstympning är en 
viktig del av projektet. Många tror 
att könsstympning bara uppträder 
i Afrika, men det stämmer inte. 
Könsstympning sker också i Asien, 
särskilt i Indonesien, Malaysia och 
t.o.m. även i Indien. Med invand-
ring till resten av världen �nns det 
överallt. 

Det sätt på vilket kvinnor 
behandlas av sina män, partners, 
fäder, bröder, faktiskt även av sina 

mödrar och söner, visar tydligt den 
omänskliga situationen i det lan-
det. Kanske några av er kommer att 
uppfatta detta som en hård dom, 
men så länge som kvinnor behand-
las som andra klassens medborgare 
och inte som ägare av sin egen 
kropp, har vi ett jobb att göra inom 
International Inner Wheel!

Som en internationell kvinnoorga-
nisation har vi tagit upp frågan om 
våld mot kvinnor �era gånger på 
våra europeiska ledningsmöten - 
först i Malmö 2014 sedan i Bristol 
2015. Det blev dock mest prat - vi 
pratade för allmänt, utan att ha ett 
fastlagt mål. Därför tog jag upp 
frågan igen i Varese i Italien förra 
året och senare under året i Skagen 
på Nordic Rally och begränsade 
frågan till kvinnlig omskärelse eller 
könsstympning som är den kor-
rekta termen. Dessutom har denna 
fråga belysts i rapporter från våra 
FN-representanter.

Att vara välinformerad är det 
första steget för att kunna fatta 
kloka beslut. Ibland måste vi sluta 
prata och börja handla. Och för mig 

är detta nu! Inget positivt kommer 
ut ur bara prat, inget händer om 
det bara är en punkt på en agenda. 
Anledningen till att jag tar upp frå-
gan är att jag vill ha en diskussion 
hur vi som kvinnoorganisation kan 
hjälpa till att få ett slut på kvin-
novåldet. För mig är det mest 
hjärtskärande våldet det som med-

vetet förstör våra sexuella organ - 
de som de�nierar oss som kvinnor.

Vad är FMG?
Så - vad är FMG, Female Genital 
Mutilation, på svenska könsstymp-
ning? Tidigare hette det omskä-
relse på norska. Du ändrar helt 
enkelt något - som att skära om 
en klänning. På engelska kallades 
det också för cutting. I själva verket 
innebär ordet att du skär bort 
något som inte borde vara där. Men 
våra kvinnokroppar är precis som 
de ska vara, även om många av oss 
är oroliga för att vara för tjocka eller 
för tunna - allt har en avsikt! Våra 
könsorgan, eller som engelskan sä-
ger - våra privata delar - är privata 
och bör inte manipuleras av andra 
utan vårt godkännande. 

Finns inget i Koranen eller Bibeln
Och värre är när dessa hemska 
handlingar sker med spädbarn och 
små �ickor, som inte kan protes-
tera eftersom de inte vet vad det 
handlar om. Viktigast av allt är att 
ingen religion, varken Koranen eller 
Bibeln, nämner att kvinnokroppen 
måste förändras.

I hundratals år har detta 
förfärliga tyvärr varit kopplat till 
religion, främst till islam, men också 
till kristendomen.  Den uppenbara 
förlusten av sexuell funktion talar 
för sig själv. Dessutom tillkommer 
ofta psykiska störningar, övergåen-
de eller långvariga fysiska konse-

Våld mot kvinnor var ett viktigt ämne på European Meeting i Bristol 2015.

Sissel H. Michelsen, Norge
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kvenser, kroniska livmoder- och 
bäckenin�ammationer, onormala 
menstruationsperioder, njursvikt, 
infertilitet och död.

Ger mig kalla kårar på ryggen
De fysiska konsekvenserna kan 
bero på var stympningen sker – 
ofta på ett golv eller på marken. 
Eller att det går för fort. Eftersom 
detta är en olaglig handling i 
många länder görs den i hemlig-
het och snabbt. Ännu viktigare 
för långvarig fysisk skada är vem 
som utför åtgärden; om det är en 
okvali�cerad person och om vilka 
verktyg som används. De kvinnliga 
lemlästarna, det är vanligtvis en 
kvinna, använder ofta glasbitar, 
rakblad och smutsiga knivar som 
inte har steriliserats efter tidigare 
ingrepp. Vid in�bulation används 
ofta smutsig tråd eller taggar för att 
hålla ihop såret. Det går kalla kårar 
på ryggen bara jag tänker på det. 

Hur kan detta få fortsätta?
Frågan är - hur kan detta missbruk 
få fortsätta? Det �nns mödrar och 
far- och mormödrar som hjälper till 
att upprätthålla denna barbariska 
sed - baserad på tradition. De har 
mycket att stå till svars för. 

Jag har här försökt att ge en 
osminkad beskrivning av hand-
lingar som sätter både fysiska och 
mentala spår på miljontals av våra 
medsystrar. Som jag inledde denna 
artikel vill jag börja diskutera hur 
vi som en stor kvinnoorganisation 
praktiskt kan agera för att hjälpa 
kvinnor som är mer olyckliga än vi. 

Så mina kära IW-vänner, vad 
kan vi göra? Fortsätter vi bara att 
lyssna, ruska på huvudet, se på var-
andra med förfäran och så glömma 
det hela nästa dag? Eller ser vi på 
varandra och säger – vi vill inte att 
detta sker med våra medsystrar – vi 
kan hjälpa till!

Text och foto Sissel Høihjelle Michelsen
IIW Board Director 2015-2017

SAFIA HAR LÄRT MIG MYCKET
Den som har lärt mig mest om 
dessa hemska handlingar är Sa�a 
Y Abdi Haase, en norsk kvinna av 
somaliskt ursprung och IW-med-
lem. ”Jag är färdigimmigrerad”, 
säger hon om sig själv. Hon kom 
från Kenya som �ykting till Norge 
år 1992 med sina tre döttrar. I april 
året efter ankomsten upplevde hon 
det hemska som skulle förändra 
hennes liv. 

Hon var kallad till Harstad sjuk-
hus för att vara tolk åt en somalisk 
kvinna som skulle föda sitt första 
barn. Ingen på sjukhuset kände till 
kvinnan tidigare - hon hade inte 
genomgått några kontroller eller 
undersökningar av läkare, barn-
morska eller sjuksköterska. Nu vi-
sade det sig att hon var in�bulerad 
och hade en mycket liten öppning 
i vaginan. 

En in�bulerad kvinna måste 
öppnas av mannen med en kniv 
före samlag och penetreras sedan 
dagligen för att hålla vaginan 
öppen. I det här fallet hade det inte 
skett. Den unga, oerfarna mannen 
hade inte lyckats öppna henne, 
men tillräckligt med spermier hade 
kommit genom öppningen och 
hon hade blivit gravid. Födelsen 
pågick, huvudet pressade på, 
barnet �ck för lite luft och �ck åter-
upplivas innan mamma och barn 
skickades till Universitetssjukhuset 
i Tromsø med �yg. Barnet överlev-
de, men med allvarlig hjärnskada.

Sa�a tog examen som sjukskö-
terska i Norge och är nu aktiv i 
kampen mot FGM. Sa�a, som den 
goda muslim hon är, tröttnar aldrig 
på att tala om att varken Muham-
meds hustru eller hans döttrar var 
omskurna - och att det är möjligt 
att kombinera sin religion med ett 
motstånd mot kvinnlig könsstymp-
ning.

Jämställdhet är nyckeln 
För Sa�a är jämställdhet nyckeln 
och anser att fattigdomen bland 
kvinnor är en av anledningarna till 
att könsstympning fortfarande 
existerar i östra Afrika - de har där-
för ingen rätt till sina egna liv.

Om kvinnor skulle kunna läsa 
och skriva skulle mycket vinnas i 
kampen mot FGM. Hon är sär-
skilt bekymrad över de somaliska 
�ickorna i de stora �yktinglägren 
i norra Kenya där den kenyanska 
lagen endast gäller på papperet.
Vi kan heller inte blunda för FGM i 
Europa. Migrationen har satt det på 
kartan här också.

Det �nns fyra typer av könsstympning 
Typ 1 och 2 är vanligast, men alla är lika dåliga och farliga.
Typ 1: Delvis eller total borttagning av klitoris.
Typ 2: Delvis eller total borttagning av klitoris och blygdläppar 
(de inre och yttre könsorganen som omger slidan).
Typ 3: Kvinnans blygdläppar sys ihop så att slidan bara kan öppna 
sig för att blod och urin ska passera. Kallas även in�bulation. 
Här kan klitoris behållas.
Typ 4: All förändring av kvinnliga genitala organ som inte har 
medicinsk funktion som prickning, piercing, skärning, skrapning 
och bränning (cauterization).
Vad vi helt säkert vet om FGM: 
Det �nns inga hälsomässiga vinster - bara förluster!
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Vårt hjälpprojekt Garissa för att 
stödja utsatta �ickors situation 
i Kenya har engagerat många 
medlemmar sedan projektstar-
ten 2012. Nästan 500 000 kronor 
har hittills samlats in till �ickor-
nas skolgång m.m. och för att 
motverka könsstympning.

Inner Wheel i Sverige har tre olika 
hjälpprojekt. Två nationella, Narko-
tikabekämpning och IW-doktorn, 
och ett internationellt, Garissa som 
ingår i IIWs paraplyprojekt Happier 
Futures - better lives. Detta inter-
nationella paraplyprojekt löper till 
Convention i Melbourne nästa år. 

Därför blev det Garissa
Varför har vi Garissa? Det är en 
fråga som ställs då och då, senast 
förra lördagen när jag var i Troll-
hättan på distriktsmöte i mitt eget 
distrikt 236.

Vid Convention 2012 i Istanbul 
bestämdes att det internationella 
projektet Fickors utbildning skulle 
ersättas med Happier Futures - 
better lives och att varje land skulle 
få välja vad man ville satsa på. 
Margareta Wesslau och jag, Birgitta 
Lundehed, som då var distriktspre-

sidenter �ck i uppdrag att under-
söka vad vi i Sverige ville ha för 
projekt.

Alla �ck säga sin mening
Vi bad alla klubbar i Sverige att lista 
vad man ville satsa på. Efter en hel 
del arbete kom vi fram till att �est 
klubbar ville ha Garissa. Vi etable-
rade ett samarbete med Susanne 
Carlson som då var ordförande 
i styrelsen för Garissa och hade 
ett gott samarbete med Carl-Axel 
Ekman som tillsammans med sin 
hustru Monica grundat stiftelsen.

Vid Convention 2015 i Köpen-
hamn fattades beslut om att fort-
sätta med Happier Futures - better 
lives ytterligare tre år till nästa 
Convention, d.v.s. 2018. Alla våra 
medlemmar i Sverige �ck möjlighet 
att besluta om att ha kvar Garissa 
i Kenya som vårt internationella 
projekt.

Ny ledning i Garissa-projektet
När Susanne Carlson avgick som 
ordförande valdes Göran Claes, 
svärson till Carl-Axel Ekman och 
också kirurg. Han tillträdde 2014 
som ordförande och avgick 30 
juni 2017 av hälsoskäl. Nuvarande 
ordförande heter Bo Lindell och är 
ordförande i StyrelseAkademien 
Sjuhärad. Han är sedan många år 
god vän med Carl-Axel Ekman. Han 
kommer att arbeta för att Garissa 
ska bli med i Världens barn och få 
företag som givare. Som väl alla 
förstår är det viktigt att få in så 
mycket pengar som möjligt för att 
�ickhemmet ska kunna fortsätta 
som hittills.

Till styrelsen har också valts in 
Cecilie Ten�ord Tofby, riksdagskvin-
na med särskilt intresse för barn. 

Hon var för några år sedan utsänd 
till Garissa av Svenska Riksdagen 
och trä�ade bl.a. Sophia Abdi Noor 
som varit riksdagskvinna i Kenya 
och varit med om att driva igenom 
lagen mot kvinnlig könsstympning. 
Hon besökte Sverige i april i år och 
kunde bl.a. berätta om att köns-
stympningen i Garissa-regionen 
väsentligt minskat.

Susanne Carlson är sedan 2014 
projektansvarig för den fond som 
samlades in till drottning Silvias
70-årsdag. Denna fond ger 15 �ick-
or från barnhemmet möjlighet att 
läsa under fyra år på gymnasiet.

Våra pengar kommer fram
Jag �ck i Trollhättan frågan om 
vi vet att pengarna går fram till 
Garissa och används till det som 
lovats. Kan meddela att de kommer 
fram och används riktigt. Dessutom 
har kontroll skett hur bokföringen 
sköts och den sköts på ett riktigt 
sätt utan anmärkning.

I julas skickade vi 30 000 kr till 
Garissa och i somras 90 000 kr. To-
talt har projektet gett ca 500 000 kr.

Vill Du läsa mer om Garissa så 
rekommenderar jag IW-Nytt nr 4 
2016.

Mölnlycke 26 oktober 2017
Birgitta Lundehed

Foto Martti Valkonen

Happier Futures - better lives
 
GARISSA HAR ENGAGERAT MÅNGA 
500 000 KRONOR INSAMLADE SEDAN 2012 
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STJÄRNOR (2012/13)
Stjärntruppen bestod denna gång av Birgitta Lundehed, Gerd 
Lindström, Gudrun Hermansson och värdinnan Birgitta Brofeldt 
i Frösakull. I det fullmatade kulturella programmet i Halmstad-
trakten ingick bl.a. besök på Mjellby konstmuseum som har en 
förnämlig samling av Halmstadgruppen.

PAPEGOJOR (1992/93)
Sedan 1992 trä�as SIWRs distriktspresidenter årligen tillsam-
mans med sin rådspresident. Varje årsgrupp har eget namn. 
Den första gruppen sågs i somras för 25:e året! Numera ses de i 
Stockholm för något kulturellt och en trevlig middag. Fr.v.  Eva 
Tottie, Annika Lennström, Margareta Nilsson och Alice Forssell.

NYCKELPIGOR (2009/10)
Strålade samman i Åmål hos Anne-So�e Ågren. Stående från 
vänster Lena Lidén , Anne-So�e, Rut Bodén, Monika Wemrell. 
Sittande Siv Moberg, Anita Pärsson och Britt Anzén. Detta var 
gruppens sjunde trä�. De har besökt varandra från Boden i norr 
till Ystad i söder. Nästa år börjar de om.

DELFINER (2014/15) 
På värmlandsbesök:  Fr.v. Lena Blom, värdinnan Lena Watz,    
Ingelög Wyndhamn, Christina Persson, Gustaf Fröding, Mar-
garetha Olofsson, Britt Hallgren, Kerstin Jonson och Ursula 
Indorf-Sjöholm. De bodde i Lena Ws sommarstuga vid Vänern. 
Förutom en massa prat ingick ut�ykt till Lerinmuséet i Karlstad.

AMIRALFJÄRILAR (2016/17)  

Trä�ades hos  Agneta Larsson i hennes sommarstuga på Öster-
len och gjorde �era trevliga ut�ykter bl. a. till Kivik och äppel-
marknaden. På bilden Elisabeth Sahlander,  Gunilla Blomqvist, 
Margareta Wesslau, Agneta Larsson, Christina Asplund, Lena 
Gergils Almqvist och Annkatrin Forsling.

ORMAR (2013/14)
Var hos Agneta Svensson i Nykroppa. Fr.v. Birgita Gleerup, 
Agneta Svensson, Maj-Britt Wickberg, Kristina Andersson, Laila 
Lundqvist Berglund, Christina Persson, Lilian Bergholtz , Ann 
Persson och Margareta Warnholtz. Spännande studiebesök och 
ut�ykter ingick i programmet. D
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Alla närvarande vid distriktsårsmötet i Sundsvall.

Värdklubb för D 232s årsmöte i oktober var Sundsvall-
Skön-S:t Olof IWC. 19 distriktsfunktionärer och dele-
gater deltog samt rådspresident Ingelög Wyndhamn 
och ett par klubbmedlemmar. Efter lördagens gemen-
samma lunch öppnade distriktspresident Kia Källestål 
mötet och sedan gick IT-samordnaren Eva Burström 
igenom den nya hemsidan och medlemsregistret. 

Därefter gjorde vi en ut�ykt till Merlo slott eller Villa 
Merlo. Byggnaden uppfördes 1883-85 som sommar-
bostad till träpatronen Fredrik Bünsow. Den har sedan 
varit bostad åt olika chefer inom först Skönviks AB 
och sedan SCA.  Sedan 1950-talet har SCA haft sitt 
centralarkiv i huset. Allt eftersom rummen därefter har 
frigjorts har de renoverats till så ursprungligt skick som 
möjligt. 
 

D 233 höll distriktsårsmöte i oktober på Hotell Berg-
mästaren i Falun. Alla klubbar i distriktet var represen-
terade med 17 klubbdelegater och fem övriga gäster.

Mötet började redan på lördag med lunch. Därefter 
åkte vi på studiebesök till Sundborn. Man kunde välja 
mellan kända Carl Larssongården och deras granne 
Stora Hyttnäs, en gård lämnad som den var i början på 
1900 och framåt tills sista arvingen avled 1980. Möbler 
och inredning, inte att förglömma deras klädkammare 
med mycket �na broderier, lakan med vackra spetsar 
och krusade örngottsband. 

På söndagen hölls årsmötesförhandlingar i sed-
vanlig ordning. Mötet hade besök av rådspresident 
Ingelög Wyndhamn som presenterade sig själv och sitt 
uppdrag. 

Hon noterade också att trenden med medlemmar 
som slutar har brutits vilket Vision 2017 syftade till. 
RP vill att vi ser framåt och utvecklar och förändrar 
underifrån. Glöm inte bort att ge varandra en IW-ros. 
Uppmuntra varandra!

Med ett stort och varmt tack till damerna i Falu IWC 
avslutades mötet.

Text Inger Bäckström, foto Maj-Britt Wickberg

Full aktivitet bland distrikten i höst

Som vanligt är det full aktivitet bland distrikten 
under höstarna. Då arrangeras distriktsårsmöten i 
alla distrikt med olika innehåll. Förutom formella 
förhandlingar brukar programmen innehålla nå-

gon underhållning, föredrag, studiebesök etc.
På det här uppslaget rapporterar några av 

distrikten från sina möten och andra gemensamma 
aktiviteter man haft under hösten.

D 232 HOS 
TRÄPATRONERNA

GE EN ROS TILL VARANDRA!

På årsmöte med D 233. 
Anita Carlsson, Avesta IWC  och RP Ingelög Wyndhamn.

Vi informerades om husets historia och visades runt i 
lokalerna. Åter till konferensrummet hade DISO Ulla 
Bergqvist en genomgång av proceduren runt mo-
tionerna till Convention och distriktsskattmästaren 
Monica Eckert talade om ekonomin. 

Söndag förmiddag ägde själva årsmötet  rum. Vad 
arrangörerna hört så var det mycket nöjda deltagare 
som anträdde resan hemåt.

Text Kajsa Rentzhog, foto Eva Burström
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Klubbpresident Ulla Hulting-Ling-
merth i Tranås IWC var glad att till 
detta distriktsårsmöte i D 241 få 
hälsa vår rådspresident Ingelög 
Wyndhamn välkommen. Närvaran-
de delegater och klubbmedlemmar 
från distriktets åtta klubbar lyssna-
de uppmärksamt till Ingelögs pe-
dagogiska redogörelse för vad som 
kännetecknar Inner Wheel i Sverige 
idag och hur vi går framåt. Detta 
blev en �n koppling till dagens 
inledande kåseri, som just handla-
de om hur starka kvinnor kan styra 
utvecklingen. Om detta kåserade 
Petter Birath, bördig från Boxholm, 

då han talade om ”Att gå sin egen 
väg med tanke på kvinnohistoria i 
Sommenbygden” – medryckande 
och med hög igenkänningsfaktor.

En uppskattad punkt på 
föredragningslistan är att lyssna 
till delegaternas redogörelser för 
intressanta programpunkter och 
idéer ute i klubbarna. DP Margareta 
Roos �ck också ett �ertal frågor 
och förslag från klubbdelegater 
med sig till kommande rådsmöte. 
Tranåsdamerna dukade upp ett �nt 
presentbord till dagens lotteri, som 
inbringade ca 5 000 kr att skänka 
till projekt Narkotikasökhundar.

FÖRSLAG FRÅN D 241 TILL RÅDSMÖTET

Marianne Sterner-Svensson, Norrköping 
Norra IWC, sålde IW-smycken.
                                                                                                                                   

Text och foto Ann-Catrine Welander

Söndagen den 1 oktober samlades 
medlemmar från D 239 och gäster 
i ett höstfagert Lund till den sed-
vanliga höstut�ykten. Efter förmid-
dags�ka i det fria hälsades vi så in 

i Livets Museum (se bilden).  Det 
öppnades 2012 och är centralt be-
läget i Lund i en ovan-jord-kulvert 
som byggdes 1912.  Utställningslo-
kalen är 130 meter lång, men en-

D 239 STUDERADE MEDICIN I LUND

Distriktsgolfen är en trevlig tradition i D 241 som 
samlat golfande innerwheelare i drygt 20 år. I år tävla-
de16 damer på Landeryds GK i Linköping. Vann gjorde 
Ann-Christin Frisén från Västervik IWC.  Västervik tog 
även vandringspriset. Golf lyfts fram som en givande 
aktivitet i D 241. En av Tranås IW-medlemmar omnämns 
som en god representant för tävlingen, nämligen Agne-
ta Westman. Hon har deltagit i alla golftävlingar! Spelar 
ni inte golf så kan ni alltid agera som caddie, något att 
tänka på inför kommande golftävlingar.

dast 3 meter bred. Livets Museum 
är ett medicinhistoriskt museum 
som berättar om hur kroppen fung-
erar. Här berättas också om de vik-
tiga framsteg inom medicinen som 
har skett i Lund, t.ex. inom dialys 
och utvecklingen av respiratorer.  

Även om driften av muséet sker 
via Kulturen är de ideella krafterna 
viktiga. Sydsvenska Medicinhis-
toriska Sällskapet bedriver bland 
annat den uppskattade och viktiga 
visningsverksamheten.

Text Marianne Wikfalk, 
foto Kulturen

TRADITIONELL DISTRIKTSGOLF

Text Ann-Catrine Welander, foto Landeryds GK 
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Anna Asklund berättade om tapetens 
historia hos Alingsås-Lerum-Vårgår-
da IWC. Människan har alltid dekorerat 
sina rum. Från början så målade man 

direkt på väggen, senare dekorerade man väggarna 
med sidentyg eller vävda tapeter. Vi �ck höra om hur 
man har arbetat med papperstapeten under årens 
lopp. Tapeterna har även de gått i modevågor. Runt 
1840 hade man uppfunnit det ändlösa maskinpappret 
och kunde då trycka många olika tapeter.

I början på 1900-talet var det Jugendmönster som do-
minerade och då var det blommor av olika slag. Senare 
övergick detta till lite mörkare tapeter för att senare gå 
över till att vara enfärgat. Under 1930-talet skulle tape-
terna absolut inte dominera. Under andra världskriget 
så blev det mer diskreta tapeter. På 1960-talet och 
miljonprogrammet så kom den kommunalgrå tapeten 
som då kallades för byggtapeten. Därefter följde 70-ta-
let med medaljongtapeter för att sedan på 80-talet gå 
över till att allt skulle vara vitt. Under 2000-talet bor 
det för första gången �er människor i storstäder än på 
landet. Man bor då ofta trångt och väljer då gärna att 
ha en fondvägg som man lätt kan byta ut.

    Text Susanne Fagerström 

Joanna Björkqvist, journalist och författare, har 
berättat om psykisk ohälsa och självmord/suicid för 
medlemmarna i Trollhättan IWC. Självmord var krimi-
nellt fram till 1864, man försökte byta namn till suicid 
för att komma från den stämpeln. Det är viktigt att 
våga fråga och våga berätta, det kan hjälpa den som 
har det jobbigt att prata om det. Joanna har skrivit 
två böcker: ”Våra älskade orkade inte leva” och ”När 
mörkret viker undan för livet”. Hon beskrev känslor 
som man kan drabbas av som anhörig - sorg, smärta, 
saknad men också svårare känslor som skuld, skam, 
vrede och hjälplöshet, t.o.m. lättnad. Ibland kan de 
upplevas som förbjudna.

Suicid är ett stort problem. Under 2016 tog 1 478 
människor livet av sig i Sverige, 30 % lämnade brev 
efter sig. Man tror att ca 10 % av alla tra�kolyckor kan 
vara suicid. Bland personer 15-44 år är suicid den vanli-
gaste dödsorsaken. Det är �er män än kvinnor som tar 
livet av sig, de använder också mer de�nitiva metoder.

Joanna hade mycket att berätta och slutade med 
att ge tips om vart man kan vända sig: till Vårdcen-
tralen, till Sjukvårdsupplysningen 1177 eller 1177.se, 
Självmordslinjen 90101 eller Larmcentralen 112.

Text Kerstin Hägerström

UPPÅT 
VÄGGARNA

VÅRA ÄLSKADE 
ORKADE INTE LEVA

Vänersborg IWC har haft besök av Maria Gustavsdot-
ter, tandläkare och etablerad författare. Hon skriver  
historiska romaner ur ett kvinnligt perspektiv och har 
haft stora framgångar med sina böcker. Hon säger 
så här om sitt skrivande: Mina hjältinnor är mycket 
vanliga kvinnor. De möter svårigheter, bryter ihop och 
tar sig samman. De växer i svårigheterna, de strävar 
vidare, är sällan vackra eller rika, men har förmågan att 
�nna glädje och styrka i något litet.

Text Marita Persson

HJÄLTINNORNA ÄR VANLIGA KVINNOR

DISO/redaktör D 236 
Christina Stoppenbach
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Sigtuna-Arlanda IWC har en med-
lem som heter Gerd Brandinger. 
När hon skulle �ra sin 90-årsdag så 
avböjde hon traditionella presen-
ter. Istället ville hon att alla som 
ville uppvakta henne kunde ge ett 
bidrag till Väntjänsten i Sigtuna. 
Därefter skulle makarna Brandinger 
dubbla det belopp som kom in. 
Hon ville att pengarna skulle admi-
nistreras via Inner Wheel eftersom 
vår klubb ger den lokala delen av 
vår charity till just Väntjänsten.  

Kvällens gäst hos Eskilstuna Fors IWC var Anna-
Sophia von Celsing. Hon berättade om Biby, (i närhe-
ten av Eskilstuna) där hon är uppväxt. Biby är ett mer 
än tvåhundraårigt �deikommiss instiftat av bröderna 
Gustav d.y. och Ulrik Celsing 1788 för att långsiktigt 
bevara denna egendom. 

Det var först år 2008 då den siste �deikommissa-
rien Fredrik von Celsing, Anna-Sophias far, avled som 
avvecklingen av Biby inleddes i enlighet med den lag 
som trädde i kraft 1964.

Med den nyss genomförda avvecklingen av Biby 
upphörde förvaltningen av ett unikt kulturarv. Insikten 
om att detta skulle skingras ledde till en inventering av 
Biby, av familje- och gårdsarkiv (13 forskare involvera-
de), dokumentation och till en bok ”Biby - Ett �deikom-
miss berättar”.

Bibys vind var en rik dräkthistorisk skattkammare. 
I kistor, lådor och askar fanns kläder och tillbehör från 
�era århundranden och från livets alla skeden. Kläder-
na är nu köpta av Sörmlands museum. 

 Text Kerstin Hellberg

STOCKHOLM EKERÖ 30 ÅR

VÄNHJÄLP TILL VÄNTJÄNST
När Väntjänsten arrangerade sin 
årliga sommarfest för stadens 
äldre, överlämnades gåvan, hela 
28 000  kronor. Detta har inneburit 

att Väntjänsten, som redan gör ett 
fantastiskt arbete för stadens äldre, 
nu kan göra så mycket mera.

Text Elsy Hermansson, 
foto Barbro All Brorsson

BIBYS UNIKA KULTURSKATT AVVECKLAS

Den 17 oktober �rade Stockholm 
Ekerö IWC 30-årsjubileum med 
fest i Tranebergstugan, Bromma. 
Festkvällen började med mingel till 
tonerna av Stockholm Petit Jazz-
band, som underhöll med härlig 
musik hela kvällen. 

Klubbpresident Christina Pers-
son hälsade alla medlemmar och 
gäster varmt välkomna.Charterpre-
sident Maria Herrström berättade 

om hur klubben blev till år 1987. 
Ann- Christine Edin var en av 

de medlemmar som varit med 
från starten. Genom sitt värdefulla 
engagemang  i klubben och  ska-
pandet av IW- bokmärket  blev hon 
denna kväll aktiv hedersmedlem.

Under kvällen �ck klubben ta 
emot �era gåvor och hälsningar. 
Bland annat en gåva från D 235 
till projektet Garissa och från 

Sigtuna- Arlanda ett 
bidrag till Operation 
Smile. DP Christina 
Asplund framför-
de gästernas tack 
för den fantastiska 
jubileumsfesten. Enligt orkesterns 
önskan kommer behållningen av 
kvällens lotteri, 2 000 kr, att oav-
kortat gå till arbetet mot kvinnlig 
könsstympning. 

Redaktör D 235
Kerstin Arnmund

Alla festglada deltagare vid Stockholm Ekerös 30-årsjubileum. Text Inger Karlsson, foto Mats Krantz

90-årskalas. I förgrunden födelsedags�randen Gerd Brandinger med make. 
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Falsterbo-Vellinge IWC hade ett 
digert program på säsongens första 
möte. Efter att ha hälsat alla välkomna 
tog president Anna Lauridsen upp 
aktuella klubbärenden. Efter midda-
gen fortsatte vi med vårt årsmöte, 

vilket följdes av ett anförande av vår prominenta gäst, 
distriktspresident Monique Mellin. 

Efter Moniques avslutning där hon visade på det 
omöjligas konst genom att ge exempel på Nalle Puhs 
oefterhärmliga sätt att se på världen, ställt mot Nasses 
mer krassa syn, �ck vi höra vår egen medlem Marianne 
Palmkvist Berg berätta om sin senaste Afrikaresa.

ÄGGET I FOKUS

Marianne Palmkvist Berg tillsammans med DP Monique Mellin.

Text och foto Eva Tildborn-Ström

Solveig Svensson, Past 
International Inner 
Wheel President, PIIWP, 
besökte Malmö-Kirse-
berg IWC på klubb-/
årsmötet i september. 
Hon underhöll med-
lemmarna med "Strunt-
prat  om intressanta 
män jag mött". Och den 
listan var lång.

Solveig rullade upp 
ett papper med ca 30-
tal män som hon mött 
från sin ungdom och 
framåt genom åren. 

Alla namn var på 
kända personer. Vi var 
imponerade. Frank Si-
natra, Bob Hope och Tony Curtis hade hon och hennes 
man bott grannar med i Palm Springs. På ett party med 
grannarna underhöll alla. Frank Sinatra - och Solveig.
Men även Christian Barnard, Ko� Annan, Dalai Lama, 
kungen av Jordanien, vattenministern i Indien och 
många �er fanns på listan. 

Och  hon har verkligen trä�at och umgåtts per-
sonligen med dem. Som granne, arbetskamrat etc. 
Hon pratade om dem alla. Tiden gick fort! Vi kunde ha 
lyssnat länge till. 

Genom Solveigs medlemskap och engagemang i 
Inner Wheel och Rotary har många ”dörrar öppnats” 
och kontakter skapats. Mötena har gett rika minnen. 

Text Agneta Abelson, foto Göran Jönsson

Nils-Otto Sjöberg, professor i gynekologi och förfat-
tare, har varit på besök hos Lund IWC. Han talade 
på ett jovialiskt sätt om Ägget som bl.a. symbol och 
konstverk. Kända konstnärers namn 
�gurerade t.ex. Bertil Vallien, Hans 
Hedberg, Ulla Kraitz samt Maria 
Lancing. 

En liten �lm visade en kläckning 
av en kyckling som kämpade sig ut 
ur äggskalet. Äggets ritualer, date-
rade från romartid till nutid �nns i 
författarens bok "Sagan om ägget". 

Det som trots allt tilldrog sig mest intresse var 
gynekologens/forskarens bilder och beskrivning av 
kvinnors ägglossning. Den i dagligt tal så kallade 
IVF-metoden, ett av nutida sätt för barnlösa par 
att bli föräldrar redogjordes för och �ck avsluta 
kvällens föreläsning. Reproduktion tar aldrig slut. 

Text Gertie Stenkula, foto Margaretha Eventhén

KÄNDISAR JAG MÖTT

DISO/redaktör  D 239
Marianne Wikfalk

NALLE PUHS SÄTT ATT SE VÄRLDEN

Klubbpresident Gunnel Sotiriou tackar professor Nils-Otto 
Sjöberg med en rosa ros.
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Mörsil-Åre IWC hade sitt septem- 
bermöte som brukligt i Ocke byg-
degård mitt emellan Mattmar och 
Mörsil i Jämtland.

Traditionsenligt serverades sur-
strömming, vilket alltid ger upphov 

till en livlig diskussion för och emot 
denna norrländska specialitet. 

Höstens program är förlagda till 
olika orter i vårt vidsträckta område. 
Klubben består av 14 medlemmar, 
som bor på orter från Åre i väster 
till Östersund i öster och Klövsjö i 
söder, ca 10 mil enkel resa mellan 
orterna i ytterkant. 

Vi försöker anordna program 
över hela området och samåker i 
bil, ibland en kortare sträcka, ibland 
en längre. Det är extra ansträngan-
de på vintern, då det kan vara både 
mörkt och halt. 

I denna relativa glesbygd är 
man van att färdas längre sträckor 
till arbete, skola, samhällservice, 

hälso- och sjuk-
vård, butiker och 
fritidsaktiviteter. 
Det skapar en 
�n stämning och 
sammanhåll-
ning, där alla vill 
och måste hjälpas åt för att saker 
ska bli av.

Under mötet hade vi glädjen att 
få besök av distriktspresident Inger 
Bäckström och distriktssekreterare 
Birgitta Rådmark Mårtensson, bäg-
ge Bollnäs-Edsbyn IWC. 

En trevlig kväll var tillända och 
sen bar det hemåt sju mil i bäck-
mörker från Ocke till Frösön, där 
skribenten bor.

AVSTÅND MEN SAMMANHÅLLNING

LIVSKRAFT I VÄXTZON 4

Ingegerd Nilsson och Lizzy Mattsson låter 
sig väl smaka av surströmmingen.
Text och foto Gudrun Hermansson    

Sandviken IWC hade besök av distriktspresident Inger 
Bäckström vid sitt höstmöte i november. Mötet inled-
des med att hedra minnet av Ingrid Westin Forsgren 
som nyligen avlidit. Ingrid har gjort stora insatser för 
såväl klubben och distriktet som rådet. 

Distriktspresident Inger Bäckström berättade lite 
om sig själv och IWs ambitioner. Hon rapporterade 
från distriktsårsmötet i Falun där bl.a. rådspresident 
Ingelög Wyndhamn deltog och hade det glädjande 
beskedet att trenden med förlorade medlemmar och 
klubbar är bruten. Nu gäller revitalisering! Inger berät-
tade att distriktet kommer att ordna ett Vänskapsmöte 
2020 och att klubbarna välkomnas att hjälpa till. 

Sedan berättade Anette Jonsson Sundell från 
Växtzon 4, Kök och Trädgård AB som ligger i Överhär-
de, Valbo, under rubriken ” Förändringar i livet”. Anette 
har gått �era utbildningar och haft många olika yrken 

under årens lopp. 2010 beslöt hon och hennes lärar-
kollega Eva Perpåls i Sandviken att sluta som lärare 
och satsa på en handelsträdgård. Eva �yttade till sitt 
barndomshem i 
Valbo, och efter en 
utdragen process 
stod en ny anlägg-
ning klar där i april 
2017.

Förutom träd-
gården med alla 
växter ordnas här 
konstutställning, 
catering, middagar, 
kaféverksamhet, 
kurser m.m. Man har öppet från slutet av mars till 
november om vädret tillåter. 

Text Ulla Meuller

LIVSVIKTIG INFORMATION I HUDIKSVALL
Hudiksvall IWC har haft besök av  
Johan Mähler som informerat om 
hjärt-lungräddning (HLR). Intresset 
var stort och frågorna många.  Han 
berättade även att det �nns en 
speciell app "Rädda hjärtat" som 
bl.a. visar var närmaste hjärtstarta-
re �nns. 

ISO Kersti Blomberg berätta-

de om kontakter som hon haft 
med våra vänklubbar i Norge och 
Finland och Rut Bodén höll tre 
minuter IW om Maja-Lisas kontak-
ter med Social Centre på Dominica 
som gör ett otroligt arbete på 
denna fattiga ö för barn, unga och 
äldre.

 Text Eva Löfkvist

DISO/redaktör D 233
Annkatrin Forsling
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Dagens föredragshållare,  Åke Jo-
hansson och Peo Sjöberg,  gästade 
Örebro  IWC och höll ett intressant 
föredrag om Örebro Kex.

Örebro Kex startade redan 
1896 och var en stor arbetsplats 
för kvinnor och som mest var det 
400 st som arbetade där. De �esta 

arbetsuppgifterna var enkla och 
monotona och var därför det första 
jobbet för många.

In�uenserna från Tyskland var 
många i början. År 1962-1968 äg-
des fabriken av Mazzetti och 1975 
försvann namnet. Planer på en ny 
fabrik i Vivalla fanns. 1976 upphör-
de tillverkningen i Örebro. Bräckbo-
den fanns dock kvar till 1977. 

Bagarfamiljen Henke var 
produktutvecklare och utvecklade 
olika recept. Den samlingen är 
inte komplett men en hel del har 
räddats till eftervärlden.

Under åren 
har Örebro Kex 
marknadsförts 
på många sätt. 
Det har varit olika 
typer av förpackningar och burkar, 
bl. a. Hans & Greta-burkar, reklam 
på bandymatcher, Pansarkex som 
nödproviant till alla som gjorde 
lumpen 1970.

Det �nns fortfarande kex kvar 
som härrör från Örebro Kex såsom 
Örebro JätteWafers och Bra go 
numera Brago.

Text Agneta Sandberg

KEX FÖR ALLA - I ALLA FORMER

Övertandläkare Anette Frans-
son (t.v.) från Odontologisk 
sömnmedicin i Örebro har 
varit hos Örebrohus IWC och 
berättat om "Kan tandläkare 
bota snarkning". Vi behöver 
en bra sömn för att återhämta 
kroppen, få ny energi. Vanligt-
vis ca 6 - 9 timmar/natt som 
vuxen. Ju äldre man blir desto 
mindre blir djupsömnen.

Viktigt är att ställa en bra diagnos före en eventuell be-
handling vid snarkning. 

Man söker hos distriktsläkaren som remitterar 
patienten vidare. Alla remitterade patienter måste 
genomgå en sömnundersökning – nattlig andningsre-
gistrering. Man tar även hänsyn till patientens tandsta-
tus, innan man beslutar om eventuell behandling. Ett 
stort överbett kan innebära fördelaktiga förändringar 
när man använder en bettskena och ett underbett kan 
i vissa fall ge ofördelaktiga förändringar.

Den vanligaste behandlingen är med apnéskena till 
natten. Viktigt även med fortlöpande sömnregistrering 
för att kunna justera apnéskenan alt. erbjuda alternativ 
behandling om så behövs. 

En lyckad behandling är när patienten genom en 
bättre sömnkvalitet  känner sig pigg och utvilad på 
dagarna och när man åter kan �ytta in i sovrummet 
och inte stör sin livspartner längre på nätterna genom 
snarkningar och sömnapnéer. Tveka inte att söka hjälp 
om du har besvär! 

 Text och foto Ann-Marie Fälted

VI BEHÖVER SOVA VIKTIG LOKAL ROLL
Filipstad IWC har besökt Filipstadstidningen. Se bild 
nedan. Chefredaktör Lena Richardsson tog emot och 
berättade om sin 
tidning. Det har hänt 
mycket sedan hon 
kom hit som prakti-
kant 1992, framför- 
allt vad gäller tek-
nisk utveckling och 
digitalisering. 

Ändringen i våras 
från tre- till tvådags-
tidning var en nödvändig anpassning. FT är en gammal 
tidning, statades 1850, som faktiskt varit en tvådagars-
tidning större delen av tiden sedan dess. Antalet pre-
numeranter ligger stabilt, når ca 3 500 hushåll i kom-
munen. 

Lokaltidningern har en viktig roll i samhället, att lyf-
ta fram det lokala. Vi �ck även göra en rundtur i lokaler-
na och se den samling konst av lokala konstnärer som 
NWT-koncernen har placerat här. Mycket �nt!

DISO/redaktör  D 234
Maria Björn

Text Ann-Marie Witteberg, foto Lena Rickardsson, FT
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Vårt årsmöte ägde rum i Läkarsällskapets festvåning, 
perfekt miljö eftersom Linköping IWC samtidigt pas-
sade på att �ra klubbens 65-årsjubileum. 

Avgående president 
Eva Engquist överlämna-
de presidentskapet till 
Elisabeth Olofsson-Öberg 
(se bild t.v.) och avtacka-
de Birgit Disborg och Git-
te Hellström som avgår ur 

styrelsen efter långvarigt, förtjänstfullt arbete.
Elisabeth berättade sedan om hur Inez Trotzig, 

endast tre år efter Filipstad IWC som chartrades 1949, 
startade Linköping Inner Wheel Club 1952 (nr 6 i Sve-
rige och 64 i världen) och blev dess första president. 
I brev och anteckningar har Inez beskrivit hur hon 
tillsammans med engagerade rotarydamer besökte 
Motala (nr 2, som tyvärr nu är nedlagd) och Filipstad 
för att lära mer om Inner Wheel. Charterfesten blev 
välbesökt med gäster från Danmark, rotarianer och 
eleganta blivande Inner Wheel-damer.  

Efter hand ökade medlemsantalet 
och Linköping hade två klubbar. 
Dagens enda klubb har 40 med-
lemmar, varav sju valts in sedan 
2015. 

Till kvällens festliga måltid 
underhöll musikgruppen ”Gäddhänget”, som består av 
fyra musicerande damer från Linköping och Motala, 
se bilden nedan. Deras repertoar bestod av gamla 
melodier som vi alla kände igen och vi hängde med i 
texterna efter bästa förmåga och med mycket glädje.

Text Britt Trossmark Torstensson / Lilian Bergholtz, 
foto Lilian Bergholtz

                                                                            LOPPIS I EMMABODA GAV
STÖD TILL LOKALT PROJEKT
Nybro-Emmaboda IWC gjorde 
en ny satsning och hade "Loppis" 
på Emmaboda Marknad i septem-
ber. Klubben hade fått in många 
attraktiva prylar som vi sålde till 
billiga priser. 

Många av Inner Wheels med-
lemmar ställde upp och hjälptes åt 
att marknadsföra vår klubb. Trots 

regn �ck klubben in 2 640 kronor 
netto som vi tänker skänka till ett 
lokalt projekt. Ett stort tack till alla 
medlemmar som skänkte prylar 
till vår loppis och gjorde denna 
satsning möjlig!

Glad säljare på bilden är Kerstin 
Håkansson. 

                                                                                                                              
Text Eila Medin, foto Birgitta Hirschi

PENSIONÄR SOM SIKTAR FRAMÅT

MYCKET SMAKRIKT 
PÅ KLUBBMÖTE I VIMMERBY

Margareta Lindström, sekreterare och 
Berit Lundqvist, KP, på SMAK by Simon.

Månads-/årsmötet hos Vimmerby 
IWC avnjöts på restaurang SMAK 
by Simon. Torskrygg upplagd på en 
bädd av potatismos, dekorerad med 
bacon, röd lök och skirat smör, därtill 
ka�e och kaka. Härliga smaker tyckte 
alla damer.

Text Lilian Bergholtz, foto Ann Arvidsson.

DISO D 241
Lilian Bergholtz

Agneta Ekbrant, Berit Lundqvist och Ulla 
Borre Berg njöt alla av den goda maten.
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WALK FOR WOMEN I SAMTALSTAKT 
Första onsdagen i 
september brukar 
Eksjö IWC packa 
ryggsäckarna med     
lite mat och dryck. 
Och sedan samlas vi 

för att gemensamt promenera till en 
föreningsstuga en bit utanför sta´n. 

Vi går i ”samtalstakt” så att vi 
kan prata med varandra under 
promenaden. När vi kommer fram 
har någon särskilt utsänd redan 

tänt den stora grillen så att vi kan 
plocka fram våra korvar och börja 
grilla. 

Vid denna ut�ykt skänker alla 
en slant till BAS i Nepal. Det är 
härbärge för de allra fattigaste i 
Nepal: barn med funktionshinder, 
ensamstående kvinnor med barn 
och ensamstående åldringar.

Det var en vacker kväll och so-
len gick ner bakom berget med en 
spegelblank sjö i förgrunden.

Grillmästare Lena Bjering-Carlsson, 
kassör Agneta Svensson och Marie- 
Louise Holtmo.  

Infektionsläkaren Per-Erik Åbom 
var i september hos Jönköping- 
Bankeryd IWC och berättade om 
människoödet ” Mary Typhoid”. 

Allt börjar i Dublin, Irland. Mary 
"Molly" Melon sålde skaldjur dagtid 
och prostituerade sig kvällstid 
för att försörja sig. På 1800-talet 
drabbades Irland av missväxt. 
Mary och många av befolkningen 
emigrerade till USA.  Hon anställdes 
som kökspiga, avancerade till fram-
gångsrik kokerska och tjänstgjorde 
i förmögna familjer. År 1906 utbröt 
Tyfoidfeber i New York. 

Dottern i en bankirfamilj insjuk-
nade. Smittan kom från en bakelse 

som kokerskan bakat. Kokerskan 
försvann från bankirfamiljen. Mary 
hade arbetat i många hem under 
olika namn. Hon undersöktes och 
efter avföringsprov konstaterades 
att hon bar på Tyfoidfeber. Hon �ck 
sitta isolerad på en ö och efter två 
år blev hon fri, men �ck yrkesför-
bud.

År 1916 kom Tyfoidfebern tillbaka 
och då till ett barnhem i New York. 
Kökspersonalen undersöktes, ingen 
smitta hittades. En person som var 
ledig, Mrs Brown, �ck också lämna 
prov och hon bar på febern. Det 
visar sig då att det var Mary Melon! 
Hon placerades åter på isolerings-
ön, �ck en stroke 1928 och avled i 
slutet på 1930-talet.

Kocken Anthony Bourdin tyckte 
att kokerskan skulle ha lite upprät-
telse. Han besökte ön och hittade 
gravplatsen, placerade en kockkniv 
under jorden till hennes minne. Det-
ta var historien om Mary Typhoid.

Text Gun Ejdeblad

NÄR MOLLY MELON BLEV MARY TYPHOID 

På oktobermötet hos Jönköping 
IWC var kvällens gäst Kerstin Pauls-
son från Växjö. Hon berättade om 
en resa till Guatemala där IM (Indi-
viduell Människohjälp) har ett antal 
hjälpprojekt. Resan gick genom ett 
vackert landskap. Evert Taube an-
såg att Guatemala var det vackraste 
landet han varit i. 

IM arbetar med att ge "Hjälp 
till självhjälp", prioriterar utbild-
ning, hälsa, ekonomi och fair trade 
produkter. Samarbetar med lokala 
partner och kontrollerar att bistånd 

används enligt överenskommelse. 
En skola besöktes som bekostas av 
IM. Skolgång är obligatorisk till 14 
år. Man utbildar �ickor även i vilka 
rättigheter de har. 

På skolan fanns plakat där det 
stod "öppna inte dörren om du 
är ensam hemma", "svara inte i 
telefon om du är ensam hemma".  
IMs projekt vänder sig till kvinnor 
för att få till stånd ett bättre liv för 
familjen. Stöd för att ge kvinnor 
möjlighet att färga, väva och sälja 
sina produkter. 

HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP I GUATEMALA

Margareta Brandt, Greta Johansson, Ulla 
Dahlquist i livligt samspråk i Jönköping.

Text Anita Ljungqvist, 
foto Maureen Bengtsson

Text Birgitta Henning, foto Anna Wijkström

Redaktör D 238
Lena Petrusson
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Ett nytt verksamhetsår, nya möj-
ligheter att Förändra – Förnya – 
Växa – Göra IW känt.
Umeå IWC inledde hösten med 
årsmöte. Vi hade den stora glädjen 
att på detta första möte ta in tre 
nya medlemmar: Anita Bergqvist, 
Seema Nair och Ulla Rosqvist-Jons-
son. De välkomnades med en varm 
applåd efter intagningsceremonin.

Jubilarerna Kerstin Lindgren och 
Gun Ollinen. 

Klubben �rade även två ”50-åring-
ar som medlemmar”. Ett så långt 
aktivt medlemskap innebär trohet 
mot vårt motto och lojalitet med 
styrelsen genom �itig närvaro på 
möten. Det bygger vänskap och lo-
jalitet som varar. De förärades tårta, 
bubbel, sång och leven. Stämning-
en var hög! Kvällen avslutades med 
sedvanligt skördelotteri för något 
av våra projekt med vinster från vår 
rika natur, hembakat och annat, 
som kan vara till lyst. Oktobermö-
tet fortsatte i samma varma och 
vänskapliga anda. De nya medlem-
marna höll ett litet anförande om 
sig själva och varför de valt att gå 
in i Inner Wheel och vi svarade med 
att alla presenterade sig. 

Vår ”50-åring” 
Kerstin Lindgren 
framförde en tillba-
kablick på klubbens 
historia, illustrerad 
med fem vackra 
kollage. 

En god karamell till har vi 
att se fram emot när den andra 
”50-åringen” Gun Ollinen 
visar sitt bildspel ur klubbens 
rika fotoalbum. Vi lär av varandra, 
vi berikar varandra. Vi har olika 
bakgrund, åldrar, erfarenheter och 
kunskaper. Det är en skatt! 

Vi skildes åt efter en uppskattad 
kväll och ser fram mot nästa möte!

Text Ulla Bergqvist, 
foto Margareta Markstedt-Abrahamsson

DISO D 232
Ulla Bergqvist

TVÅ 50-ÅRINGAR I UMEÅ 

Sundsvall-Skön-S:t Olof IWC hade 
sitt septembermöte på Timrå 
Gårdsbutik. 

Efter en åktur på slingrande vägar 
till Timrå Gårdsbutik, vackert 
belägen, började vi med att titta 
runt på butikens stora utbud av 
inredningsdetaljer innan vi satte 
oss till bords och klubbpresident 
Ann-Kristin hälsade välkommen. 

Efter klubbärendena berättade 
Lotta Källman (innehavare tillsam-
mans med Stefan Lögdqvist) att de 
breddat utbudet och att det dag-
ligen serveras en mycket uppskat-

tad lunch. Det är öppet året runt 
och man kan boka caféet kvällstid 
med en skräddarsydd meny. Det är 
även hunddagis med plats för 15 
hundar. 

Givetvis blir det genuin jul-
marknad. Ann-Kristin tackade alla 
som kommit och bidragit till en 
trevlig kväll. 

Text Ann-Charlotte Holmgren

UPPSKATTAT BESÖK PÅ TIMRÅ GÅRDSBUTIK

NYA MEDLEMMAR I BODEN
Boden IWCs första klubbmöte välkomnade fem 
gäster. Surströmmingen konsumerades på sedvanligt 
vis häruppe i norr. Därefter vidtog information och 
diskussion om många klubbärenden både internt och 
inför distriktsårsmötet. Programpunkterna inför hös-
ten tillkännagavs och samarbetet med Rotaryklubben 
är gott. 

På klubbmötet i oktober tog klubben in två nya 
medlemmar, Ann-Christine Rutqvist och Monica Häl-
lestrand. DP Kia Källestål gästade klubben och talade 
om IWs värdegrund, styrelser och rekrytering av nya 
medlemmar. Kvällen avslutades med en god middag 
och lotteridragning med många nöjda vinnare.

 

v KP Gunnel Lindgren, nya medlemmarna Ann-Christine Rut-
qvist och Monica Hällestrand samt KP Marith Olsson.

Text Astrid Nylund Söderström, foto Gunilla Larsson

Timrå Gårdsbutik har ett brett utbud.
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Medlemmar från 
Alvesta IWC �ög 
i slutet av augusti 
till vänklubben i 
Lublin, Polen, stor 
universitetsstad 
sydost om Wars-
zawa. Vi möttes 
av både sol och 

vänner. Digert program väntade 
oss. Efter inkvartering var det hem-
ma-hos-kväll med god middag och 
bildspel från deras besök i Alvesta. 
Följande dagar hann vi med besök 
på Zamoyski Museeum i Kozlowka, 
ut�ykt till världsarvsstaden Kazi-

mierz Dolny (vacker miljö vid 
Wislas strand). Vi var inbjudna till 
både IW-möte på Vanilla Café, 
Lublin Rotaryklubb samt till borg-
mästaren i rådhuset. 

Alla var mycket intresserade av 
hur vi i Sverige arbetar med våra 
projekt. Våra IW-vänner tog oss 

också, med engelsktalande tolk, 
på sightseeing i gamla stan. Vi �ck 
även tid på kvällarna att på egen 
hand ströva runt och smaka på 
god öl (t.ex. Lublins egen Perla).
Kom hem med �na minnen i bästa 
IW-anda.

Text Ing-Marie Lisecke,  
foto personal på Vanilla Café 

DISO  D 240
Anita Hilner

KARLSHAMN FIRADE 60 ÅR
Jubileums�rarna Rosmarie Ström-
blad och Kerstin Linnander (se 
bilden) lät sig väl smaka av After-
noon Tea med läckra tillbehör när 
Karlshamn IWC fyllde 60 år och 
�rade på Eriksberg Vilt & Natur.

Text Elisabeth Sane, 
foto Danielle Tourwé 

ALVESTA PÅ POLSKT VÄNKLUBBSBESÖK

I år fyller Hässleholm IWC 60 år som 
klubb, något som �rades med en sprud-
lande jubileumsfest den 30 september. 
Hässleholms klubb är med sina 83 med-
lemmar distriktets största, och har ett 
varierat program och en klubbanda som 
präglas av ett stort gemensamt hjärta. I 
60 år har klubben hållit vänskapens och 
hjälpsamhetens fana högt och i 60 år har 
klubben hyllat internationell förståelse.

Fyra IW Distriktspresidenter – nuva-
rande och tidigare, liksom representanter 
för Hässleholms tre Rotary-klubbar och 
närliggande Inner Wheel-klubbar samt 
många klubbmedlemmar och deras res-
pektive fanns på gästlistan.

Margarete Hasslow, klubbmedlem 
sedan 55 år, höll en bejublad retrospektiv 
betraktelse. Klubbpresident Michaela 

Taylor konstaterade att det var mycket 
som hände i världen för 60 år sedan, bl.a. 
var det då den första sputniken sköts 
upp i rymden, Elvis stod på toppen av sin 
karriär och Tommy Steele gästspelade i 
Stockholm!

Ola Hjelm tog med kvällens gäster 
på en härlig musikalisk 60-talsresa och 
spelade och sjöng bl. a. både Dylan och 
Vreeswijk! Tidigare bankmannen Håcan 
Nilsson var konferencier och kunde med 
�n �ngertoppskänsla och en god portion 
lokal- och personkännedom riva ner 
åtskilliga igenkännande skrattsalvor! 

En härlig festkväll i sann Inner Wheel-
anda. Nu ser vi fram emot de kommande 
60 åren!

Text Ruth Brunner, foto  Catharina Blomberg  

60-ÅRSFEST ÄVEN I HÄSSLEHOLM

Margarete Hasslow bjöd på 
en bejublad palett av sina 
minnen.

Småländskor och polskor i trivsam gemenskap på Vanilla Café.
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Gå in på Hemsidan!
Vi har fått en snygg och funktionell 
hemsida och vi börjar hitta former-
na för hur vi vill ha innehållet på 
den. Det som gör vår nya hemsida 
annorlunda mot vår tidigare är att 
den är mer öppen för allmänheten 
att läsa. Detta har gjort att vi nu 
tagit bort en del som låg öppet från 
början, t ex Rådsprotokoll och dess 
bilagor. För att kunna läsa dessa 
dokument måste du nu logga in i 
Medlemsregistret och där gå till Rå-
dets sidor. Men hemsidan har blivit 
mera lättläst och vi har 
av  många medlemmar 
fått beröm för den. Vi har 
en önskan när det gäller 
hemsidan och det är att 
du som medlem inte 
ska skicka meddelanden 
om t.ex. problem med 
inloggning till Kontakt-
personen som anges där. 
Denna typ av problem 
bör du ta med klubbens 
eller distriktets IT-ansvariga.

Har du inloggningsproblem?
Många har haft problem med att 
komma in i Medlemsregistret. Orsa-
kerna har varit skiftande, en del har 
glömt sina lösenord, andra har bytt 
mailadresser och andra har inte 
kommit in ändå. När man har bett 
systemet om nytt lösenord har man 
kanske fått till svar att inte mail-
adressen � nns i systemet (det kan 
ha funnits kvar en gammal mail-
adress i ClubOnWeb) eller också har 
man inte fått något svar med nytt 
lösenord (kan ha fastnat i skräp-
mapparna). Lösningen då är att ta 
kontakt med klubbens IT-ansvariga 
och be om hjälp så � xar hon ett 
nytt lösenord till dig. 

Uppdaterat Medlemsregister
Nu har de � esta distrikt och klubbar 

varit inne och uppdaterat sina upp-
gifter. Blev lite rörigt då många som 
lämnade uppgifter till vår tryckta 
matrikel trodde att det räckte för 
att få uppgifterna rättade i med-
lemsregistret också.  Det är viktigt 
att samma ändringar som gjordes 
till matrikeln även görs i medlems-
registret.  Alla medlemmar kan 
logga in på sin egen sida och göra 
ändringar på sig själv, men man 
kan förstås också kontakta den 
ansvariga för klubbens medlems-
register. 

Du är behörig
Alla medlemmar har behörighet 
att gå in på sin egen sida och kan 
ändra uppgifter där. Klubbens 
matrikelansvariga har behörighet 
till klubbens hela register. 

Kataloger på gång
En uppdatering kommer att göras 
så att alla distrikt och klubbar ska 
kunna skapa kataloger i systemet 
för att kunna få ordning på sina 
handlingar. Detta är med i den 
uppdatering av systemet som 
är beställd och som genomförs i 
dagarna. När det är klart kommer 
vi kunna skapa kataloger för olika 
typer av dokument och även lägga 
årsintervall.

Våra medlemsbilder lades inte 
in i registret vid överföringen. 
Många av bilderna var döpta utan 

klubbnummer vilket skulle gjort 
det väldigt svårt och dyrt för en 
utomstående att gissa sig till var 
bilderna hörde hemma. Annika 
Ahlqvist � ck � len med alla bilderna 
och har skickat ut till distrikten de 
bilder som har klubbnummer.

Bra sökfunktion
Det � nns en mycket bra sökfunk-
tion i medlemsregistret där vi kan 
söka efter andra distrikt, klubbar 
och medlemmar och även funktio-
närer.

Problem med mail
Vår mailfunktion blev 
inte riktigt som vi öns-
kat oss. Den är något 
omständlig att använda 
och dessutom kan bara 
de som har behörighet 
att ändra i våra register 
skicka mail.  Vi har tyvärr 
upptäckt att alla med-
lemmar inte fått sina 

mail, det gäller framför allt dem 
som använder Hotmail, men även 
andra har saknat mail. Man bör titta 
bland skräpmailen för säkerhets 
skull. Leverantören jobbar just nu 
med att reda ut Hotmail-proble-
met.

Vi jobbar vidare på att förbättra 
mailfunktionen MEN, det kostar 
pengar och tid och det gör att vi 
måste ha ett bra underlag på vad vi 
vill ha för att få ett kostnadsförslag 
från företaget så att vi sedan kan 
be om pengar från Rådet.

Rapportdelen fungerar
Medlemsregistret har också en bra 
fungerande rapportdel där vi kan 
ta ut adresslistor, maillistor och 
olika typer av etiketter.

Annika Ahlqvist IT-samordnare
Elisabeth von Friesendor�   Web- redaktör 

Lena Blom Matrikelansvarig

Lägesrapport IT-projektet om

HEMSIDA, MEDLEMSREGISTER OCH MAIL
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D 232
Monica Hällestrand Boden IWC
Ann-Christine Rutqvist Boden IWC
Anita Bergqvist Umeå IWC
Ulla Rosqvist Jonsson Umeå IWC
Seema Nair Umeå IWC
Solveig Sjödahl Sollefteå IWC

D 233
Irene Nyquist Mörsil-Åre IWC
Marianne Nyholm-Karlsson Borlänge-Tunabygden IWC 
Marja-Leena  Nilsson Ludvika IWC
Ulla-Britt Lind Bollnäs-Edsbyn IWC 
 
D 234  
Birgitta  Ekman Västerås-St Ilian IWC
Evy Melvinsson   Västerås-St Ilian IWC 
Inger-Elisabet Bernhard Filipstad  IWC
Margareta Frankén  Filipstad IWC
Gunilla Rask  Örebrohus IWC

D 235
Eva Bergstedt Sigtuna-Arlanda IWC
Yvonne Lindholm Sigtuna-Arlanda IWC
Gun-Marie Karlsson Enköping IWC
Åsa Hedin  Katrineholm IWC
Berit Åman Stockholm Nord-Östra IWC
Gunilla Hagerström Nyköping Öster IWC
Bodil Olauson Nyköping Öster IWC
Margareta Sjöblom Nyköping Öster IWC
Eva Nilsson Stockholm Västra IWC
Elisabeth Pernbom Stockholm Västra IWC
Mia Skytén Stockholm Västra IWC 

D 236
Ingegerd Aronsson Sandeblad Göteborg Södra IWC
Birgitta Blenner Göteborg Södra IWC
Kicki Frang Göteborg Södra IWC
Torie Stafverfeldt Göteborg Södra IWC
Doris Sahlin  Göteborg Södra IWC
Eva Nordström  Trollhättan IWC

VI VÄLKOMNAR ALLA NYA 
OCH NYGAMLA MEDLEMMAR!

Anita Rossa  Mark IWC
Ragnhild Siöström Kungsbacka IWC
Gerd Andersson  Borås-Sjuhärad IWC

D 238
Margaretha Engström Gislaved IWC
Kerstin Köhler Skövde IWC
Kajsa Schultz Skövde IWC
Jessica Bolling Lidköping IWC
Birgitta Fredriksson Lidköping IWC
Christina Nieroth Lidköping IWC
Anna-Lena Antonsson Eksjö IWC
Ulla-Carin Dahlberg Eksjö IWC
Lena Wireskog Eksjö IWC
Monica Björkman Jönköping-Bankeryd IWC
Evy Edenholm Skara IWC
Birgith Rapp Skara IWC

D 239
Lillemor Ottermo Höganäs IWC
Gun Sveen Höganäs IWC
Janine Alexandersson Landskrona Citadell IWC
Marion Heincke Landskrona Citadell IWC
Kerstin Persson Malmö-Kirseberg IWC

D 240
Gerd Huléen Hässleholm IWC
Irene Svensson Halmstad-Tylösand IWC
Astrid Westerling Halmstad-Tylösand IWC
Christina Ring Ljungby IWC
Mariann Simonsson Ljungby IWC
Eva Fridh Karlshamn IWC
Lillemor Holmqvist Karlshamn IWC
Birgitta Ohlsson Karlshamn IWC
Rosmarie Strömblad Karlshamn IWC

D 241
Brita Ängeborn Nybro-Emmaboda IWC
Monica Blom Västervik IWC
Nita Claesson Västervik IWC
Eva-Lena Fungmark Västervik IWC

GUNILLA INFORMERAR PÅ SILVIAHEMMET
I slutet av augusti trä�ades 30 bli-
vande Silviasystrar på Silviahemmet 
för höstupptakt och information om 
Silviahemmet och dess verksamhet.
Lotta Roupe, föreståndare för Silvia- 
hemmet, talade om demenssjuk-
dom och bemötande av personer 
med demenssjukdom.

Jag hade fått 30 min. till mitt 
förfogande och berättade då inled-
ningsvis om Inner Wheel. 

Beskrev även kort om våra 
hjälpprojekt och hur vi samlar in 
pengar till dessa. Därefter berätta-
de jag om bakgrunden till Silviasti-
pendiet – om Gertrud Anderbergs 
akvarell och korrespondenskorten. 

Talade också om att vi nu kan dela 
ut två stipendier á 10 000 kronor till 
en blivande Silviasyster och en Sil-
via-sjuksköterska. 

Vår tanke är att dessa pengar ska 
kunna vara till hjälp för studieme-
del, resor och som en uppmuntran.

Så �ck jag förmånen att dela ut 
ett stipendium till Marianne Pers-
son från Halmstad. En mycket glad, 
stolt och lite rörd Marianne Persson 
tog emot vårt diplom. 

I slutet av november var jag på 
nytt på Silviahemmet. Då delade jag 
ut vårt stipendium till Silviasjukskö-
terskan Christél Åberg. Hon arbetar 
som adjunkt på Högskolan Väst.

Gunilla Thorstensson
Past Nationalrepresentant, 

projektansvarig för Silviastipendiet

Silviasjuksköterska Christél Åberg. 
Stipendiat 2017.
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INSAMLADE MEDEL 1/7 - 31/10 2017

= 10 000 kronor

     kr   23 461             kr  19 838              kr  13 980 
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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.

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 1/2018: 29 januari 2018.

INSAMLINGSLÄGET FÖR 
HJÄLPPROJEKTEN

ALLT STÖD RÄKNAS
Under förra året ökade bidragen till våra gemensam-
ma hjälpprojekt med hela 30%! Under årets första må-
nader har utvecklingen tyvärr gått i motsatt riktning. 

Som framgår av bifogade rosenstaplar var stödet 
per medlem knappt 6 kr till Narkotikabekämpningen, 
5 kr till IW-doktorn och bara 3.50 kr per medlem till 
Garissa. Inte mycket att skryta med...
En förklaring kan vara att allt � er klubbar föredrar att 
stötta angelägna lokala hjälpprojekt. Och alla insatser 
räknas.

Därför planerar vi att presentera en förteckning 
över de lokala hjälpprojekten här i IW-Nytt.

Vilka lokala projekt har er klubb? 
Skicka information om detta till er DISO/redaktör 

så snart som möjligt så får jag en sammanställning per 
distrikt att ta med i IW-Nytt.

Kerstin Jonson, redaktör
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GRATTIS ZAK !
ÅRETS NARKOTIKASÖKHUND

Foto Mette Ottosson

"Innerwheel-hunden", den sexårige Springer spaniel-hanen 
Zak är utsedd till Årets Narkotikasökhund 2017. Zak har 
med sin hundförare Niklas Delin under 2016-2017 medver-
kat till 147 beslag av narkotika till en sammanlagd samhälls- 
nytta av över 1,8 miljarder kronor!

Zak och Niklas arbetar tillsammans i en brottsbekämp-
ningsgrupp i Malmö. Det är det första ekipaget som får 
utmärkelsen Årets Narkotikasökhund för andra gången. 
Niklas har haft Zak, som ursprungligen kommer från Eng-
land, i cirka fem och ett halvt år. 

Zak är inköpt av insamlade medel från Inner Wheel och 
är utbildad i Tullverkets regi vid hundskolan i Rosersberg. 
Ekipaget har gjort jättemånga �na beslag bland annat på 
Lernacken. Niklas minns speciellt när Zak gjorde ett riktigt 
stort beslag i mars i år. Då markerade Zak på en lastbil och i 
lasten påträ�ades 959 kilo narkotika. 

Niklas �rar utmärkelsen genom att äta riktigt god mat 
tillsammans med familjen. Zak får �ra genom att sitta på 
bordet och äta leverpastej, det gillar han, säger Niklas.

GOD JUL OCH ETT RIKTIGT GOTT NYTT IW-ÅR !




