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Redaktören har ordet

D 233 Ing-Marie Tyllström Borlänge-Tunabygden IWC 1989-2017
D 234 Bodil Fagerström Karlskoga-Degerfors IWC 2013-2018
D 236 Margareta Peterson Varberg IWC 1997-2018
D 238 Viola Borg Skövde IWC 1998-2018

Margareta Johansson Skövde IWC 1966-2017
Birgitta Sohlberg Vetlanda IWC 1988-2017

D 239 Els-Mari Bjerén Höganäs IWC 1992-2018
Brita Henriks Malmö-Kirseberg IWC 1977-2018
Gudrun Pehrsson Malmö-Kirseberg IWC 1970-2017
Bodil Lysell Burlöv IWC 1996-2018

D 240 Berith Krook Älmhult IWC 1983-2018
Margareta Holmkrantz Ljungby IWC 1977-2017

D 241 Rigmor Gunnarzon Västervik IWC 1996-2017
Ulla Engström Västervik IWC 1966-2018

VI SAKNAR

InnerWheel forever

HUNDAR, IW-DAGEN OCH NGO I CENTRUM
Här kommer ett nytt fullmatatat
IW-Nytt. Framsidan har förnyats.
Hoppas "tilltaget" uppskattas.Bild-
en illustrerar en artikel på sidorna
6-7 om vår roll som NGO i FN. En
del av materialet kan jag tacka
Evalisa Carlsten (DISO i D 235) för.
Hon har mer info på hemsidan.

En annan artikel handlar om
utbildningen av nya IW-hundar hos
Tullverket. Läs Kristina Anderssons
reportage på sidorna 8-9.

IW-dagen uppmärksammades
även i år av många klubbar.

Sidorna 10-12 ägnas åt dessa rap-
porter, som även dyker upp på de
"vanliga" distriktssidorna.

På sista sidan presenteras våra
nya medlemmar. Två klubbar tog
in sex nya vid samma tillfälle. Bra
jobbat!

Stort tack till alla DISO/redak-
törer för er medverkan. Utan er
- ingen tidning. Hoppas på en
inspirerande läsning och en fin och
solig vår!

Kerstin Jonson

ISO? VAD DÅ, SKRIVA JULKORT?
En ivrig tillträdande ISO i en av våra
klubbar frågade sin företrädare
vad som ingår i uppdraget och fick
det hurtiga svaret: nej, det är inget
särskilt att göra, utom förstås att
skriva julkort till vår vänklubb.

I Distrikt 235 har vi haft mejl-
kontakt i ISO-gänget under hösten
om vårt uppdrag. Monica Ljung,
ISO i Stockholm Västra, tyckte att vi
borde träffas. Sagt och gjort, Moni-
ca bjöd in till frukost dagen före

Lucia. Trots en rejäl snöstorm i
Mälardalen mötte sex klubbar upp
hemma hos Monica.

Tanken var att vi skulle diskute-
ra ISO-rollen med fokus på vad vi
borde kunna tillföra i vår respektive
klubb. Upplägget verkar naturligt-
vis knastertorrt, men vi utgick från
Handboken, Instruktioner för klub-
bens ISO på sidan 49.

Det blev en intressant och
mycket inspirerande diskussion

kring möjligheter och idéer. Med
avbrott för en trevlig lunch samta-
lade vi om ISO-rollen till klockan tre
på eftermiddagen. Omman skulle
ge sig på att sammanfatta ISO-upp-
draget i ett enda ord skulle det
utan tvekan vara Kommunikation
- på alla nivåer i InnerWheel.

När vi skildes åt hade vi lagt
grunden för ett superstarkt ISO-
nätverk i Distrikt 235.

Text Evalisa Carlsten, DISO D 235
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Rådspresident IngelögWyndhamn

VI GÖR SKILLNAD

Kära innerwheelare!

Vår verksamhet under våren 2018
bjuder på många trevliga och in-
spirerande tilldragelser. Vi har nu i
januari firat Inner Wheel-dagen och
åter erinrat oss varför Margarette
Golding tillsammansmed likasinna-
de startade vår organisation.

Vår värdegrund - vänskap, hjälp-
samhet och internationell förståelse -
är kittet som binder oss samman
med våra medsystrar i hela världen.
Det har blivit mycket tydligt för mig
när jag besökt de olika distrikten
under hösten. Så mycket omtanke
och generositet som jag sett har
bara stärkt min tro på att vi gör skill-
nad.

Viktig roll i samhället
Vår organisation i kommuner, stä-
der och distrikt är en viktig del i
samhället. Alla vi medlemmar till-
för vår region mycket vitalitet och
stödjer och främjar verksamhet som
annars inte hade fått den uppmärk-
samheten eller exponeringen.

På våra klubbmöten låter vi lo-
kala företrädare och hjälpande or-
ganisationer presentera sig. Deras
hjärtesak blir vår hjärtesak och vi
stödjer demmed olika insatser. Jag
vet att många klubbar delar ut sti-
pendier till duktiga ungdomar och
genom dem förmedlar vi också vår
värdegrund och blir kända för fler
i närområdet. Det blir som ringar
på vattnet. Skicka in artiklar till lo-
kalpressen! Gör er kända för allt det
fantastiska arbete ni utför!

Inner Wheel har en enastående
plattform att indirekt kunna påver-
ka och delta i FNs arbete genom vår
status som NGO, Non Governmen-

tal Organisation. Se artikeln på
sid. 6-7 och läs mer på hemsidan
om detta viktiga arbete.

Utnyttja hemsidan!
Vår nya hemsida är fräsch och an-
vändarvänlig. Hoppas att vi alla nu
använder oss av den på ett kon-
struktivt sätt. Tänk på att lägga ut
era klubbprogram på er sida. Då
kan den som inte hittar sitt med-
lemsbrev alltid hitta information på
klubbens sida. Dessutom kan andra
innerwheelare få reda på om och
när det finns ett klubbmöte som
man kanske kan delta i omman be-
söker er stad. Inspiration och upp-
slag på program kan man också få
genom hemsidan.

Åk till Convention
Att vi är en internationell organi-
sation blir speciellt tydligt i år med
Convention i Melbourne, Austra-
lien mellan 11 – 14 april. Jag har
tidigare deltagit i två Conventions,
Istanbul och Köpenhamn, båda lika
inspirerande och lärorika.

I år precis som i Köpenhamn
deltar jag som delegat och ska
avge SIWRs röst. Det är inte bara
röstningen som vi deltar i. Det bru-
kar vara trevliga uppträdanden där
värdlandet visar upp vad det har att
bjuda på.

Vid luncherna, hospitality eve-
nings och galakvällen har deltagar-
na goda tillfällen att träffa och lära
känna innerwheelare från hela värl-
den. Om du inte redan nu anmält
deltagande så är det inte för sent.
Det kommer att bli en oförglömlig
upplevelse.

Vi minns Garissas grundare
Vid varje Convention beslutas om
vilket gemensamt internationellt
hjälpprojekt vi ska ha. ”Happier Fu-
tures – Better Lives” kommer att er-
sättasmed något annat. Distrikt och
klubbar i Sverige kan naturligtvis
fortfarande stödja Garissa även om
det inte kommer att fortsätta som
vårt internationella projekt.

I januari fick vi det tråkiga be-
skedet att Carl-Axel Ekman, som
tillsammans med sin fru grundade
Stiftelsen Garissa, har gått bort. Fot-
bollsdoktorn vars engagemang och
hängivenhet har förändrat livet för
hundratals utsatta flickor i Garissa,
Kenya. Vi minns Carl-Axel med tack-
samhet och värme.

Vi kan utvecklas och växa
Jag vill tacka alla engagerade inner-
wheelare för allt ideellt och oavlö-
nat arbete ni utför. Ni gör skillnad
för så många och tillför till samhäl-
let så mycket som annars inte skulle
finnas.

Vi tänker ofta inte själva på att
det arbete vi gör har stor betydelse
men jag vet och ser vidmina besök i
distrikten att era insatser är av störs-
ta vikt.

Bjud in vänner, kollegor och låt
vår organisation växa! Det är genom
att sprida kunskap om vår verksam-
het som vi kan utvecklas, förändras
och växa.

Ingelög Wyndhamn
Rådspresident 2017 - 2018
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Nationalrepresentant MargaretaWesslau

ETT SPÄNNANDE OCH
INNEHÅLLSRIKT 2018

2018 blir ett spännande och innehållsrikt år. På det internationella
planet väntar Convention i Melbourne. Mer om detta på nästa sida.
Här hemma ska rådsmötet i mars tillkännage vilken av våra två kvali-
ficerade kandidater som blir vår inkommande rådspresident.

Möten för nätverksbyggande
På rådsmötet i höstas beslutades
bland annat att i fortsättningen
skicka två representanter vart
annat år till European Meeting och
Nordic Meeting och en represen-
tant året dessemellan. Vi har under
flera år av rent ekonomiska skäl en-
dast representerats av en person,
nationalrepresentanten, medan an-
dra länder har två representanter.

Annorlundamandatperioder
Vi har en annorlunda mandatpe-
riod i Sverige jämfört med många
andra länder, eftersom vi endast
sitter ett år som vice rådspresident,
ett år som rådspresident och ett år
som nationalrepresentant medan
många andra länder i Europa har

en mandatperiod på två år på varje
funktion. Det gör att de hinner
bygga upp relationer och få en
kontinuitet i bland annat det euro-
peiska samarbetet, som vi nu i flera
år saknat i Sverige.

Nu blir det bättre kontinuitet
Vi har nu beslutat att vice rådspre-
sident följer med nationalrepre-
sentanten ett år, åker därefter som
rådspresident ensam och sedan
året därpå som nationalrepresen-
tant med en ny vice rådspresident.
På så vis får vi en kontinuitet på tre
år för samma funktionär fast i olika
positioner. European Meeting och
Nordic Meeting har ingen besluts-
funktion men är en mycket viktig
länk för oss vad gäller informations-

och erfarenhetsutbyte med övriga
länder i vår närhet.

Val till vice rådspresident
Som nationalrepresentant har jag
också att se till att vi får ny vice
rådspresident. I år var det både
roligt och enkelt! Till rådets stora
glädje har två kandidater ställt upp:
Agneta Svensson D 234 och Annika
Månsson D 239. Båda mycket
kompetenta och utomordentliga
rådspresidentskandidater.

Nu har alla klubbar valt vilken
kandidat som får bli vice rådspresi-
dent 2018-2019. Att få välja bland
två kandidater är vi ovana vid i
Sverige men det är inte så ovanligt
i våra grannländer.

Ett förtroendeuppdrag
Det är verkligen roligt att vi har ett
ökat intresse för detta fantastiska
uppdrag. Det finaste förtroende-
uppdraget inom InnerWheel
Sverige!

InnerWheel som en NGO
Intresset för vad IW åstadkommer
och är delaktiga i som NGO i FN har
varit påtagligt stort i år. Läs Kerstins
intressanta och faktaspäckade
artikel i detta nummer.

Med bästa Inner Wheel-hälsningar
Margareta

Kära innerwheelare!

Annika Månsson, Simrishamn IWC.
Foto privat.

Agneta Svensson, Filipstad IWC.
Foto privat.
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Nu närmar sig Convention i
Melbourne i april och alla klubbar
i hela världen har besvarat försla-
gen till ändringar i stadgan, d.v.s.
motionerna från International Inner
Wheel, distrikt och klubbar över
hela världen. Hur röstade din klubb
på de 19 förslagen? Ibland är det
faktiskt svårt att välja mellan ja och
nej men vanligtvis blir det mest ja
till de flesta förslagen.

Motioner och Amendments
Klubbarna fick också tre stycken
förändringar till de ursprungliga
motionerna från augusti. Dessa
kallas amendments och de kom vid
jultid från International InnerWhe-
el. Det var motionerna #2,10 och 19
som fått en ändrad skrivning. Det
var alltså samma antal motioner
men ordalydelsen i tre motioner
hade förändrats något i syfte att
göra motionen bättre/mer begrip-
lig/ enklare på något sätt.

Resultat på rådsmötet i mars
I januari var alla klara med sitt
motionsarbete och hade klub-
bens svar (ja eller nej) på samtliga
motioner. På Distriktsmötena lade
sedan distriktskommittéerna sin
röst i samklang med hur majorite-
ten av klubbarna i distriktet hade
röstat och skickade in resultaten
till rådsmötet i Hässleholm i mars.
På rådsmötet lägger rådet sin röst
i samklang med majoriteten av
distriktens röster. Då vet vi alltså
exakt hur många ja och nej vi har
från alla röstberättigade i Sverige
på varje motion.

Distrikten valde på höstens
distriktsårsmöten vem som ska
företräda dem i Melbourne. Kerstin
Jonson företräder D233, Karin
Wånge D236, Monique Mellin
D239, Lilian Bergholtz D241 och
jag som nationalrepresentant har
egen röst och företräder dessutom
D 232, D 234, D 235, D 238, D 240.

IngelögWyndhamn företräder rå-
det med en röst. Vi är alltså en liten
men tapper skara som ska hålla
ordning på hur ni lagt era röster
under de två hela dagar som själva
motionsproceduren brukar ta.

Demokrati får ta tid
Det är många som vill tala för sina
lagda motioner och andra som vill
framföra kritik mot sammamotio-
ner och detta pågår mellan varje
motionsröstning. Man kan ibland
tycka att denna process, både själ-
va insamlandet av svar och själva
proceduren under Convention,
som vi är med om vart tredje år, är
tungrodd och trögarbetad. Men
det är en demokratisk tanke som
ligger till grund för detta, att varje
enskild klubb är viktig och kan på-
verka besluten i vår organisation!

Flera andra svenska med-
lemmar är på plats men njuter

bara av att närvara och se Melbour-
ne och Australien.

Mer än 50 år i InnerWheel?
Arrangörerna i Melbourne har hört
av sig och frågar om vi i Sverige
har någon medlem som varit med i
InnerWheel i mer än 50 år och som
åker till Melbourne? Vi har många
äldre medlemmar men det är en
lång resa…Har vi någon sådan
pigg medlem, så hör av er!

Ytterligare ett tävlingsbidrag
Vi har också fått möjlighet att
skicka ytterligare ett bidrag till
tävlingen om att illustrera IIW presi-
dentens motto i ord och bild. Vi har
därför även skickat det bidrag som
kom tvåa i vår nationella tävling,
nämligen bidraget från Monique
Mellin, Skurup IWC, D 239.
(Se nedan)

Text Margareta Wesslau

To be part of Inner Wheel
We can make a better deal

If we are a lot of members
We can all be helpers

Everyone can make a small change for others
Together we can do great wonders

To empower women the world around
They will feel strong and sound

CONVENT IONEXTRA
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Ett kvinnligt nätverk som räknas

INNERWHEEL I FÖRENTA NATIONERNA
Inner Wheel arbetar för att förändra och förbättra kvinnors situation
på många olika sätt, över hela världen. Våra medlemmar medverkar
aktivt i lokala kvinnoprojekt, som ofta har en internationell koppling.
Många länder har dessutom gemensamma nationella/internationella
projekt. I Sverige har vi t.ex. IW-doktorn och Garissa, som hjälper ut-
satta flickor och kvinnor i östra Kenya.

Inner Wheel har även en viktig roll
på det högsta internationella pla-
net. Vår röst hörs i flera FN-organ.
Som en NGO (Non Govermental Or-
gansation, ickestatlig organisation)
är vi konsultativ medlem i FNs Eko-
nomiska och Sociala råd (ECOSOC)
och i barnfonden UNICEF.

ECOSOC har kontakt med 4 500
NGOs. IIW fick NGO-status 1973.
Fyra IW-medlemmar represente-
rar oss på möten vid FN-kontoren i
NewYork,Wien och Geneve.

Martine på plats i NewYork
Vid FN-högkvarteret i New York
finns vår representant Martine Gay-
on från Avon Park IWC i Florida,
D696. Hon är aktiv inom ECOSOC
som har flera organ, underkom-
mittéer och arbetsgrupper och
som vanligtvis träffas i New York,
t.ex. FNs permanenta forum för
ursprungsfolk, Kommissionen för
kvinnors rättigheter, Kommissionen
för social utveckling och Arbets-
grupp för äldres rättigheter. Varje
kommission/arbetsgrupp har mö-
ten en eller två gånger om året och

sammanträder då under en till två
veckor. Wien är ett av FNs fyra hu-
vudkontor tillsammans med New
York, Genève och Nairobi.

Mångåriga insatser av Ceja iWien
Våra FN-representanter i Wien är
IW-medlemmarna Ceja Gregor-Hu
ochUlrike Nemling. IWien samman-
träder flera av FNs NGO-kommittéer
och förbereder skriftliga och munt-
liga uttalanden inför FN-kommis-
sionens möten om bl.a. kvinnors
rättigheter. Så småningom kan ett
sådant uttalande ingå i en resolu-
tion från FNs generalförsamling.

Ceja har varit aktiv inom InnerWhe-
el i Wien i 25 år och har bl.a. varit
klubbpresident i flera omgångar.
Hon har varit IIWs FN-represen-
tant sedan 1998 och är med i tre
icke-statliga kommittéer; ”NGO
Committee on Ageing”, som träffas
var sjätte vecka, ”NGO Committee
on the Family” (löpande kontakter
och två större möten om året) och
”NGO Committee on the Status of

Women”som träffas ungefär en
gång i månaden. Hon är dessutom
styrelseledamot i familj- och kvin-
nokommittéerna.

Ett uttalande kan tamånader
I mötena deltar representanter från
olika NGO som registrerats som
medlemmar i respektive kommitté.
Man diskuterar olika ämnen. Det
kan vara något nytt, en uppföljning
eller förberedelse för ett uttalande.
Att förbereda och färdigställa ett ut-
talande kan ta fleramånader. Ibland
informerar gästande talare, t.ex. en
ambassadör, regeringsmedlem el-
ler en specialist från någon NGO,
om ett aktuellt ämne.

Ulrikemot droger
Ulrike ingår i ”NGO Committee on
Drugs”. I Wien finns bl.a. Interna-
tionella Narkotikakontrollstyrelsen
och FNs kontor för narkotika och
brottslighet så NGO-kommittén om
droger har här en naturlig hemvist
och spelar en viktig internationell
roll i drogbekämpningen. Kommit-
tén träffas ett par gånger om året.

Martine Gayon. Foto Privat.

Ceja Gregor-Hu. Foto Privat.

Ulrike Nemling. Foto Privat.
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Karin Rivollet, Geneve IWC, D 199, är
InnerWheels representant i UNICEF,
FN-kommittén ombarnets rättighe-
ter, som har sina möten i Geneve.

De sammanträder under tre
veckor, tre gånger om året. 193 län-
der undertecknade FNs Barnkon-
vention 1989. Kommitténs uppgift
är att följa upp och kontrollera att
alla staterna håller vad de lovat.

Våra representanter utses av IIW
med löpande mandatperiod. Arbe-
tet är ideellt men representanterna

får naturligtvis ersättning för erlag-
da kostnader. Eftersom vi saknar
IW-klubb i NewYork har Martine,
som bor i Florida, under många år
ställt upp som vår representant på
möten i FN-högkvarteret.

Vi gör vår röst hörd
Konsultativ status innebär att vi
inte har någon formell rösträtt vid
mötena. Däremot kan vi göra vår
röst hörd genom olika uttalanden
från NGO-kommittéerna. Våra fyra
FN-representanter rapporterar till
vice IIW-president (f.n. Christine Kir-
by) som i sin tur rapporterar till IIWs
VU. Man kan följa vårt FN-arbete på
flera sätt.

Det mesta, rapporter och protokoll,
finns tillgängligt på FNs olika hem-
sidor och på Twitter. Martine har ett
eget twitterkonto @MartineGayon
där man kan följa hennes arbete.

Christine arbetar på att skapa
en speciell FN-sida på IIWs hem-
sida. För närvarande hittar vi det
mesta under ”UN reports”.

Det är inte utan stolthet vi kan
konstatera vilken viktig insats våra
IW-medlemmar gör på det hög-
sta internationella planet. Vi är ett
kvinnligt nätverk som verkligen be-
tyder något. Över hela världen.

Text Kerstin Jonson

Vår representant Martine Gayon var på plats här i FNs generalförsamling i New York vid öppnandet av 61:a sessionen av
”Commission of Status of Women” den 13 mars förra året. Foto UN/Rick Bajornas.

Karin Rivollet. Foto Privat.

FNs Ekonomiska och Sociala råd i möte i New York 2017. Foto UN/Kim Haughton.
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Våra bidrag ger resultat

HÄR UTBILDAS NYA IW-HUNDAR
FÖR NARKOTIKASÖK INOMTULLVERKET

Det är en snöig gråmulen novem-
berdag då jag, som projektansvarig
för vårt hjälpprojekt Narkotikabe-
kämpning, kommer till Tullverkets
utbildningsplats i Rosersberg. Tio
nyinköpta hundar ska få sin grund-
utbildning till narkotikasökhundar
med sina förare. Fem av hundarna
är InnerWheel-hundar, inköpta
för våra donerade pengar. Fem är
donerade av Lions. Ann Brinck,
Nationell Specialist för Sökhund-
verksamheten, ger mig ett varmt
välkomnande.

Stora krav på hundarna
Ann berättar för mig, att Tullverket
köper in narkotikasökhundarna av
privata hunduppfödare för cirka
40 000-70 000 kr från England,
Norge och Sverige. Innan testas
hundens lämplighet utefter Tullver-
kets bedömningsnyckel.

Här några exempel på sådant
som testas: social, - nyfikenhet, -
självsäkerhet, - status, - kamplust,
jakt - och byteslust, temperament,
koncentration, minnesbilder vid
sök, nosarbete m.m. Hunden ska

vara minst ett år när utbildningen
startar. Det ska vara starka hun-
dar som snabbt ska kunna växla i
sinnesstämning. Mycket stora krav
ställs på hunden!

Den ska kunna utföra ett
krävande jobb som narkotika- och
vapensökhund tillsammans med
sin förare. Tullverket äger hundarna
och hundförarna är fodervärdar.
När hunden, efter c:a 6 -10 år, går i
pension får föraren behålla hun-
den.

Teori varvas med praktik
Styrdokumenten innehåller bl.a.
skötsel och vård av hunden, lagar,
lydnad, doftlära, sökande, känne-
dom om narkotikapreparat, hund-
sjukvård etc. Alla utbildningsdagar

varvas med teori och praktiska
övningar. Instruktörerna iordning-
ställer de praktiska övningarna,
som till en början sker inomhus.

IW-hunden, Springer spanieln, Moss
tränas att söka narkotika i en fälg.

Just nu utbildar Tullverket fem hundar som köpts in av våra donerade medel.
Kristina Andersson, vår projektansvariga, har fått följa utbildningen på plats i Rosers-
berg. Här tränas IW-hunden Bailey av sin förare.
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Fem nya IW-hundar
IW-hundarna som ska utbildas är
Bajas, Dias, Bailey (Labradorhanar)
och Moss (Springer spanielhane).
Chobra (Labradortik) kommer med
tredje utbildningsveckan i januari.

Utbildningstiden är sex måna-
der, som är uppdelad på utbildning
i Rosersberg under fem veckor med
träning på hemmaplan mellan peri-
oderna. Sista utbildningsveckan,
som äger rum i mars, är det certifie-
ring med skriftligt teoretiskt prov
och praktisk prov i lydnad.

Nio förväntansfulla hundförare
sitter i teorisalen med utbildnings-
ansvarige läraren Jörgen Thynell,
instruktörerna Annika Bergbrant
och Susanne Sandell. Jörgen
undervisar förarna på ett struktu-
rerat sätt omTullverkets interna

styrdokument, som först handlar
om hur hunden ska skötas enligt
tillsynslagen.

Hundförarna får veta att de är
ansvariga för att hundarna genom-
går det vaccinationsschema som
bestämts av Tullverket.

Ingen annan dressyr får utövas
av föraren än den somTullverket
lärt ut. Hundarna får inte rastas på
allmän rastplats och får inte delta i
någon tävling. När föraren är på se-
mester eller är föräldraledig måste
Tullverket veta var hunden befinner
sig eller om hunden är hos en er-

sättningsfodervärd. Föraren måste
dokumentera allt som görs med
hunden och inte minst alla narkoti-
ka- och vapenbeslag.

Glad förare ger glad hund
Lydnad är en grundläggande del
av utbildningen och övas kontinu-
erligt. Inga diffusa tillsägelser utan
tydlighet i allt hunden ska utföra.
Ett fint samspel mellan förare och
hund.

Viktig regel är ”glad förare ger
glad hund”. Det ska vara roligt på
jobbet!

Viktigt med belöning
Jörgen lär förarna först teoretiskt
ingående om byteskedjan att spå-
ra, söka, förfölja, jaga och angripa.
Därefter följer en praktisk övning

med att hitta
narkotika, som är
strategiskt utlagd
i fälgar. Hunden
belönas med sin
favoritleksak, of-
tast en tennisboll,
när den får träff.
Bytet får hundar-
na absolut inte
ta utan endast
platsmarkera med
nosen.

Hundföraren
ska därefter säker-
ställa bytets art.
Efter rastning blir
det åter doftöv-

ning, där hundarna får pröva på att
lukta sig fram till olika narkotika-
preparat i en doftkarusell (fem olika
preparat). Hunden håller hittandet
en liten stund (markering med
nosen) och får sin belöning. Nog
så viktigt! Den hund som inte får
belöning vid hittandet gör inget
uppdrag igen!

Ann Brinck och Jörgen Thynell
utrycker varmt sin stora tacksam-
het till InnerWheel för våra viktiga
donationer. Från 1986 har vi inner-
wheelare skänkt inte mindre än
70 hundar, varav fem nu är under

utbildning. I mitten av mars är det
totalt 27 innerwheelhundar i tjänst.
Som vi sett och hört gör dessa hun-
dar en otrolig samhällnytta vid våra
gränser. Jag vet att vårt hjälppro-
jekt engagerar många medlemmar
och jag vet också att det är mycket
värdefullt för Tullverket. Jag hoppas
därför på fortsatt välvilligt stöd för
projektet, det välkomnas verkligen.

Jag återkommer med mera
information om utbildningen och
projektet framöver, både här i tid-
ningen och på hemsidan.

Text Kristina Andersson, ansvarig för
projekt Narkotikabekämpning.

På bilden Kristina med Schack, Årets
Narkotikasökhund 2013 och förare.

Glad förare ger glad hund.

Fyra av våra nya hundar med sina förare på utbildning i Ro-
sersberg i januari. Fr.v. Bajas Labrador, Moss Springer spaniel,
Dias Labrador och Bailey Labrador.
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STORT FIRANDE AV INNERWHEEL-DAGEN

Atlas och Vilse, två narkotikasö-
hundar från Tullverket kom och
besökteÖrebro IWC tillsammans
med sina förare på IW-dagen.

Vi var många som var nyfikna
på att lyssna till Tullverkets tjejer
när de berättade om hur dom job-
bar med hundarna, vad Tullverket
står för och mycket mycket annat.
Vi hade traditionsenligt bjudit in
Örebrohus IWC.

Vi fick bland annat veta att hundar-
na köps mestadels in från privat-
personer, de är alltså inte uppfödda
för att jobba åt Tullen. En hund ska
vara ett år för att testas som narko-
tikasökhund.

Efter att hundarna jobbat och
visat sina färdigheter var det dags
för rosor till hundförarna och tugg-
ben och godis till Atlas och Vilse.

Text och foto Lisbeth Wiker

Sandviken IWC hade ett attraktivt program på IW-
dagen. Fullsatt lokal fick lyssna till IW-doktornAnne-
Marie Pernulf som höll ett mycket intressant föredrag
om sitt arbete i Kenya.

IW Doctors arbetar ideellt under sex veckor. De får
ingen lön men har ersättning för resa, uppehälle och
försäkring. Anne-Marie har varit i Kenya fem gånger.
Rotary Doctors skickar ut jeepdoktorer till avlägsna
byar i Kenya. Hans Rosling sa en gång: ”Är vägarna
jättedåliga. Bra! - då är ni på rätt plats”. Läkarna har
kenyanska sjuksköterskor till sin hjälp. Ute i byarna
kan det också behövas tolkar om de inte talar swahili.

En femtedel av patienterna har malaria. Därför får
alla familjer med barn under fem år gratis myggnät.
Patienterna utgörs av barn till 35%. Barnen har ofta
Jiggers, sandflugor, där larverna gräver sig in under
huden. Det ger klåda och sår på fötterna och det blir
svårt att gå. Då stannar barnen hemma från skolan.
Efter en behandling på tre dagar blir de hjälpta.
Många av barnen är undernärda och får närings-
lösningar.

HIV är ett stort problem och patienterna får gratis
bromsmedicin. Besöken kostar 5:- och om de inte har
råd finns en hjälpfond som läkarna bestämmer över.

Pengarna som läkarna får in köper de nya medi-
ciner för. Man arbetar också med hälsoinformation/
utbildning. Målet är Hjälp till självhjälp och när byarna
har egna kommittéer och vårdcentraler som funge-
rar lämnar man dessa för att söka upp nya områden.
President Barbro Hultgren tackade Anne-Marie med
en IW-ros och berättade att dagens lotteribehållning
gick till IW-doktorn.

Text Ulla Mueller, foto privat

Den 10 januari 1924 bildades den första InnerWheel-klubben på ini-
tiativ avMrs Margrette Golding i England. Idén spred sig snabbt över
hela världen. I Sverige bildades den första klubben i Filipstad 1949.

Sedan 1970 uppmärksammas "World InnerWheel Day" årligenmed
lokala arrangemang, ofta med internationell inriktning. På de följan-
de sidorna finns exempel på årets firande runt om i landet. Många
klubbar hademöten den 10 januari, andra i anslutning till dagen.
Ytterligare rapporter finns på annan plats i tidningen.

VILKEN KVÄLL VI FICK !

ANNE-MARIE SAMLADE SANDVIKARNA
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ATT LÄMNA AVTRYCK
IWs internationella president Dr
Kapila Guptas motto ”Leave a Las-
ting Legacy in service and friend-
ship”blev väl uppfyllt när Tranås
IWC firade IW-dagen.

Klubben hade bjudit in ”re-
bellkirurgen”Erich Erichsen som
föreläste om sitt arbete som läkare
i Etiopien. Denna föreläsning gav
verkligen intryck och avtryck. Vid
arbete i dessa fattiga länder med
begränsade resurser för sjukvård
krävs det människor som är hand-

lingskraftiga, kreativa och flexibla.
Dessa egenskaper visade Erich
Erichsen verkligen prov på i sin
föreläsning och dessutom en stor
yrkeskunskap och skicklighet.

Operationer görs bl. a med hjälp av
cykelekrar, slangklämmor, borrma-
skiner från Claes Ohlsson och till en
bråkdel av kostnader för sjukvård i
västvärlden.

Föreläsningen genomfördes av
en man med humor, empati och
medmänsklighet. Ett reportage om
Erichsens arbete finns på SVT play
som kan rekommenderas. Kvällen
kan sammafattas med orden: Make
friends - Make a difference - Be
inspired.

Text och foto Ann-Cathrine Welander

MÅNGA INTERNATIONELLA MÖTEN

Jönköping Huskvarna IWC firade IW-dagen på
Jönköpings gamla Rådhus. Klubbpresident Kristina
Andersson berättade om Jeanne Lidholm, som char-
trade den första InnerWheel-klubben i Sverige
i Filipstad 1949.

Efter kaffe med rikligt och gott hembakat kaffe-
bröd, berättade vice klubbsekreterare Ingrid Zetter-
qvist mycket fängslande om sin familjs dramatiska

liv. Familjen bodde först i Indien. Därefter flyttade
familjen p.g.a. sjukdom till Dresden i Tyskland. Andra
världskriget utbröt och under denna tid rådde stor
fattigdom och svår svält.

Slutligen kunde delar av familjen fly till Sverige
med de vita bussarna. Mor och barn sändes till olika
orter här i Sverige.

Text Kristina Andersson

Lidköping IWC firade IW-dagen
som de flesta IW-klubbarna världen
över. Vi var 22 medlemmar på Café
Bella Mi. President Mona Jonsson
tände vänskapens ljus och gav en
historisk tillbakablick över Inner

Wheel. Under firandet invaldes fyra
nya medlemmar. Vi fikade under
livliga samtal och många skratt,
som sker när både gamla och nya
InnerWheel-vänner träffas.

Text och foto Lena Petruson

"Rebellkirurgen" Erich Erichsen och klubb-
president Ulla Hulting-Lingmerth.

DRAMATISK FLYKT TILL SVERIGE

Lund IWC, Helsingborg IWC och
Helsingborg Kärnan IWC anlitade
samma föredragshållare dagarna
efter varandra. Rotary Doctors
Carl-Gustaf Olofsson berättade om
"Kenya med egna ögon". På bilden
ses Lunds medlemmar på IW-da-
gen.

Text Elisabeth von Friesendorff,
foto Per Christiansson

KENYA I FOKUS

Glatt fikande i Lidköping.

FYRA NYA I LIDKÖPING



12 | INNERWHEEL NYTT 1/2018

SLOTTSTEA
En tradition i Västervik IWC är att
söndagen efter IW-dagen samlas
till afternoon tea på Gränsö Slott.

I år lät sig 56 personer väl
smaka av alla läckerheter för att
sedan lyssna till Akko Karlsson,
aktiv politiker och verksam inom
Västerviks Teater och Konferens
(f.d. Folkets hus). Här kan nu väs-
terviksborna se Live på Bio, direkt-
sända föreställningar från t. ex.
Metropolitan i New York! Lotteri-
överskottet skänktes till Garissa.

Text och foto Kerstin Jergil

FESTLIGT MED NYAMEDLEMMAR

Vetlanda IWC firade IW-dagen
på Skeppet, församlingsgården i
Vetlanda.

President Barbro Johansson
hälsade medlemmar och inbjud-
na gäster från Vetlanda Rotary-

klubbar m.fl. varmt välkomna och
tände vänskapens ljus.

Presidenten informerade om
vårens program och lämnade
därefter över ordet till kyrkoherde
PeterWickström. Han berättade
omVetlandas nya storpastorat.

Det blev en intressant stund
och en trevlig dialog med gäster-
na. Kvällen avslutades med att vi
tillsammans sjöng IW-sången.

Text Karin Ohlsson,
foto Margareta Olofsson

Göteborg Norra IWC var värd
för firandet av IW-dagen då Gö-
teborg Södra IWC och Kungs-
backa IWC också var inbjudna.
Tillsammans var vi runt 50 perso-
ner, varav sex nya medlemmar, i
Villa Johanneberg.

Vår DISO Tina Stoppenbach
kommed sin man,Werner. Han
berättade om en mycket spe-
ciell resa till Nordkorea. Det var
verkligen intressant och fasci-

nerande att lyssna på vad han
hade upplevt. Ett mycket aktuellt
ämne om ett land stängt för van-
lig turism. Vi fick också se bilder,
men alla turisters kameror var
kontrollerade och fotografering
var förbjuden på många ställen.

Det diskuterades glatt och
engagerat vid alla borden. Intres-
set var högt. En mycket lyckad
dag!

Text Ann Robertzon och
Anna Jolles Haner

INTERCITY-
MÖTE I D 241
52 InnerWheel-damer från Kalmar
IWC ochNybro-Emmaboda IWC fira-
de tillsammans i Pukeberg. Till festligt
bubbel lyssnade man till hemslöjds-
konsulent Agneta Gefors som varmt,
engagerat och medryckande berättade
om Gunilla Skyttlas och Raine Navins
liv och verk. Kvällens behållning av
lotteriet, gick till Operation Smile.

Text Lillemor Karlsson

På slottstrappan står Mai-Gret Fredriks-
son, Cecilia Molin, Britt-Marie Enocks-
son och Gun Abbegård.

Militärparad i Nordkorea.

Linköping IWC firade på Visualise-
ringscenter i Norrköping, dit Norrkö-
ping Norra IWC hade bjudit in. Centret
är en mötesplats kring visualisering för
forskning, näringsliv, allmänhet och
skola. Att visa det man inte kan se –
imponerade och fascinerande.

Text och foto Lilian Bergholtz

Barbro Johansson
överlämnar som tack en ros till
Peter Wickström.

NYTT OM KYRKAN

UTAN ATT SE
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60-ÅRSJUBILEUM I JÖNKÖPING IWC

Medlemmarna i Jönköping IWC samlades, tillsam-
mans med ett tiotal gäster, för att fira 60 år, på Fjäll-
stugan. Borden var festligt dukade och vi hade hela
Jönköping framför oss. President Helena Gårdmark
hälsade alla välkomna och tände vänskapens ljus. Vid
jubileum är det roligt att blicka tillbaka och minnas.

Inga-Lill Skoglund och Ingegerd Tranesjö
hade besökt Folkrörelsearkivet och tittat
igenom klubbens material. Inga-Lill berät-
tade om hur klubben blivit till och om
den 60-åriga verksamheten.

Medlemsantalet har växlat under åren och var
sommest 111. Därför delades klubben 1973 och
Jönköping-Taberg IWC bildades. Ytterligare en klubb,
Jönköping-Bankeryd IWC, startades 1986 av kvinnor
från vår klubb.

En hälsning från Anta Göransson, som var med när
klubben bildades 1957, berättar i ett brev detaljrikt om
hur bildandet av klubben gick till.

Distriktspresident Birgitta Sallmén framförde di-
striktets lyckönskningar. Gratulationer lästes upp och
vi samlade in ett bidrag till Garissa. Stämningen var på
topp hela kvällen, två musiker underhöll med just den
musik som är vår.

President Helena Gårdmark tackade för all upp-
vaktning och släckte vänskapens ljus.

Text Eva Arwidi

Klädda för fest var Maureen Bengtsson, Lena Karlsson, Karin
Mårtensson, Ingalill Skoglund, Eva Arwidi, Helena Gårdmark,
Kerstin Jakobsson, Anita Ljungqvist och Marianne Olsson.

EKOLOGISKT I LIDKÖPING OCH SKARA
Lidköping IWC inbjöd Skara IWC till Intercitymö-
te och 13 Skarabor kom. Föreläsare Cecilia Ryegård
startade för 20 år sedan tillsammans med sin man
företaget EcoWeb. Det startade som ett projekt där
hon och hennes man anlitades från LRF. De samlade
information om det ekologiska och skrev om det i sin
nättidning EkoWeb.

För några år sedan startade hon en Eko gala som
hölls på Grand Hotel i Stockholm. Igångsattes i liten
skala, har nu växt och utvecklats till ett stort evene-
mang medmarknadsseminariummedmånga före-
dragshållare.

I dag är vi konsumenter mer medvetna, vi reflek-
terar över valet av våra matinköp, väljer mer av de
ekologiska varorna och detta val har gått från att vara
en trend till en mer etablerad livsstil. Regeringen sat-
sar nästa år 175 miljoner kr på en ny eko-strategi och
detta ser Cecilia sommycket positivt.

Marknaden ökar för varje år. Mellan 2013-16 har den
ekologiska marknaden mer än dubblerats! Morgonda-
gens konsumenter kommer att ha större krav och vara
mer ifrågasättande om vad vi äter.

Text Carina Karvik, foto Eva Dahlin

Mona Jonsson och Cecilia Ryegård.

Redaktör D 238
Lena Petrusson

OSTPROVNING I GISLAVED
Gislaved IWC har haft ostprovning.
Alla fick en liten ostbricka med oli-
ka ostar och dessutommarmelader
och kex. Christina Saur, v. president
i klubben, berättade om det specifi-

ka med varje ostsort och hur man
kan kombinera med olika marmela-
der. Alla lät sig väl smaka.

Text Annette Fagerström,
foto Birgitta Saur
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BLOMSTERGLÄDJE I VADSTENA
Årets sista klubbafton hos Vadstena
IWC, förlades till företaget Blomstergläd-
je utanför Motala.
Efter avslutat möte fick medlemmarna

en demonstration av Blomsterglädjes
egen florist Lars Nilson i hur man skapar

sin egen julgrupp. Det var mycket imponerande att
se Lars visa sina färdigheter vad gäller fantasi och
lekfullhet bland alla vackra blommor och övriga
växter.

Därefter fick medlemmarna själva börja sitt eget
skapande. Kreativiteten flödade och det hördes
många glada skratt under kvällen.

TOMTERACE FÖR ROTARY DOCTORS
För alla tomtar som ville testa
konditionen före jul, gavs det en
chans när årets Tomterace gick av
stapeln den 9 december i Kalmar.
Den 5 km långa banan var full av
tomtar, däribland många tomtar
från Kalmar IWC.

Loppet arrangeras av de fyra
Rotary-klubbarna i Kalmar samt
Ölands Rotaryklubb. Alla intäkter
går oavkortat till Rotary Doctors.

I samband med Tomteracet be-
slöt Kalmar IWC att skänka 10 000
kronor till Rotary Doctors.

Text Lilian Bergholtz/Kerstin Olsson,
foto Kerstin Olsson

ULRIKAS SPÄNNANDE RESA
Vid månadsmötet i november hade Nybro-Emma-
boda IWC besök av Ulrika Messing som berättade
om sin resa från när hon som 23-åring blev invald i
riksdagen för socialdemokraterna. 1996-2006 var hon
statsråd i Regeringen.

Vi fick en positiv beskrivning hur man som politiker
kan vara med och påverka samhällsutvecklingen. Men
idag har hon lämnat politiken och är framgångsrik i
många projekt i Kosta där hon också driver en butik.

Ulrika har även flera styrelseuppdrag i olika företag.
Budskapet var tydligt - att man måste våga ändra
färdriktning - och att hon aldrig har ångrat sina år
inom politiken.

Text Eila Medin, foto Birgitta Hirsch President Gunilla Johansson tackar Ulrika Messing .

Karin Brandt-Svensson och florist Lars Nilson.
Text och foto Gunilla Österlund

DISO D 241
Lilian Bergholtz

Tre glada nissor, Gudrun Bertilson, Inger Thuresson och Christina Molander.
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Praktiskt systerskap

ORDNA EN BARNMORSKA!

Vi möter dem varje dag i invandrar-
täta Filipstad, kvinnor – våra systrar
– på flykt undan krig och förföljel-
se. Så naturligt nog frågade vi oss
i Filipstad IWC: Kan vi göra något
för dem? Turligt nog hade vi första-
handsinformation, en av våra med-
lemmar är SFI-lärare: Ordna med en
barnmorska som kan informera om
kvinnofrågor, skaffa en tolk och sätt
igång! Vi började för ett år sedan
med somaliska kvinnor.

Åtta kom och lyssnade intresse-
rat på barnmorskan Eva-Lena

Norder från vårdcentralen i
Filipstad, ställde frågor och knöt
kontakter.

En förmiddag i december var
det dags igen. 14 arabisktalande
kvinnor, de flesta från Syrien, kom
och lyssnade på Eva-Lena, som
tolkades av invandrade Nur från
Damaskus. Fantastiska Eva-Lena
underströk först, med lika delar
värme, kunskap och auktoritet, att
vi är lika sommänniskor oavsett
ursprung. Hon uppehöll sig länge
med att tala om kvinnohälsa, vad

som är viktigt för att kvinnor ska ha
ett bra liv, ha ett hem, ha vänner,
jämställdhet, mötas med respekt, ej
utsättas för våld varken fysiskt eller
psykiskt etc.

Efter fikapaus, där vi tre från IW
bjöd på kaffe och kakor, kom den
mera praktiska delen där Eva-Lena
visade olika preventivmedel. Då
blev det litet fnissigt men alla lyss-
nade intensivt. Det var uppenbart
att mycket var nytt för en del. Man
kan vara både mor och mormor
utan att känna till hur man kan
undvika oönskad graviditet.

En överraskning för många
var att utebliven graviditet lika
mycket kan bero på mannen som
på kvinnan.

Fortsättning följer med nästa
språkgrupp så snart Eva-Lena har
möjlighet och vi hittat en tolk.

Text och foto Inger Persson, Karin
Sundelin och Lena Wenander-Johansson

Barnmorska Eva-Lena Norder och en av de syrianska kvinnor som besökte oss.

GÅR DU I MÅNENS LJUS AV GLAS ...
Karlstad IWC gjorde för en tid se-
dan ett besök på Sliperiet i Borgvik
utanför Karlstad. Byggnaden bygg-
des 1903 för att verka som träsliperi
och massafabrik. Träsliperiet gjor-
des senare om till kraftstation, som
var i bruk till 1936, då den ersattes
med en ny. Numera finns här Slipe-
riet-Konsthall och Gastronomi.
Oscar Magnusson, ägare och
konstnärlig ledare för Sliperiet, gav
en kort presentation av Borgvik
och fortsatte sedan med en guidad
visning av Sliperiet och årets ut-
ställning.

På Sliperiets vind visas verk av en
sannerligen konstnärlig familj, alla
med namnet Klenell.

Ragnar Klenells bruksglas,
Simon Klenells slipade kristallglas,
Matti Klenells möbler, Jochum
Klenells fotografier och slutligen
Ingalena Klenells glasinstallation
”Går du i månens ljus av glas är
månen full”.

I stora hallen visas verk av unga
konstnärer på frammarsch men
framför allt hänger verk av världs-
konstnären och ikonen Albert
Watson.

Hans fotografi finns representerat
på muséer över hela världen.

Text Kerstin Sundelin,
foto Anna Lena Wirén

DISO/redaktör D 234
Marita Björn
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PROGRAM SOM RÖRDE OCH BERÖRDE
Vi var 33 damer som hade samlats hos
Borlänge-Tunabygden IWC för att vara
med på julfesten. Belysningen släcktes ner
och in kom ett luciatåg med 13 stycken

sjungande barn, detminsta var bara två år.
Ett antal damer från klubben hade åkt till Krakow

i september. Vår medlem Mira Moszny var reseleda-
re och guidade. De besökte Torget, Judiska kvarteren,
Saltgruvan och förstås Auschwitz. Auschwitz var störst
av Nazitysklands koncentrations- och förintelseläger.
Omkring 1,1 miljoner dog i lägret. Det blev en stark
upplevelse för damerna. Vi blev förstås också jätterörda
av bilderna och berättelsen vi fick höra.

Borlänge musikskolas luciatåg under ledning av Koppens Ingrid
Eriksson. Text och foto Renee Hall.

DISO/redaktör D 233
Annkatrin Forsling

Avesta IWC firade IW-dagen med
ett föredrag av vår medlem Rawaa
Said Naser. Hon berättade person-
ligt och mycket gripande om sin
dramatiska flykt från Irak.

Rawaa har examen från högsko-
la i teknik. 1982 gifte hon sig och
paret bosatte sig i Bagdad där man-
nen arbetade inommilitärindu-
strin. De fick två söner. Under dessa
år satt Saddam Hussein vid makten
och dåvarande Isis började få star-
kare fäste vilket ledde till mycket
oroligheter. De bestämde sig för att
fly landet, först till släktingar i norra
Irak. Inte ens Rawaas föräldrar och
syskon fick reda på var de befann
sig. Efter en månad med umbäran-
den där så beslutade de sig för att
fly vidare till Turkiet.

Vid flykten så insjuknar båda

President Anita Carlsson tackar Rawaa
för ett spännande föredrag.

barnen och Rawaa återvänder då
till släktingarna medan hennes
man flydde vidare till Turkiet. Han
hamnade senare i Sverige. Rawaa
och barnen tar sig till Damaskus i
Syrien.

I november 2001 går asylansö-
kan igenom och de kan äntligen
bege sig till Sverige. Familjen
återförenas efter en dramatisk resa

på Arlanda och de hade då inte
setts på 3 år! Efter första chocken
med det svenska vädret, -25 grader
då Rawaa verkligen undrar om det
går att leva i denna kyla, så går hon
med stor målmedvetenhet in för
att lära sig språket eftersom det är
nyckeln till att komma in i samhäl-
let. Tyvärr kunde hon inte få ut sina
betyg från Irak utan måste börja
om och studerade då till barn- och
fritidspedagog. 3 år läste hon in på
1 år!

Idag jobar hon sommoders-
målslärare. Hon trivs förträffligt i
Avesta och vill absolut inte flytta.
Rawaa har ikväll visat oss vilken
stark kvinna hon är och hon är ock-
så en god ambassadör för Avesta.

Text Annika Bertilsson,
foto Annika Ahlqvist

NÄR DET GRYMMA HÄNDER

EN BRA AMBASSADÖR FÖR AVESTA

Vi har läst och hört mycket den
senaste tiden ommetoo.

På Falu IWCs klubbmöte berät-
tade en kvinna från Falun, Gabriel-
la, om ett övergrepp så grovt, att
det är svårt att ta in.

För Gabriella förändrades livet
helt den 28 juli 2012. Det var då
hennes sambo först slog ned hen-
ne och därefter hällde rödsprit över

henne och tände på, medan deras
lilla dotter, 4 år, såg på. Gabriella
blev svårt brännskadad på 46%
av kroppen och det var osäkert
om hon skulle överleva. Hon fick
tillbringa många månader på
sjukhus med otaliga smärtsamma
operationer.

Man frågar sig förstås hur detta
kunde hända. Problemen accele-

rerade sedan de bestämt sig för
att separera och ha delad vårdnad
om dottern. Gabriella har nu en ny
man, som stöttade henne under
den svåra tiden.

Deras högsta önskan är att allt
skall bli bra och att dottern My skall
få en trygg uppväxt hos dem.

Text Marianne Wallberg
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DISO D 232
Ulla Bergqvist

På Sollefteå IWCs julmöte talade
Olga Peshkova från S.t Petersburg,
nu bosatt i Sollefteå, om den ryska
julen. Hon berättade bl.a. om hur
julen förändrats under de olika tids-

räkningar som tillämpats. Först hur
den julianska och sedan den gre-
gorianska, och efter revolutionen
samma tider som i Europa, ställt till
tidsbegreppen.

Med Peter den Store blev det
ryska julfirandet likt det i Tyskland,
som också påverkat vårt julfirande.
Efter revolutionen och kyrkans av-
skaffande firade man inte jul men
efter en tid firades nyår.

1992 kom julen tillbaka som of-
ficiell helg men då fanns inga tradi-
tioner kvar. Tomten till jul finns inte.
Man firar med en tolvrätters meny
och dricker te.

Det kyrkliga firandet
är åter tillåtet. Till nyår
kommer ”farfar Frost”
i sällskap med en
”snöflicka”. De är klädda
i gamla ryska dräkter. Barnen får klä
ut sig som till karneval, flickorna
som snöflickor eller snöflingor och
pojkarna sommusketörer. Olga
avslutade med att sjunga en vacker
rysk julsång.

Olgas berättelse vittnar om
människans behov av fest, glädje,
minnen och traditioner. Vi behöver
och har rätt till vår historia!

Text Inger Knutsen.

Kvällens program hos Piteå IWC
hölls av pedagog Åsa Sandberg.
Hon samordnar ett lokalt SAM-pro-
jekt, med syfte att stärka barn och
ungdomars psykiska hälsa. Sam-
verka-Agera-Motivera är ledord
i projektet som genom ett med-
skapande angreppssätt lyckats få
till stånd samarbete mellan olika
aktörer för barn och unga. Utbild-
ningsförvaltning, socialtjänst och
landsting kopplas ihop. Ungdo-
marna når man genom en lokal Fa-
cebook-sida. Åsa beskrev hur man

med beprövade, evidensbaserade
metoder kan stärka och fylla på
med positiva upplevelser. Intervju-
er, diskussionsträffar och aktiviteter
för stresshantering bidrar till att
unga blir delaktiga och därmed
mår bättre.

Det är ett omfattande arbete
som redan nu visar att det haft en
positiv effekt på ungdomars måen-
de. Vi önskade Åsa lycka till med en
varm applåd och överlämnade den
röda rosen.

Text och foto Ann-Charlotte Berglund

Då Umeå IWC firande IW-dagen
gästades vi av DP Kia Källestål.
ISO Chris Nath informerade om IWs
medverkan som NGO vid FN. Hon
uppmanade oss att besöka även
den internationella hemsidan där
det finns mycket information.

Inledningsvis informerade
Monica Berntorp ommotionerna
till Convention och om utfallet av
röstningen. Kia uppmanade oss att
försöka leva upp till InnerWheels

viktiga motton Vänskap –Hjälpsam-
het – Internationell Förståelse. Hon
läste texten ”Dum som en gås”
som hon tyckte exemplifierade
InnerWheel. Vi har mycket att
lära av dessa fåglar. Läs på sid 22!
Berättelsen fick oss att reflektera
över vikten av samarbete, samman-
hållning och viljan att ta sin del av
ansvaret för klubben och varandra.
Vi ser frammot ljuset och värmen
och nya fina möten.

JUL- OCH NYÅRSFIRANDE I RYSSLAND

Umeås ISO Chris Nath och distriktspresi-
dent Kia Källestål. Text Ulla Bergqvist.

Vi tackade Åsa Sandberg med en varm
applåd och en ros.

SAMVERKA - AGERA - MOTIVERA

DUM SOM EN GÅS STÄMMER INTE ALLS!



18 | INNERWHEEL NYTT 1/2018

LEDNINGEN RÄDDADE LUCIATÅGET
Styrelsen överraskade i Stockholm Ekerö
IWC. Årets julfest skulle inte vara sig lik.
Inget luciatåg och ingen tomte som delade
ut vinsterna från lotteriet. I år skulle alla
skänka minst 50 kr
var till IM - Individuell

människohjälp. Lucian med tärnor
som tidigare år gästat oss hade fått
förhinder. Så var det bestämt.

När ljuset släcktes ner gick det
ett glädjens sus genom salen när
vi alla förstod att det blir luciatåg
ändå. In skrider ett välsjungande
luciatåg. Det är klubbens styrelse
som överraskade oss med att själva

agera lucia med tärnor. Det blev ett vackert minne som
vi fick med oss hem denna luciadagskväll. Vad är det
som säger att lucia med tärnor måste vara unga?

Text Inger Karlsson, foto Annika Gribb

Redaktör D 235
Kerstin Arnmund

Stockholm Nord-Östra IWC hade bjudit in klubbarna
i närområdet till en gemensam lunch på Läkaresällska-
pet på IW-dagen. Drygt 70 damer samlades, minglade,
trivdes och blev imponerade. Föredragshållare var
Leif Bolter, en svensk skulptör. Vi fick till att börja med

se några bilder med frömjöl som flöt på vattnet. Leif
berättade att han fascinerades av att medan tiden går
så förändras bilden, men det är hela tiden frömjöl på
vattnet.

Leif har hela livet inspirerats av mönster som för-
ändrar sig, mönster som växlar form och utvecklas och
blir till något annat i betraktarens öga. Lika viktigt som
de skapade formerna, är det som finns i mellanrum-
men. Leif bedriver en utforskande och experimentell
verksamhet med ljus, vind och vatten i samspel med
rummet, platsen och landskapet. Leif har ritat många
broar och ett tiotal av dem har byggts i verkligheten.
Flera i Stockholm. Leif finns representerad på konst-
museer, Sveriges Riksdag, kommuner och landsting.

Text Hélène Ewing Ekdahl

LJUS, VIND OCHVATTEN I SAMSPEL

Södra länken i Stockholm, avfart Globen, är en av Leif Bolters
utsmyckningar.

MOSTER MAGDAS GARDEROB IMPONERADE
Nyköping Öster IWC och Nyköping Oxelösund IWC
samlades till intercity-möte, då österklubben visade
Moster Magdas garderob med kläder från 40- till 90-ta-
let. Moster Magda var född 1909. Hon bodde i Bro och
hade inga barn, men väl syskonbarnen Kicki och Mo-
nica. Moster Magda var alltid fint klädd men hennes
garderob fick de aldrig se medan hon levde. Garde-
robsdörren var alltid låst och nyckeln låg alltid i fickan
på hennes butiksrock när hon arbetade i sin butik.

När garderoben öppnades efter Magdas död tog
Kicki vara på så mycket hon kunde. Det måste ha varit
många fester och tillställningar i Bro när det begav sig.

Det fanns många vackra klänningar och välskräd-

dade dräkter i garde-
roben. Dräkter och
kappor i finaste ylle,
beställda i en känd
stockholmsaffär som
hetteWilliams.

Många klänningar
hade tillhörande hatt
eller coiffe och var
mycket tjusiga. Klän-
ningarna var natur-
ligtvis helfodrade. Text Elisabeth Sundby Andersson,

foto lt/Mattias Holgersson
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DISO/redaktör D 236
Christina Stoppenbach

Strömstad-Tanum IWC har gjort
studiebesök på Säms grisfarm i
Tanum.

Hans-Ola Olsson är 30 år och
den 4:e generation som driver
gården sedan 2007 tillsammans
med föräldrar och personal. 2009
gjordes en omläggning till ekolo-
giskt bruk.

De har växtodling (ekologiskt
i 14 år) och grisuppfödning med
100 suggor. 2 000 grisar går årligen

till slakt. Gården är ett populärt tu-
ristmål och det kommer busslaster
med besökare. Då krävs ordentliga
skyddskläder för att undvika smitt-
spridning. Hans-Ola har tidigare
utsetts till årets företagare i Tanum.

Från Tanums kommun var
omdömet mångsidighet, innova-
tionsförmåga och hållbarhet. Allt
enl. Bohusläningen.

Text Lena Wersén,
foto Stefan Karlsson, Bohusläningen

Anna-Maria Ekman i Borås-Sjuhä-
rad IWC har berättat om sin spän-
nande levnadshistoria. Föredraget
hade titeln: Ett historiskt utrops-
tecken.

Anna-Maria föddes i Rumänien
under andra världskriget. Under sitt
första levnadsår fick hon tillsam-
mans med mor och två bröder fly
till Österrike med häst och vagn
och hamnade i flyktingläger. Hen-
nes far, som var präst, var inkallad.

Efter kriget fann han familjen
i Kitzbühl och de kom till ett tyskt
arbetsläger. Därefter kom Anna-
Maria som krigsbarn till Schweiz
1949 och fick gå i skola där.

Familjen återförenades i början av
50-talet och kunde bygga upp en
framtid i Österrike.

Från hennes blivande
man, som var jour-
nalist, kom 1966 ett
telegram från Hong-
kong. Vi ska åka till Borås och så blev
det. De liftade till Sverige och 1967
etablerade de sig i Borås. Det blev
många spännande utlandsresor
med mannen på journalistuppdrag.
Vid ett tillfälle fick hon träffa Angela
Merkel.

Hon avslutade med det som
betyder mest i livet: att bli accep-
terad för den man är och acceptera
människor omkring sig med sina
olikheter, men mest med våra
likheter.

Text Karin Krafft, foto privat

Kungshamn-Lysekil-Munkedal
IWC har gästats av Viveka Over-
land från Bohusläns museum som
berättat om Bohus Stickning. I
slutet av 1930-talet uppvaktade en
kvinna Emma Jacobsson, gift med
landshövding Malte Jacobsson, i
Göteborg. Hon sökte någon form
av nödhjälpsarbete för kvinnor
under den arbetslöshet som rådde
i Bohuslän. Emma hade ett stort in-
tresse för konst och konsthantverk.
Det gällde att hitta ett hantverk

som kunde utföras som hemarbete.
1939 startade Emma framgångsfö-
retaget Bohus Stickning som vara-
de i 30 år. De flesta ”stickkretsarna”
fanns i Bohuslän och sommest var
det 870 hemstickerskor. 1954 var
lönen för en välstickad kofta 23,15
kr. De stickade plaggen såldes på
NK och Gillblads i Göteborg och
det var framförallt amerikanska
turister som var de stora kunderna.
30 år efter nedläggningen av Bohus
Stickning, startades verksamheten

på nytt i samarbete med Bohus-
läns museum. 2014 tog Pernilla
Silverberg, Angoragarnet, över. En
sticksats kostar idag ca. 2 400 kr.

Text Sonja Henriksson

ETT HISTORISKT UTROPSTECKEN

Anna-Maria Ekman

STICKNING - ETT NÖDARBETE?

Mamma Anette, pappa Bengt och Hans-
Ola med gris.

EKOLOGISK GRISBONDE I TANUM
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IWÄNSKAP I STAFFANSTORP
Staffanstorp IWCs lokala initiativ IWän-
skap bjöd inför advent in till mingel, glögg,
och irakiskt kardemummate tillsammans
med nyanlända och etablerade för tillverk-
ning av kransar.

IWänskaps syfte är att ordna möten
med kvinnor från olika kulturer och namnet bildades
med InnerWheels
initialer och vänskap.
IWänskap har bl.a. två
större träffar per år,
samt mindre pla-
neringsmöten inför
träffarna. Teman på
de större mötena
bestäms tillsammans
efter intressen i grup-
pen.

Aktiviteterna byg-
ger på kontakter, egna
arbetsinsatser under
enkla former, vilket
gör att kostnaderna

blir blygsamma i förhållande till antal personer som
träffas.

IWänskap går nu in på sitt 10:e år och på höstträf-
fen har det blivit en tradition att binda kransar inför
advent. Inför kransbindningen så hämtar IW-medlem-
marna det vintergröna till största delen från sina egna
trädgårdar. Fikat består av traditionell glögg, peppar-

kakor och lussekat-
ter. Men gästerna
tar också med sig
sina bakverk som
är typiska för deras
hemländer, och
vid sidan av kaffet
bjuds kardemum-
mate från Mellan-
östern. I år var vi
drygt 50 kvinnor
som band kransar,
pratade och hade
en väldigt trevlig
eftermiddag till-
sammans.

DISO/redaktör D 239
Marianne Wikfalk

VIKTIGT SKOLPROJEKT I TANZANIA
Representanter från Tandalafören-
ingen, Gun-Britt Wiberg och Kerstin
Engleson, berättade tillsammans

med Svedala-Bara IWCs president
Anette Gröndahl Asp om förening-
ens arbete i Tanzania. Det hela star-
tade som ett vänskoleprojekt i Nze-
gadistriktet, med fokus framför allt
på möjligheter till utbildning.

Föreningen har bland annat
bidragit med pumpar för vatten,
skolbyggnader, skolbänkar, skol-
material och mat. De gör också
ansträngningar för att ge eleverna
möjlighet att fortsätta i Secondary
School, bland annat genom fadder-
verksamhet.

Därutöver söker Tandala sponsor-
pengar för uppförande av hygien-
utrymmen i skolorna, eftersom
flickorna inte kommer till skolan
under de dagar då de har sin men-
struation, just på grund av bristen
på sådana utrymmen. Representan-
terna från Tandalaföreningen lyfte
fram behovet av pengar och beto-
nade att samtliga insamlade medel
oavkortat går till att på olika sätt
möjliggöra utbildning för barnen i
Nzegadistriktet.

Text Agneta Eriksson

Elisabet Jensen, Helsingborg IWC, som tidigare arbetat
som barnmorska, har på ett mycket aktivt sätt engage-
rat sig i problemet med kvinnlig könsstympning.

Hon, och många av hennes innerwheel-vänninor i
D 239 har rent praktiskt hjälpt flickor och kvinnor i en
liten by i Tanzania med att förse demmedmensskydd.

Vi har läst om deras projekt i tidigare IW-Nytt. Nu finns
en uppdaterad rapport från Elisabet på InnerWheels
hemsida innerwheel.se/Landet runt.

Hon berättar här både om könsstympning och det
egna projektet i Tanzania.

Text Kerstin Jonson

Foto: CAGADO= Campaign for Girls
Against Drop Out from School.

DET HÄR BRINNER ELISABET FÖR

Text Monica Smideli, foto Ragnhild Svensson.
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DISO D 240
Anita Hilner

HUR KAN TERRORISMEN BEKÄMPAS?
Magnus Ranstorp, känd terrorfors-
kare, gästade Hässleholm IWC
den 10 januari. Mötet, som hade
samlat hela 80 personer, inleddes
med högtidlighållande av IW-da-
gen.

Magnus Ranstorp berättade att
det finns mycket extremism i Sveri-
ge. Varifrån kommer extremisterna?
Vad är radikalisering och våldsbeja-
kande extremism?

Vad är terrorism?
Att injaga allvarlig fruktan hos en
befolkning eller befolkningsgrupp,
att tvinga offentliga organ eller en

mellanstatlig organisation att vidta
eller avstå från att vidta en åtgärd
och att destabilisera eller förstöra
grundläggande politiska, konstitu-
tionella, ekonomiska eller sociala
strukturer.

Vad gör att individer radikaliseras?
Man kommer från dysfunktionella
familjer, umgås i kriminella kretsar
och har låg impulskontroll. Myn-
dighetsföraktet i förorterna är stort.
Man litar inte på någon myndighet.

Vad skapar terrorister?
Sociala medier spelar en stor roll,
och propagandan är en stor del
av själva motorn i radikaliserings-
processen. Men när det gäller en
människas bakgrundsförutsätt-
ningar att utvecklas mot extremism
skiljer sig det bakomliggande
faktorerna åt, någon enhetlig per-
sonprofil finns inte.

Personer som löper risk att ra-
dikaliseras saknar ofta en fadersge-
stalt och de som reser utomlands
för att strida har ofta multikriminell
bakgrund. I bakgrunden finns ock-
så politiska och religiösa faktorer.

Vi fick också lite siffror:
43 000 åkte till Iran,
7 000 från EU och bara
300 från Sverige. 150
återvände till Sverige.

Magnus berättade lite om
återvändarna och hur de tas om
hand eller inte! Av återvändarna
samarbetar endast 25 %medmyn-
digheterna.

De brottsbekämpande åtgär-
derna kommer förmodligen att
förstärkas med nya lagar. Omman
jämför Sveriges och Danmarks ter-
rorlagar så är Sverige på dagisnivå
och Danmark på gymnasienivå.

De största problemen finns i de
stora bostadsområdena i Stock-
holm, Göteborg, Malmö och Öre-
bro, där kriminella nätverk finns.

Det var en synnerligen givande
och intressant kväll som gav inblick
i de problem som samhället står
inför vad gäller integration och
terrorism. Det kändes även som om
Magnus Ranstorp tycker att politi-
kerna ännu inte är med på banan i
dessa frågor.

Text och foto Catharina Blomberg

STÖD TILL ÄLMHULTS FONTÄNHUS
Älmhult IWC överlämnade en större gåva till Fon-
tänhuset Trappan i Älmhult. Pengarna hade klubben
samlat in genom att sälja hembakade bröd och kakor
i samband med julhandeln och genom lotteri på jul-
festen som traditionsenligt hålls med de båda Rotary-
klubbarna i Älmhult.

Det är fantastiskt och betyder väldigt, väldigt myck-
et för oss, säger chefen Caroline Mazetti-Nissen, i en
artikel i lokaltidningen Smålänningen.

Fontänhuset Trappan i Älmhult är ett av 12 hus i
Sverige. Riksförbundet är en del av en världsomfattan-
de organisation med representation i över 30 länder.
I dag finns det omkring 300 fontänhus som stödjer
människor som har, eller har haft, kontakt med den
psykiatriska vården. Vi ville skänka pengarna till en
verksamhet lokalt och vi vet att Fontänhuset Trappan

gör en fantastiskt insats, säger representanterna från
Älmhult IWC med president Vivi-Anne Bengtsson i
spetsen.

Fr.v. Caroline Larsson, Kjell Olsen, Camilla Svensson, Gullvi
Severinsson och Iréne Björknert (IW), klubbhuschef Caroline
Mazetti-Nissen och Vivi-Anne Bengtsson(IW)

Text Ethel Persson, foto Ingemar Melin, Smålänningen

President Michaela Taylor tackar
Magnus för ett intressant föredrag.
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Sollefteå IWC fick på IW-dagen ta
del av ett utsnitt mänskligt liv långt
bortanför vår vardag. Inspirerad av
en kollega som varit på uppdrag
för Rotarys läkarbank for läkaren
Margareta Norén och barnmor-
skan Inger Nordström till Pemba,
en liten ö utanför Tanzanias kust.

Arbetet bestod av mottagning,
operationer, huvudsakligen kejsar-
snitt, utomkvedshavandeskap och
muskelknutor. Kvinnorna föder i
genomsnitt nio barn och de föder
hemma.

Befolkningen är mest sunni-
muslimer och man måste vara

känslig för traditioner. Arbetsbör-
dan var stor med nästan ständig
jour. Margareta avslutade med
några ordspråk på swahili: ”Lång-
samt är onekligen sättet att gå på”
och "Kärlek är som hosta, går aldrig
att förneka”.

Text Inger Knutsen

DUM SOM EN GÅS? HELT FEL!
Vi kan lära mycket av gässen

Varje fågel flyger med egna vingar, men genom att fly-
ga i V-formation ökar flocken effektiviteten med 71%
jämfört med om varje fågel flög ensam.
Lärdom: Människor som arbetar i en gemensam riktning
och med en känsla av samhörighet kommer fortare till
målet eftersom de får draghjälp av varandra.

Så snart en gås faller ut ur formationen återtar den
sin plats så fort sommöjligt för att kunna dra nytta av
lyftkraften från den framförvarande gåsen.
Lärdom: Om vi hade lika mycket förnuft som en gås
skulle vi ansluta oss till dem som strävar i samma riktning
som vi själva önskar.

När ledargåsen blir trött flyttar den bakåt i formatio-
nen och en annan gås intar tätplatsen.
Lärdom: Det lönar sig att turas om att ta de tunga job-
ben och att dela upp ledarskapet sinsemellan.

Gässen i formation skriker bakifrån för att heja på de
främsta så att de håller farten.
Lärdom: Vi måste se till att våra skrik från de bakre leden
är uppmuntrande och inte tvärtom.

När en gås blir sjuk eller skadad och inte kan följa med,
lämnar två andra gäss formationen för att hjäpa och
skydda den. De stannar tills gåsen antingen kan flyga
igen eller dör.
Lärdom: Om vi har lika mycket förnuft som gässen kom-
mer även vi att bistå och stödja varandra på detta sätt.

VOLONTÄRARBETARE PÅ PEMBA

Foto c-yourmag.net

Föredragshållare på årets sista
möte i FalsterboVellinge IWC var
klubbens medlem Christine Berg-
gren. Christine sitter detta verk-
samhetsår med i IIW som Board
director för andra omgången. Hon
började med att ta på sig en sjal
med många märken på. De flesta
märken är gåvor. Sjalen såg ut som
Rotarystipendiaternas kavajer!

Att sitta med i den internatio-
nella styrelsen är ett oglamoröst
liv, det mesta sköts framför datorn

hemma. Det år det är Convention
är man med på två möten annars
ett möte. Christine berättade
om alla fantastiska personer hon
träffat och många har blivit hennes
vänner.

Christine talade varmt om
Convention och rekomenderade
alla som har möjlighet att åka. Det
är fantastiskt! Christine sa ”Enjoy
InnerWheel! Be proud to be an
InnerWheel-member!

Text Anna Lauridsen,
foto Kristina Hedberg

Christine Berggren och Anna Lauridsen.

ENJOY INNERWHEEL - BE PROUD!
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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
Bokmärkena beställs hos
Ann-Christine Edin, Ekerö IWC.
ach.edin@tele2.se

20 kr/st. Porto tillkommer.
Överskottet går till att förhindra
könsstympning av kvinnor.

INNER WHEEL NYTT
Tidning för medlemmar i Inner Wheel Sverige.
Utkommer fyra gånger per år.
Ansvarig utgivare:
Rådspresident IngelögWyndhamn
Redaktör: Kerstin Jonson
Tidningens adress: iwnytt@gmail.com
Tel. redaktör: 0709-27 55 75
Tryck: Elanders Sverige AB.
Manusstopp nr 2/2018: 22 april 2018.

STÖDVÅRA
HJÄLPPROJEKT
Vi har tre gemensamma hjälpprojekt som vi
brukar informera om här i tidningen. I detta
nummer finns t.ex. en artikel om Narkotikabe-
kämpningen. Vi har tidigare även kunnat läsa
om IW-doktorn och Garissa-projektet. Ytterligare
artiklar kommer.

Insamlingsläget framgår av tabellen nedan.
Totalt sett ligger vi på samma nivå som för ett år
sedan.

FLER STIPENDIER I ÅR
Vårt projekt inom demensvården, de s.k. Siviastipendi-
erna, engagerar många medlemmar. Projektet får stöd
dels genom direkta gåvor, dels genom överskott från
försäljningen av SIWRs Rosenkort. Behållningen på pro-
jektkontot var i höstas så stort att rådsmötet beslutade
att ytterligare två stipendier skulle delas ut under 2018.
Ett till en Silviasyster och ett till en Silviasjuksköterska.
Det innebär totalt fyra stipendier under detta verksam-
hetsår.

LOKALA HJÄLPPROJEKT
Många klubbar är starkt engagerade i olika hjälpprojekt,
våra gemensamma naturligtvis, men även många med
lokal inriktning. För att uppmärksamma även de lokala
insatserna kommer vi att presentera en sammanställ-
ning distriktsvis här i tidningen. Förhoppningsvis i nästa
nummer.
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D 232
Margot Hermansson Boden IWC
Britta Brostad Boden IWC
Monica Kjellgren Piteå IWC
Marie Sjöstedt Piteå IWC
Margaretha Persson Piteå IWC
Yvonne Ranebratt-Olovsson Piteå IWC
Eva Lindberg Piteå IWC
Britt Larsson Piteå IWC
Britt-Marie Nordlund Skellefteå IWC
Birgit Rindeskog Sollefteå IWC
Louise Eriksson Sollefteå IWC

D 233
Rawaa Said Naser Avesta IWC
Inger Åsman Avesta IWC

D 234
Monica Skager Örebrohus IWC
Gunnel Larsson Örebrohus IWC

D 235
Ulla Persson Stockholm Nord-Östra IWC

D 236
Lena Friman Porelius Alingsås-Lerum-Vårgårda IWC
Ingalill Samuelsson-Junggren Göteborg Norra IWC
Karin Weber Göteborg Norra IWC

forts D 236
Ulla Widegren Göteborg Norra IWC
Lilian Ljungberg Göteborg Norra IWC
Tina Robertzon Göteborg Norra IWC
Ulla Frang Göteborg Norra IWC
Marita Carlsson Varberg IWC
Eva Rosén Vänersborg IWC

D 238
Anne-Sofie Lundström Jönköping-Huskvarna IWC

D 239
Karin Lennartsson Lund IWC
Margaretha Eventhén Lund IWC
Kristina Fredin Malmö-Limhamn-Slottstaden IWC
Ingrid Svensson Malmö-Limhamn-Slottstaden IWC
Carin Gyllander Malmö-Limhamn-Slottstaden IWC
Britt-Marie Olsson Trelleborg IWC
Marie Iverhorn Dahlqvist Trelleborg IWC
Ann-Christine Barrander Trelleborg IWC

D 240
Gunilla Twisselmann Halmstad-Tylösand IWC
Anne Gerd Carlsson Osby-Broby IWC

D 241
Sylvia Ström Västervik IWC

Göteborg Norra IWC tog in sex nya medlemmar vid
julfesten. Fr.v. KarinWeber, Tina Robertzon, Ulla Frang,
UllaWidegren och Lilian Ljungberg. På bilden saknas
Ingalill Samuelsson Junggren.

VÄLKOMNA ALLA NYAMEDLEMMAR!
Vi har under den senaste tiden kunnat glädjas åt
många nyamedlemmar. I sambandmed intagning-
arna får vi sommedlemmar en påminnelse om vad
InnerWheel står för; Vänskap - Hjälpsamhet - Inter-
nationell förståelse. Vi påminns om att vi tillhör en
stark internationell organisation och hur vi på

många olika sätt bidrar till samhällsnyttan lokalt,
nationellt och internationellt.

Sedan sistharvi totalt tagit in37nya innerwheel-
are. Här några exempel på bild. Det innebär en net-
toökningmed 24medlemmar. Den 1 februari var vi
därmed 4 004medlemmar i Sverige.

Nya medlemmar i Piteå IWC vid intagningen på IW-
dagen: fr.v. Britt Larsson, Margaretha Persson, Marie
Sjöstedt, Eva Lindberg, Monica Kjellgren och Yvonne
Ranebratt-Olovsson.

VI ÄR ALLA NYAMEDLEMMAR


