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VI SAKNAR

Inner Wheel forever

MÅNGA TACK TILL MÅNGA 
Här kommer ett nytt innehållsrikt 
IW-Nytt. Läs om Convention, råds-
mötet, lokala projekt och alla andra 
aktiviteter på distrikts- och klubbni-
vå. Vilken aktivitet!

Eftersom detta är sista numret 
för i år vill jag tacka alla som hjälpt 
till att göra tidningen till det den är.

  Stort tack till alla DISO/redak-
törer, både de som nu avgår i som-
mar och de som stannar kvar. Utan 
er hjälp - ingen tidning. Jag har fått 
många glada tillrop och det är tack 

vare er. Ni som sett till att jag fått in 
alla texter och bilder. 

Ett stort tack till mitt distrikt, D 
233, som jag fi ck äran att represen-
tera och vara Proxy Vote Holder för 
på Convention. Ett hedersamt och 
mycket trevligt uppdrag.

Ett tack vill jag också skicka till 
ledamöterna i SIWR som stöttat mig 
och skrivit sina sidor i tidningen. Ett 
särskilt tack till Margareta Wesslau 
som nu är på väg mot andra utma-
ningar inom IW. Lycka till!        
                            

"Alla dessa barn med malaria. 
I fredags stod en liten kille på knä 
på gräsmattan utanför kyrkan där 
vi hade vår klinik; han kräktes innan 
behandlingen börjat få eff ekt. 
Den yngsta jag har behandlat för 
malaria var en månad gammal. Alla 
dessa barn med svampinfektioner, 
inte minst i hårbotten.

Alla dessa barn med skabb, 
hudförändringar som kräver extra 
medicinering. Minns särskilt en 
9-årig kille, som kom haltande i 
kjol, det var det enda han kunde 
ha på sig. Han fi ck behandling och 
veckan därpå kom han tillbaka 
leende med sina vanliga byxor på 
sig. Så härligt att se honom då!

Många äldre med allmän värk i 
kroppen. Ingen kan bota dem och 
när de "bara" får Panodil och sjuk-

Efter sex veckor som jeepläkare i Kenya, 
redovisar här IW-doktorn Ulla Astner 
Palenius från Karlstad, sina intryck.

gymnastiska tips har de svårt att 
ta det på allvar. Vi gav läsglasögon 
till äldre som såg dåligt och när de 
andra i väntrummet såg glasögo-
nen var det fl er som passade på att 
påpeka att de såg dåligt...

En 18-årig kvinna med pågående 
missfall. Hon berättade att hon gif-
te sig när hon var 15, fi ck sitt första 
barn när hon var 16, missfall när 
hon var 17 och så nu igen.

Många patienter har magont. 
Är det gastrit, masksjukdom, gyn-
infektion eller kanske bara vanlig 
hederlig förstoppning? Många 
dricker för lite i värmen och att få 
hjälp med några piller för att få 
tarmen tömd kan göra susen.

På samma dag har jag träff at 
en kvinna på 110 kg med värk och 
högt blodtryck som inte förstår att 
man kan gå ner i vikt genom att äta 
mindre och ett barn med undernä-
ring, som vi ger vitaminer och gröt.
Ja, kontrasterna i detta land kan 
vara stora."

Text Ulla Astner Palenius, foto privat.

SEX VECKOR SOM IW-DOKTOR I KENYA
Kerstin Jonson
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Rådspresident Ingelög Wyndhamn

VÅR VÄNSKAP FÖRENAR
Kära innerwheelare!

Det är nu min fjärde artikel som 
jag skriver i Inner Wheel Nytt i min 
egenskap av rådspresident. Tiden 
har bara flugit iväg och mitt år är 
snart över. Vilken rolig och fantas-
tisk tid det har varit. Jag har lärt 
mig mycket och upplevt ännu 
mer genom mina besök i de nio 
distrikten. 

Alla har tagit emot på ett ge-
neröst och trevligt sätt och jag har 
fått se och uppleva Sverige genom 
många intressanta arrangemang. 

Inspirerande Informationsmöte
De nio distriktspresidenterna/ele-
fanterna har lagt ner mycket arbete 
tillsammans med sitt VU och som en 
liten kompensation och uppmunt-
ran inbjuds de som innehar dessa 
funktioner till informationsmötet i 
augusti varje år. Det blir en kick-off 
där nätverk och systerskap uppstår 
som gör det lättare och roligare att 
ställa upp. Diskussioner och tankar 
kring verksamheten inför det nya 
året tas upp vilket kan vara till hjälp 
inför distriktspresidenternas klub-
besök under höst och vår. Jag minns 
med glädje höstens informations-
möte där mitt år inleddes. Vi var 
på Rosersberg och arbetade flitigt 
och ingående med frågeställningar 
gruppvis. Sissel Michelsen, tidigare 
Board Director, deltog och höll en 
inspirerande föreläsning om FGM 
(Female Genital Mutilation ). Vi blev 
alla omtumlade och starkt berörda 
av hennes presentation. I nr 4 2017 
av Inner Wheel Nytt finns en förkor-
tad version av hennes föreläsning.

Vänskap betyder mycket 
Som rådspresident kommer man i 
nära kontakt med många innerwhe-
elare och jag har haft flitig mejl- och 
telefonkontakt under året med 

medlemmar på alla nivåer. Det blir 
intressant när frågor lyfts och man 
får tänka till vad gäller olika spörs-
mål. Det kan vara allt från rätt färg 
på stearinljuset till vad är väntjänst 
för något. Just väntjänst inom Inner 
Wheel är något som många inte 
riktigt vet vad det är. Ett exempel 
på väntjänst är att om någon god 
vän fyller år eller är sjuk och du själv 
inte kan resa dit och delta men gär-
na vill uppmärksamma din vän lite 
mer än endast genom Interflora kan 
du som innerwheelare kontakta en 
annan klubbs styrelse och be om 
hjälp att överlämna en blomma via 
ombud. 

Alla sätt är bra
I Inner Wheel Nytt kan vi följa alla 
nya medlemmar som tas in i klub-
barna under året. Många klubbar 
är flitiga och medlemsantalet är 
stabilt. Vid mina besök har jag frå-
gat hur man gör när man tar in nya 
medlemmar och det är väldigt olika. 
Flera har berättat att de använder 
sig av Ljusceremonin (sid 86 i Stad-
gar och Handbok). Många sjunger 
också Inner Wheel-sången, ger en 
ros och bildar ring. De nya får na-
turligtvis medlemsbrev, klubbnål, 
Matrikel och Stadgar & Handbok. 
Det viktigaste är ändå att de nya 
medlemmarna känner sig välkom-
na och inkluderas i gemenskapen. 

Givande rådsmöte
Mitt sista rådsmöte som president 
var i Hässleholm i mars. Ett stort tack 
till Rut Brunner och D 240 för jätte-
fina arrangemang! Många viktiga 
frågor fanns som vanligt på dagord-
ningen. Medlemsutvecklingen är 
avgörande för hur vi kan gå vidare 
med det som kostar pengar. Hem-
sidan, trycksaker, olika möten m.m.

En upplevelse för livet
I april i år var det Convention i Mel-
bourne, Australien. Vi var många på 
plats vid den högtidliga öppningen. 
Det började med en flaggparad där 
de närvarande länderna bar in sina 
fanor. Jag hade fått förtroendet att 
bära den svenska fanan. (Se om-
slagsbild.) Ett hjärtligt tack till Gun 
Abbegård, Västervik, som så gene-
röst lånat ut Sverigedräkten till mig. 
Gun har t.o.m. skänkt dräkten till 
SIWR för kommande bruk.  

Vi bjöds på en lika fantastisk av-
slutning. Det var inte utan att man 
gärna hade stannat lite till. Hospi-
tality evening och Galakvällen var 
roliga men det bästa av allt var alla 
trevliga möten med innerwheela-
re från hela världen. Delta nästa 
gång om du har möjlighet. Det blir 
i Jaipur, Indien. Du kommer inte att 
ångra dig. Det blir en upplevelse för 
livet.

Jag önskar er alla en skön som-
mar och jag ser fram emot vårt nya 
verksamhetsår. Ett stort tack till alla 
som hjälp mig och stöttat mig un-
der mitt år.

Lycka till kära Pia Elmgren med 
ditt år som rådspresident. Du och 
dina lyckospindlar kommer att få ett 
intressant och roligt år. 

Ingelög Wyndhamn 
Rådspresident 2017 - 2018.
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Nationalrepresentant  Margareta Wesslau

TILL TONERNA AV 
”WALTZING MATILDA”…

Kära innerwheelare!

Ett innehållsrikt Convention i Mel-
bourne är till ända. Väl arrangerat, 
stort deltagande trots avstånden, 
värme både ute och inne mellan 
deltagarna och intressant innehåll. 
Ett elektroniskt ljus för Inner Wheel 
var tänt och en fanborg med över 
30 fanor från deltagande länder in-
ramade scenen under hela Conven-
tion. En stor jumbotron och skickli-
ga filmare, gjorde att alla deltagare 
ständigt fick närbilder av talare och 
text. Det var seminarier, tal, under-
hållning och arbete med motioner-
na, vilka redovisas separat. Allt var 
högtidligt och vackert och det kän-
des roligt att varje gång kallas in till 
salen för sammanträden till tonerna 
av ”Waltzing Matilda”.

Vision om ett bättre IW
Invigningsdagen höll president Ka-
pila Gupta (2017-2018) ett linjetal, 
som gjorde djupt intryck på oss. 
Hon beskrev sina visioner om ett 
bra – i mina ögon kanske ett bättre 
– Inner Wheel, som hon önskar ska 
träda fram. Hon vill att vi ska minska 
administrationen för att göra klub-
barna mer attraktiva för moderna 
kvinnor. Vi får inte stelna i former 
från gångna tider utan ta vara på 
nya idéer! Detta åstadkommer vi 
genom att anpassa de nationella 
stadgarna efter det enskilda lan-
dets behov och den tid vi lever i. 

Ingen äldre dam
Vi – både medlemmar och ledare – 
ska ställa oss frågan: Vad är det som 
inte fungerar? Vad är det som känns 
fel? Och så ska vi hitta en lösning 
och genomföra den! Kapila avslu-

tade med att säga att Inner Wheel 
minsann inte är en äldre dam som 
stelnat i sekelgamla former utan or-
ganisationen är levande, föränder-
lig och vital. 

Musik i mina öron
Det är ledarnas ansvar att återupp-
finna Inner Wheel varje dag. Därför 
behöver vi ledare och inte adminis-
tratörer: ledare med visioner och 
förmågan att inspirera!

Detta är musik i mina öron och 
verkligen något att ta till oss, så 
att vår fina organisation fortsätter 
och har en given plats i svenskt och 
internationellt organisationsliv. 

Femte största landet i världen
Jag har tidigare skrivit om att Inner 
Wheel Sverige är det fjärde största 
Inner Wheel-landet i Europa. Vet ni 
hur stora vi är internationellt? Vi är 
femte största Inner Wheel-landet i 
hela världen! Vi är en röst man vill 
höra och som har betydelse. Vi har 
all anledning att vara stolta över 
vårt svenska Inner Wheel.

Nytt valspråk för 2018-2019
Den tillträdande presidenten Chris-
tine Kirby från Australien (2018-
2019) presenterade en förklaring 
till sitt val av motto för året. Hon 
utgår i sin förklaring från att kvin-
nors livssituation gör dem fattigare, 
hungrigare och mer utsatta för våld 
än vad män är. Hon framhåller att 
feminism inte handlar om att göra 
kvinnor starka, för kvinnor är redan 
starka. Det handlar om att förändra 
det sätt som världen värderar och 
uppfattar kvinnors styrka på. Att ge 

kvinnor och flickor rätten att vara 
starka är förutsättningen för att ska-
pa en bra nation och ett samhälle 
med stabilitet. Hon avslutade med 
att säga att om kvinnor får rätten att 
leva (ut) sin styrka och vara friska, så 
blir deras familjer starka och friska 
och fattigdomen minskar. 

Hedra våra förmödrar
Det är dags att inte enbart hedra 
våra förfäder. Det är dags att er-
känna de uppoffringar och insat-
ser som våra ”förmödrar” har gjort. 
Därför, säger Christine Kirby, har jag 
valt mottot ”Empower and Evolve” 
som närmast kan översättas med 
”Ge förutsättningar/ge möjligheter” 
och ”utveckla”.

Convention i Jaipur 2021
Convention avslutades med med-
delandet att styrelsen utsett Jaipur 
i Indien till platsen för Convention 
2021. Överlyckliga indiskor i mäng-
der intog scenen med dans och 
sång, som lät helt annorlunda än 
”Waltzing Matilda”. Sådant är vårt 
Inner Wheel! Ses vi i Jaipur?

Varmt tack!
Jag ber att varmt få tacka alla med-
lemmar för mig. Dessa tre år har 
varit mycket givande, ibland även 
spännande och utmanande. Alla 
borde få chansen att göra denna 
fantastiska resa! Jag önskar kom-
mande styrelse lycka till!

Margareta Wesslau
Nationalrepresentant 2017-2018
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Projektet Happier Futures - better 
lives, avslutas den 30 juni i år. I sam-
band med detta avslutas även en-
gagemanget från SIWR för Projektet 
Garissa. Från den 1 juli  används detta 
konto för det nya projektet som kom-
mer att beslutas under rådsmötet i 
november.

Före Convention spekulerades det 
mycket om vilket internationellt 
socialt projekt som skulle antas. Un-
der året 2016-2017 kunde national-
representanterna komma in med 
förslag till International Inner Wheel 
och vi vet att navelsträngsforskning 
har varit ett tungt förslag från fl era 
länder. 

Vi vet att Finland har föreslagit 
Preventive Health (förebyggande 
sjukvård) och att Island, Norge och 
Danmark föreslagit projekt om att 
motverka FGM (Female Genital 
Mutilation d.v.s. könsstympning). 
Många hoppades på ett gemen-
samt projekt för hela världen men 
ändå valde styrelsen att ge rätt fria 
händer åt alla enskilda länder. 

Nytt paraplyprojekt
Namnet på projektet blev "Caring 
for Women and Girls", med andra 
ord ”Värna om kvinnor och fl ick-
or” eller ”Omsorg om kvinnor och 
fl ickor” och det kommer att gälla till 
nästa Convention 2021. Caring for 
Women and Girls ger ändå en möj-
lighet att verka enskilt eller tillsam-
mans med andra kring detta tema.

Gemensamt nordiskt projekt?
Jag har tagit kontakt med de övriga 
nordiska länderna för att undersö-
ka om det fi nns ett intresse för ett 
gemensamt projekt. Nationalrepre-
sentanterna är positiva och mot slu-
tet av sommaren vet vi om råden i 
de olika länderna också är det. 

Jag hoppas att vi ska lyckas ena oss 
denna gång, för det skulle ge oss så 
mycket större genomslag utåt och 
större summor att ge till det projekt 
vi gemensamt väljer. 

Det nya projektet för Sverige - 
enskilt eller gemensamt med andra 
länder - ska vara valt av klubbarna 
till rådsmötet i novmeber 2018.

Kom med förslag
Vi behöver få förslag på projekt som 
omfattar såväl Chris Kirbys ”Em-
power and Evolve” som ”Caring for 
Women and Girls”, eftersom åtmins-
tone årets motto passar väl till nam-
net på hjälpprojektet. 

Dessutom har den logotyp som 
valts och som presenteras senare på 
hemsidan, stark kvinnlig symbolik.  
Christine Kirbys förklaring till årets 
motto med förhoppningen om att 
göra kvinnor friska och starka, så att 
de kan utveckla och värna om sina 
fl ickor, bör kunna ge oss inspiration 
att hitta ett bra projekt  som håller 
i fl era år.

Margareta Wesslau
Nationalrepresentant 2017-2018

NYTT INTERNATIONELLT PROJEKT

CONVENTIONBESLUTEN
Resultat av röstningen om motioner och amendments vid Convention 2018

Motion 1 IIW styrelses uppgifter Antogs
Amendment till motion 2 Avslogs 
Motion 2 IIW VUs uppgifter Antogs
Motion 3 Kvalifi kationer uppdragstagare Avslogs
Motion 4 Nat.rep. vid delning/upplösn. Antogs
Motion 5 Natonalrepresentants uppgifter Antogs
Motion 7 Resultatrapporter till klubbar Antogs
Motion 8 Namngivning av klubb Antogs
Motion 9 Emblem Avslogs
Amendment motion 10 
Hedersmedlemskap Antogs
Motion 11 Medlemsövergångar Antogs
Motion 12 Uteslutning och rättstvister  Antogs
Motion 13 Redaktör och Medieansvarig  Avslogs

Motion 14 Nominering IIW VU    Avslogs
Motion 15 Länder med Board Directors    Avslogs
Motion 16 Nominering IIW Pres. och v Pres.  Avslogs
Motion 17 Befattningstid för BD Avslogs
Motion 18 IIW möten Avslogs
Motion 19 Canvassing                                 Drogs tillbaka
Motion 20 Serviceklubb för yngre  Avslogs

Sammanfattningsvis kan noteras att endast nio av 
motionerna antogs av de röstberättigade delegaterna. 
När ett amendment föreligger, röstas i första rummet 
på amendment. Om amendment avslås, röstas på 
lydelsen i ursprungsmotionen.

Margareta Wesslau
Nationalrepresentant med 54+1 röst
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CONVENT IONVIMMEL
Då har jag ännu en gång fått 
uppleva stämningen på ett 
Convention. Totalt var vi 1 410 
medlemmar från 47 länder som 
samlats i Melbourne för ett antal 
intensiva dagar tillsammans.

Det var inte bara "allvar-
samma" timmar för formella 
förhandlingar utan även många 
roliga timmar för kontakter och 
upplevelser. Ta bara alla de färg-
granna och fantasifulla dräkter 
som innerwheelare från Nigeria, 
Indien, Egypten, Frankrike, Dan-
mark o.s.v. bar. Det var en fröjd 
för ögat.

45 bidrag, varav två från 
Sverige, hade lämnats in till dikt-
tävlingen att illustrera IIW-pre-
sidentens tema "Leave a lasting 
Legacy", och fanns redovisade på 
utställningsskärmar. Alla vann!

På galamiddagen, som avslu-
tade Convention, så brakade det 
till ordentligt då även huvudbo-
nader skulle bäras av alla damer. 
Den ena hatten ståtligare än den 
andra! 

Ett Convention går inte att 
beskrivas utan måste upplevas. 
Lite hjälp på vägen är bilderna 
här i tidningen. Vill du se mer så 
finns många fler bilder på hem-
sidan under Landet Runt och på 
Internationella hemsidan.

Text och foto Kerstin Jonson

47 länder var representerade.

Podiet med stora bildskärmar.

Några från den svenska delegationen. 

IIW-president Dr Kapila Gupta som med 
humor ledde oss genom alla motioner.

IIW VU för 2018-2019 presenterades. 

Inner Wheels yngsta medlemmar tillsam-
mans med sin mamma. 17 och 19 år unga.
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2019-2020.

Ny vice rådspresident vald
När det gällde valet till vice rådspre-
sident (och blivande rådspresident) 
fanns det i år glädjande nog två 
kandidater. Efter omröstning bland 
klubbarna visade det sig att Agneta 
Svensson, Filipstad IWC,  fått de fles-
ta rösterna och hon önskas välkom-
men till rådets VU.

Beslut togs att för 2018-2019 
utdela ytterligare två stipendier till 
Silviasystrar. Rådet biföll stiftelsens 
förslag att dela ut stipendium/sti-
pendier till studerande som nyss 
påbörjat sin utbildning och där det 
är svårigheter att få ekonomiskt 
bidrag från arbetsgivaren. Det ska 
vara en syster som utmärkt sig ge-
nom sitt arbete och har rekommen-
derats att genomgå utbildningen.

Nyutgåvor på gång i höst
Den lilla blå informationsfoldern 
kommer att uppdateras och kom-
mer i ny utgåva hösten 2018. Rådet 
beslutade även att ta fram  2 000 
nya magnetbokmärken till försälj-
ning.

De nationella hjälpprojekten 
fortsätter. Narkotikabekämpningen 
och Silviastipendierna pågår till 30 
juni 2019. Rotary Doctors fortsätter 
som hittills. Det internationella pro-
jektet Happier Futures - better lives,

avslutas den 30 juni 2018. Nytt pro-
jekt kommer att tas fram under hös-
ten.

Annika Ahlqvist redogjorde för 
läget med Hemsidan och Medlems-
registret. Hemsidan är användar-
vänlig, men det är fortfarande vissa 
funktioner som behöver justeras.  
Det är främst medlemssidan som 
behöver åtgärdas. Rådet beslöt att 
även i år använda avsatta medel för 
IT-utbildning på höstens Informa-
tionsmöte i Rosersberg. Detta gäller 
för en deltagare från varje distrikt. 

Nomineringen av Margareta 
Wesslau till Board Director IIW 2019-
2020 bekräftades.

Nästa rådsmöte hålls i Västervik i 
november 2018.

Text Ingelög Wyndhamn/Kerstin Jonson
Foto Rut Brunner och Annika Ahlqvist 

VIKTIGT RÅDSMÖTE I HÄSSLEHOLM

Svenska Inner Wheel-rådets VU för nästa verksamhetsår 2018-2019 
Fr.v. rådssekreterare Birgitta Gleerup, vice rådspresident Agneta 
Svensson (nyvald), rådspresident Pia Elmgren, past rådspresi-
dent Ingelög Wyndhamn och rådsskattmästare Lena Nennefors.

Tillsammans med de nio distriktspresidenterna bildar de SIWR, 
Svenska Inner Wheel Rådet.

Stort tack till D 240 och DP Rut Brunner 
som varit arrangör och värdinna för 
rådsmötet i Hässleholm.

Vårens rådsmöte hölls i Hässleholm  
den 24-25 mars. Många viktiga 
punkter stod på agendan. Ett av 
det viktigste besluten var att fastäl-
la kommande års budget. Beslutad 
budget bygger på  4 100 medlem-
mar. På kostnadssidan diskutera-
des hur vi ska göra med tryckning 
och distribution av Matrikeln samt 
Stadgar och Handbok. Ska vi spa-
ra in på de tryckta enheterna och 
gå över till information endast på 
Hemsidan? Nu beslöts att trycksa-
kerna ska ges ut som separata en-
heter även i år. Den framtida utgiv-
ningen ska behandlas vidare i höst. 

Vid rådsmötet avtackades past rådspre-
sident Margareta Wesslau (t.v.) av 
rådspresident Ingelög Wyndhamn för 
goda arbetsinsatser. Margareta önskades 
också lycka till i valet till Board Director 
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VI SOM SÄTTER GULDKANT LOKALT
BIDRAR MED 500 000 KRONOR ÅRLIGEN
SIWRs gemensamma projekt engagerar många 
medlemmar. Varje år skänks cirka en halv miljon 
kronor till dessa ändamål. Minst lika stort belopp 
ges dessutom sammanlagt till olika lokala klubb-
projekt. Här följer en liten sammanställning av 
hjälpprojekt som pågår eller genomförts i klubbar-
na den senaste tiden. 

Förmodligen är listan inte komplett men ger ändå 
en bra bild av det stora engagemang som fi nns 
lokalt. Förhoppningsvis kan artikeln fungera som 
en idébank för kommande insatser. 
Ytterligare exempel fi nns på distriktssidorna.
Läs och imponeras!

D 235
Enköping: Majblomman. 
Eskilstuna:  Stadsmissionen - 
Härberget i Eskilstuna. 
Katrineholm: SOS Barnbyar. 

Mariehamn: Mariehamns 
församling, diakoniverksamhet, 
Matbanken, Världens Barn.
Nyköpig-Oxelösund: Sv kyrkan - 
diakoniverksamhet, Silviahemmet, 
Missionskyrkan  i Tystberga, FIA – 
gruppen.
Sigtuna-Arlanda:  Väntjänsten, 
Majblomman, Indisk IWC. 
Stockholm Västra: Nunnan i 
Kenya, Malawi, El Sistemas Vänner, 
Läkare utan gränser, Barncancer-
fonden, Operation Smile.
Lidingö: Hund i sjukvården, 
Hjärnfonden.
Nyköping Öster: Cancerfonden.
Stockholm Ekerö: Majblomman, 
Indisk IWC, Frälsningsarmén, Röda 
Korset.
Stockholm Nord Östra: Malawi, 
UNHC, Rädda Barnen – Lidingö.
Södertälje: Sv kyrkan - julkassar, 
Barncancerfonden Bukavi.

Eksjö:  Internatskola i Kenya.
Gislaved: Kvinnojouren, Tjejjouren.
Jönköping: IM/ Amman.
Jönköping-Bankeryd: Child Friend 
BaanChivitMai Thailand.
Lidköping: Kvinnojouren Linnéan, 
Kyrkornas sociala kassa.
Skara: Diakoniverksamhet, Hospice 
Gabriel.
Skövde S:ta Elin: Kvinnohuset 
Tranan, Forsby kyrka.
Vetlanda: Stipendium till elev med 
skriv- och lässvårgheter.

Marianne Bäck PP,  Ann-Christina Hedvall 
och Tania Skog Sköld från Kvinnojouren 
Linnéan, Mona Jonsson President i Lidkö-
ping. Foto Lena Petruson.

Eksjö IWC betalar årsavgift för en eller fl era fl ickor i tre år för att de ska få en utbildning 
på motsvarande gymnasienivå i Nalala, Kenya. 
Syftet är att ge dessa fl ickor regelbunden skolutbildning och för att de ska undgå 
tvångsgifte i tidig ålder samt könsstympning.

D 238

D 239 
Simrishamn: Kvinnobrottsoff er-
jouren i Ystad, Missing People, 
Sjöräddningen i Kivik.
Skurup: I samband med föredrag 
Kvinnojouren, Frälsningsarmén.
Ystad: FreeZonen-Brottsoff er- 

Kvinno-/Tjejjouren, Kvinnodagen 
på Scala i Ystad (se artikel) samt  
Frälsningsarmén.
Landskrona Citadell: Diakoniverk-
samheten, Operation Smile.
Lund: Missing People och Sjörädd-
ningen.
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Båstad IWC och Halmstad-Tylösand IWC har under de senaste åren stött Ssenyange 
Education Project för föräldralösa barn i Uganda.

FÖRÄLDRALÖSA BARN  
STÖTTAS I DISTRIKT 240
Båstad IWC stöttar sedan många 
år ett projekt i Uganda : Ssenyange 
Education Center för utbildning av 
föräldralösa  barn. Det är ett myck-
et stort projekt som idag engagerar 
många i södra Halland och nord-
västra Skåne, t.ex. banker, företag, 
privatpersoner, Rotary- och Inner 
Wheel- klubbar. 
Halmstad-Tylösand IWC blev 
inspirerad av Båstad IWC angåen-
de projektet. Det är ett fantastiskt 
utbildningsprojekt för föräldralösa 
barn i Uganda. Alla insamlade 
medel går direkt till en skola som 
grundades på privat initiativ av 
Mr Mutesasira och Mrs Zawedde 
Gertrude 1991. Båda är utbildade 
lärare. Mrs Gertrude arbetar med 
de yngsta barnen och Mr Mutesasi-
ra fungerar som skolans rektor och 
lärare till de äldre barnen. 

Matilda Nilsson från Laholm 
arbetade på skolan 2003 som vo-
lontär och när hon kom hem bör-
jade hon, och hennes make Linus, 
att samla in pengar till skolan. Den 
”svenska hjälpen” och Matildas och 
Linus arbete har betytt och betyder 
mycket. Skolan har vuxit. Idag finns 
över 400 barn på skolan och ca 30 
lärare. Byggnader har byggts med 
skolsalar och sovsalar. 

Så länge föreningar, företag och 
privatpersoner fortsätter att 

skänka pengar, fortsätter projektet 
att växa. Alla pengar som skänks 
kommer fram. Inga avdrag för om-
kostnader görs och på hemsidan 
redovisas alla utlägg. På hemsidan 
kan man även läsa mer om detta 
fantastiska projekt. 
(www.ssenyange.org) 

Text Mona Ekelund, Båstad IWC och 
Kristina Holm, Halmstad-Tylösand IWC .

D 236
Alingsås-Lerum- Vårgårda: 
Kvinnojouren Olivia i Alingsås.
Borås-Sjuhärad: Kvinnojouren.
Göteborg Norra: Emma Berglunds 
stipendiefond (se artikel), Opera-
tion Smile och Peru i mitt hjärta.
Göteborg Södra: Ågrenska 
(The Agrenska-Academy), Emma 
Berglunds stipendiefond (se artikel).
Kungsbacka: SOS-barnby i 
Centralafrika.
Kungshamn-Lysekil- Munkedal:
Fadderbarn i Indien, Läkare utan 
gränser.
Strömstad-Tanum: SOS-barnby i 
Litauen.
Trollhättan: Sister Margarets 
arbete med övergivna barn i Homa 
Bay, Kenya.
Uddevalla-Skansen: I samarbete 
med Lions Club stöd till behövande 
familjer.
Varberg: Operation Smile.
Vänersborg: Julklapp till Diakonalt 
Center.

I mars utdelades det årliga stipendi-
et på 10 000 kr ur Emma Berglunds 
Fond. Fonden är opolitisk och ska-
pad för att främja ungdomars inter-
nationella kontakter. Den förvaltas 
av Göteborg Norra IWC och Göte-
borg Södra IWC. 

Sebastian Idehed är utsedd till 
årets stipendiat. Han studerar vid 
Handelshögskolan vid Göteborgs uni-
versitet och ska använda stipendiet 

för studier vid Solvay Brussels 
School of Economics and Manage-
ment i Bryssel under sex månader. 

Förra årets stipendiat Jessica Lyr-
bark är kärnfysiker. Hon fick stipen-
diet för examensarbete vid Karls-
ruhe Institute of Technology under 
2017. 

Jessica Lyrbark har studerat vid 
Chalmers tekniska högskola och har 
i år tagit sin examen. 

Privata foton, text Birgitta Lundehed

GÖTEBORGS-KLUBBARNA 
FÖRVALTAR STIPENDIEFOND
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D 232
Piteå: Majblomman, Piteå Rid-
klubbs handikappavdelning, Lilla 
Hjärtat, en organisation som ger 
barn- och familjestöd.
Skellefteå: Marongas Hörna stöder 
nykomna invandrare på olika sätt 
t.ex. med möbler, läxhjälp, tolkning, 
information om seder och bruk. 
Umeå: Hedlundakyrkans projekt 
för flyktingfamiljer.
Sollefteå: Kvinnojouren, Love Life, 
ett idéellt projekt i Ghana med 
skola och barnhem.  
Sundsvall-Skön-S:t Olof: Mellan-
norrlands Hospice, Mellannorrlands 
Barnsjukhus.

D 234    
Arboga:  Majblommekommittén. 
Filipstad:  Kaffe och tårta på äldre-
boende. Samarbete med barnmor-
ska och invandrarkvinnor - Sex och 
samlevnad.   
Hagfors: Blinkenbergskyrkans 
soppkök . 
Karlskoga-Degerfors: Sigges gåva 
-Till en god kamrat som värnat om 
sitt och andras värde. 
Karlstad: Alla kvinnors hus.
Kristinehamn:  Skolsköterska -Till 
behövande barn och ungdomar. 
Örebro:  Ljuspunkten -Till svårt sju-
ka barn för något extra på fritiden, 
Frälsningsarméns -Till behövande  
samt asylsökanden julinsamling. 
Örebrohus: Julgåvan - Tillsam-
mans med hotell Elite ges mat och 
julklappar till behövande barn, 
Barndiabetesfonden och Smile. 

KVINNOR FRÅN 15 LÄNDER
SES PÅ SPRÅKCAFÉ I LJUNGBY
Sedan mars 2016 driver Ljungby IWC ett integrationsprojekt ”Språkcafé 
för kvinnor” i samarbete med ABF och Biblioteket i Ljungby. Caféet vänder 
sig till nyanlända kvinnor som vill förbättra sin svenska och lära sig mer om 
hur det är att leva och bo i Sverige.

Av klubbens ca 40 medlemmar är ett 10-tal kvinnor engagerade i pro-
jektet. Caféet är öppet under onsdagseftermiddagar och sedan starten har 
ett 80-tal kvinnor från runt 15 länder besökt caféet. 

Från Ljungby kommun har vi fått ett integrationsbidrag på 6 000 kr och 
Biblioteket stöttar med lokal. Kostnader i samband med caféet belastar 
därigenom inte IWs övriga verksamhet.

Vi som arbetar med Språkcaféet känner att 
vi väl lever upp till Inner Wheel´s värdegrund, 
vänskap, hjälpsamhet samt internationell för-
ståelse.

  Det är också positivt att IW-klubben sam-
arbetar kring ett gemensamt projekt på hem-
maplan. Samtidigt sprider verksamheten kun-
skap och information om Inner Wheel på ett 
positivt sätt. 

Caféet har bland annat uppmärksammats 
med en helsidesartikel i lokaltidningen. 

Text Barbro Olsson, foto Smålänningen 

D 233
Bollnäs-Edsbyn: SIRA-skolan, 
Jerusalem, Sv Kyrkan Ovanåker- 
Edsbyn, diakoniverksamhet, Sv 
Kyrkan Bollnäs, diakoniverksamhet. 
Borlänge-Tunabygden: Majblom-
man.    
Falun: Tech Water.  
Hudiksvall: Operation Smile, 
Dominica, Jubileumsgåva Rotary 
Hudiksvall, Situation Baltikum, 
Hjärt- och Lungfonden. 
Ludvika: Kvinnojour, Persbo Bergs-
mansgård.    
Sandviken: Lyktan - stödgrupp för 
barn och ungdomar, Busskostnader 
till flyktingbarn på asylboenden.  

D 241
Linköping: Ett fadderbarn genom 
SOS barnbyar i El Salvador, Stads-
missionen. 
Nybro-Emmaboda: Demens- och 
anhöringföreningen. Fritidscentrum 
för barn med funktionshinder.
Vimmerby: Vimmerby IF.
Vadstena: Motala-Vadstena Sjö- 
räddningssällskap, Majblomman.
Tranås: Majblomman, Brunns-
parkskyrkans Världens Kvinnor. 

D 240
Hässleholm: Stipendium till en 
kvinnlig elev, Frida Kvinnojour.
Ängelholm-Luntertun: Tandlä-
kare till Kenya, Brottsofferjouren, 
Skyddsjouren.
Kristianstad-Hammarshus: 
Nya Kvinnojouren i Kristianstad.
Halmstad-Tylösand och Båstad: 
Ssenyange-projektet (se artikel).
Älmhult: Stickprojektet till nyfödda 
i Zambia och Ukraina samt Fontän-
huset för psykiskt sjuka.
Ljungby: Språkcafé för kvinnor (se 
artikel).
Bromölla-Sölvesborg: Kvinnojour-
en Embla i Sölvesborg.
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NYTT OM VÅRA GEMENSAMMA PROJEKT
Narkotikabekämpning
VÄSKOR TILL TULLVERKET
Det Inner Wheel gör ger Tullverkets Narkotikabekämp-
ning så oerhört mycket. 2017 års samhällsnyttovärde, 
som våra donerade hundar gjort, är över 2 miljarder 
kronor, rapporterar Kristina Andersson, projektansvarig. 
Nu vill Tullverket har hjälp med att få in gamla väskor. 
Alla typer av uttjänta väskor. De behövs till hundut-
bildningen. Bor du i närheten där hundarna verkar och 
har väskor att lämna så hör av dig till Kristina Anders-
son: bkkandersson@hotmail.com, så ordnar Tullverket 
hämtning.

IW-doktorn
FÖLJ MED TILL KENYA
Vill du följa med till Kenya och besöka Rotary Doctors/
IW-doktorns verksamhet och se jeeplinje- och tandlä-
karverksamheten samt vattenprojekten på plats? 

I september, november och januari anordnar Rotary 
Doctors resor till västra Kenya. Programmet omfattar 
fem fulla dagar. Man kan kombinera resan med olika 
semesteralternativ. Det fi nns några få platser kvar. Är 
du intresserad bör du så snart som möjligt höra av dig 
till info@rotarydoctors.se

Silviastipendier
NY UTDELNING I HÖST
Nästa tillfälle för Inner Wheel att få 
dela ut ett Silviastipendium plane-
ras ske i samband med terminsstar-
ten i höst, berättar projektansvarig 
Gunilla Thorstensson. Vid det till-

fället kommer stipendiet att tillfalla 
en Silviasyster/undersköterska som 
utses av en representant från Sophia-
hemmet högskola i samråd med Sil-
viahemmet och Inner Wheel.

Happier Futures - better lives, Garissa
TACK FÖR ALLA BIDRAG
Som framgår av rapporterna från 
Convention i Melbourne gäller ett 
nytt internationellt "paraply-pro-
jekt" från den 1 juli i år. Happier 
Futures - better lives ersätts med 
"Caring for Women and Girls". Hur 
Sverige kommer att agera avgörs i 
höst. Ska vi ha ett eget hjälpprojekt 

eller ska vi göra något tillsammans 
med andra länder?

Birgitta Lundehed, som ansva-
rat för Garissaprojektet, hälsar från 
stiftelsen som tackar för alla bidrag 
de fått från Inner Wheel. Verksam-
heten i Garissa kommer att fortsät-
ta som tidigare.
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HUR ROSEN FRÅN KALMAR
BLEV EN INTERNATIONELL SYMBOL
Rosen symboliserar idag 
Inner Wheels verksamhet 
över nästan hela världen. 
Det vet nog de fl esta med-
lemmar. Vanligen en röd 
ros. Vi uppvaktar med en 
ros på högtidsdagar och vi 
tackar föreläsare med en 
ros.  Hur blev det så? Enligt 
våra vänner i Danmark var 
det i Sverige det började. 
Närmare bestämt i Kalmar.

När Kalmar-klubben 
högtidligen bildades 1957 
överlämnade en president 
från en annan svensk klubb 
hälsningar och lyckönsk-
ningar tillsammans med en 
röd ros eftersom klubben inte hade 
råd med några dyrbarare presenter. 
Rosen fi ck symbolisera allt gott! 
Vid festligheterna i Kalmar deltog 

en danska, Emma Kragh, som tyck-
te att detta var en jättefi n idé. Hon 
spred seden i Danmark vid presi-
dentskiften och medlemsintagning.

1964 var det en inner-
wheel-konferens i Eng-
land och en danska var 
på plats och överlämnade 
en ros från de tre danska 
distrikten till värdfolket.

Efter England spred 
sig seden vidare runt om 
i världen, bland annat till 
Sverige som då trodde att 
detta var en dansk "upp-
fi nning". Men så är det allt-
så inte. 

Nu är det inte alltid 
som man ger en röd ros 
utan den rosa har blivit all-
mänt godtagen.
Gertrud Anderbergs ros på 

våra rosenkort, där överskottet går 
till Silviastipendierna, är också rosa.

Wij Trädgårdar i Ockelbo utanför Sandviken har en stor 
rosträdgård med omkring 200  olika rossorter. Wij träd-
gårdar har skapats av den legendariske trädgårdsmäs-
taren Lars Krantz, tidigare Rosendahls Trädgård i Stock-
holm. Sandviken IWC har i vår överlämnat tre plantor 
av "Inner Wheel forever" till trädgårdarna i Ockelbo. 

På bilden fr.v. styrelseledamöterna i Sandviken IWC 
Barbro Hultgren, Christina Sundbom, Gunilla Holmgren, Meta 
Lundqvist, Ann-Marie Jonsson, Margareta Lidman, Kerstin Jon-
son och trädgårdsmästare Caroline West.  Foto  Ylva Huizing. 
Texter denna sida Kerstin Jonson. 

VÅR EGEN ROS: INNER WHEEL FOREVER 

ROSEN NU ÄVEN I OCKELBO TRÄDGÅRDAR

I samband med Convention i Köpenhamn 2015 lät de 
danska arrangörerna ta fram en speciell ros för Inner 
Wheel. 

Rosa (!) Eskelund tog fram rosen genom korsbe-
fruktning, som ett bi i naturen, testade den i träd-
gårdsland under fyra år i Danmark och Holland. Rosen 
ska klara växtzon 4-5.  Del av licensavgiften från rosens 
försäljning går till Inner Wheel. 

Prinsessan Benedicte av Danmark döpte rosen "In-
ner Wheel forever" i rosa Champagne på Convention i 
Köpenhamn.
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Det har blivit en kär tradition att 
Stockholm Västra IWC bjuder in 
klubbens medlemmar till After-

Redaktör D 235
Kerstin Arnmund

 AFTERNOON TEA I CENTRUM
noon Tea hos Monica Ljung, som 
bor centralt. Ta gärna med något till 
buffébordet, stod det i inbjudan. 

Damerna kom en 
efter en och pack-
ade upp små ut-
sökta bakverk och 
chok ladpra l iner 
och bordet fylldes. 

En medlem 
stod i köket och gräddade scones 
för att kunna servera dem alldeles 
doftande och nybakade!

Vi hälsades välkomna, tog för 
oss från det generösa bordet och 
lät oss väl smaka. Samtalen flöt 
glatt runt borden. Det är fint att 
kunna ses så här. Det blir ett litet 
guldkorn att spara i hjärtat från en 
vanlig vardagseftermiddag i april 
med fina IW-vänner.

Text och foto Hélène Ewing Ekdahl

DET LIVSVIKTIGA VATTNET
Generalsekreteraren för Water Aid, 
Cecilia Chatterjee-Martinsen, gästa-
de Stockholm Nord-Östra IWC i 
april. Hon talade entusiastiskt och 
engagerande om vattnets, toalet-
ternas och tvålens roll för de globa-
la hållbarhetsmålen.

Water Aid startade 1981 och 
sedan dess har nära 27 miljoner 
människor fått tillgång till rent vat-

ten genom Water Aid. Man arbetar 
främst i Afrika och Asien. 

Visionen är att alla ska ha till-
gång till vatten, sanitet och hygien. 
2,3 miljarder människor lever utan 
en toalett. Nästan 900 miljoner 
uträttar sina behov utomhus.

Text Elisabeth Lindmark, 
foto Marianne Möller

KP  Gunilla Swahn (t.v.) tackade Eva Andersson som guidat oss genom kvällen.
Text Ann-Christine Samuelsson, foto Lena Wallin.

NYKÖPINGS KULTURARV MED EXTRA ALLT
Nyköping Oxelösund IWC har 
besökt Stadsvakten, Nyköpings nya 
kulturarvsmuseum. Det är inte bara 
ett utflyktsmål för lokalbefolkning-
en utan också ett riktigt Mekka för 
alla tillresande med specialintres-
sen. 

Här kan man t.ex. fördjupa sig i 
gamla trolleriattribut och cirkushis-
toria eller bomulls- och ullspinneri i 
gamla tider. Textilexperter kommer 
för att titta på Ebba von Eckemanns 
vackra kläddesign och specialister 
på metalltryck vill se skisser till 
bruksföremål.

KP Anna Tendler (t.v.) och Cecilia 
Chatterjee-Martinsen.



14 | INNER WHEEL NYTT 2/2018

JUBILEUMSFEST - SKURUP  50 ÅR!
Charterfesten för 
Skurup IWC hölls 
på Svaneholms slott 
30 mars 1968 under 
pompa och ståt, 
lång klänning och 
frack, i Riddarsalen. 

Röda mattan och flaggan i topp häl-
sade välkommen till 50-årsdagen, 
som vi  firade  tillsammans med 
gäster från vänklubbarna på Rügen 
och Rönne och från närliggande 
klubbar, även Rotaryklubbar.  

Käraste gästerna var våra char-
termedlemmar Gulli Olsson och Ulla 
Queckfeldt.  

Festen började med mingel 
och äkta innerwheel-värme spreds 
i Siriusvillan. Festmeny bestod av 
samma råvaror, som för 50 år sedan. 
Vårsoppa, inbakad oxfilé och hem-
magjord glass och jordgubbar, men 

med dagens finess. Ljuvligt gott. 
Vackert dukade bord i IW-blått och 
vår IW-ros, Bella rose, ramade in lun-
chen. Många trevliga tal med roliga 
återblickar fick vi lyssna på. 

En sånghyllning från Svedala-Ba-
ra IWCs president var en överrask-
ning. Roligt att få standar från vän-

klubben i Rönne. Klubben mottog 
fina minnesgåvor till våra projekt 
IW-doktorn och Narkotikabekämp-
ningen. Barbershop-gruppen LIKÖR 
från Lund, underhöll. En tonsäker 
50- årsresa. Eftermiddagen avsluta-
des med Inner Wheel-sången.

Text Ingrid Andersson, foto Lena Nilsson

DISO/redaktör  D 239
Marianne Wikfalk

Fr.v. chartermedlem Ulla Queckfeldt, DP Monique Mellin, KP Gunilla Rosman och 
chartermedlem Gulli Olsson.

KVINNODAG  FÖR FREEZONEN I YSTAD
Även i år sammarbetade fyra kvin-
noföreningar i Ystad, bl.a. Ystad 
IWC , med FreeZonen, som tar hand 
om misshandlade kvinnor med 
skyddsbehov, med ett event på Sca-
la biografteater.

Med en tyst minut för Kim Wall, 
som mötte ett så grymt öde, bör-
jade mötet. #metoo-rörelsen be-
lystes av Marie-Louise Wenzel, (se 
bild) ordförande i FreeZonen. Star-
ka kvinnor var temat för dagen. 

Efter auktion av skänkta konstverk  
och sång av Kerstin Påhlsson visa-
des filmen ”Hidden figures”, om de 
begåvade svarta kvinnorna som 
undanskuffade gjorde de svåraste 
matematiska beräkningarna inför 
NASAs rymdprogram.

 Tyvärr behövs FreeZonen och 
dagens event gav dem ekonomiskt 
stöd och viktig uppmärksamhet.

Text Astrid Hansson, 
foto Susanna Udvardi

POPULÄR SIMKURS I STAFFANSTORP
Staffanstorp IWCs initiativ IWän-
skap, ordnar tillsammans med Brå-
högsbadet simkurser varje termin. 

IWänskap startade för tio år 
sedan med syfte att skapa möten 
för kvinnor från olika kulturer. Av 
alla aktiviteter tillhör simkursen 
den dyraste, men med sponsorstöd 
går det att genomföra. Syftet med 

simkursen är att icke simkunniga 
kvinnor med invandrarbakgrund 
ska lära sig simma under trygga 
och lättsamma former. 

Många vill lära sig simma och 
kön till de sju platserna är lång. I 
början av april var det avslutning 
för simkursens åttonde omgång.

Text och foto Helen Råbom
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DISO  D 240
Anita Hilner

SIGRID (97) HEDERSMEDLEM I HALMSTAD
Sigrid Granéli, som nu är 97 år, har varit medlem i IW 
sedan 1958, d.v.s. i 60 år. Här följer hennes levnadsbe-
rättelse i korthet:

Jag föddes 1920 i Rjukan i Norge. 1938 då jag var 
18 år, följde jag med en släkting till Iran för att prakti-
sera som barnflicka. I Iran träffade jag en svensk ingen-
jör, Hans Granéli. När jag var 21 år gifte vi oss och jag 
blev svensk medborgare.

I december 1941 började vi vår hemresa till Sverige 
med tåg genom ett krigshärjat Europa. Vi kom till 
Jönköping, fick tre barn och flyttade flera gånger till 
olika städer.

Sommaren 1958 flyttade min familj till Nässjö. Där 
blev jag medlem i Inner Wheel för första gången.

Några år senare, som änka, flyttade jag till Eksjö. 
Jag var där med om att starta upp en Inner Wheel 
Club. Men flytten till Haverdal utanför Halmstad 
tillsammans med Anton Lundgren gjorde att jag blev 
medlem i Halmstad-Tylösands IWC istället. Genom 
IW har jag fått många fina vänner, varit på internatio-
nella symposier och lärt mig mycket genom årens alla 
intressanta föredrag.

För fyra år sedan flyttade jag till Pålsbo i Halmstad 
där jag trivs förträffligt! Trädgården byttes mot en bal-
kong där jag nu sköter om mina blommor. Jag träffar 
också här vänner och vi ”pysslar”  bland annat med 
keramik. 

Jag är ledsen att jag inte alltid orkar vara med på 
alla möten numera. Det har sina problem att bli 97 år.

Tack alla goda vänner och bekanta för 60 innehålls-
rika år. Jag hänger nog med ett tag till om jag får!

Berättat av Sigrid för Ingrid Lindqvist
Foto Lena Nilsson

Invigning av nya medlemmar i Bromölla-Sölvesborg IWC på Golfrestaurangen i Sölvesborg.
Fr.v. klubbpresident Gunilla Håkansson och de nya medlemmarna Marianne Arnoldsson, Eva-Britt Strand, 
Inger Ernberg och Heidi Eliason. Text Karin Stedheim, foto Rosmarie Arvidsson.

FLERA NYA MEDLEMMAR I 
BROMÖLLA-SÖLVESBORG

VÄNKLUBB SÖKES!
Bromölla-Sölvesborg IWC söker en vänklubb i 
Sverige!  Vi är en klubb i södra Sverige, endast 13 
mil från Malmö. Vacker natur och havet omger 
staden. Fantastiska badstränder i Sölvesborg och 
på hela Listerlandet. Idyllisk vår- och sommar-
stad. Jazzfestivalen i Hällevik i augusti är ett stort 
arrangemang.  
Välkomen att höra av dig till Karin Stedheim,  
Bromölla-Sölvesborg IWC.
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TRIVSELKVÄLL OCH DISTRIKTSMÖTE
Ett gäng IW-damer från Skara IWC och 
flera gäster samlades i konsthallen  på 
Jula Hotell med lite mingel och väl-
komsttal av KP Gull-Britt Alexandersson 

innan vi satte oss vid runda bord och 
avnjöt en god middag under livliga 

samtal. Till kaffet fick vi besök av trubadur Thomas Lan-
dahl, som sjöng och underhöll med roliga anekdoter 
mellan visorna/låtarna. Vi fick höra mycket från Taube, 
Mats Ljung och Elvis. 

På lördagen genomförde Distrikt 238 sitt vårmöte i 
samma lokal men med betydligt fler deltagare, nästan 
50. Gull-Britt tände ljuset och hälsade välkommen. Hon 
höll därefter ett föredrag om affärsmannen Lars-Göran 
Blanck, grundare av Jula, numera avliden. Han efter-
lämnade denna fantastiska konsthall som invigdes 
2013 med bl.a. tavlor av Zorn, Carl Larsson, Bruno Lilje-
fors, Peter Dahl och många fler. Det är Sveriges största 

privatsamling med tavlor av Zorn. Galleriet är öppet 
för allmänheten, under förutsättning att det inte är 
bokat för något annat, och gratis att besöka. Gull-Britt 
uppmanade alla att besöka galleriet någon mer gång 
och ta med sig vänner etc. 

Därefter genomfördes distriktsmötet enligt före-
dragningslistan. Efter avslutat möte fick vi tänkvärda 
ord av vår gäst, rådspresidenten Ingelög Wyndham.

50-talet deltagare på vårmöte med D 238 på Jula Hotell i Skara.

Redaktör D 238
Lena Petruson

SKÖVDE S:TA ELIN IWC HAR FIRAT 35 ÅR 

På Inner Wheel dagen den 10 januari firade Skövde 
S:ta Elin IWC sitt 35-årsjubileum på hotell Billingen. 
Klubben chartrades av Brita Arppe och har medlem-
mar i Skövde, Tibro och Hjo. Kvällen började med en 
alkoholfri drink med mingel efter det att president 

 
Gabrielle Posse hade hälsat oss välkomna. Kerstin Wax-
berg, som var med under charterfesten hösten 1982, 
hade gjort en tillbakablick under dessa 35 åren med 
ett fantastiskt trevligt bildspel med ”prat” till varje kort, 
som uppskattades med en stor och varm applåd.  
Skövde IWC president, Karin Gutelius, höll ett hög-
tidstal till den jubilerande systerklubben Skövde S:ta 
Elin IWC. 

Margareta Nilsson, Skövde IWC, passade också 
på att berätta några dråpliga anekdoter, tack! Flera 
klubbar i distrikt 238 hade skickat lyckönskningar och 
gratulationer som Skövde S:ta Elins president läste 
upp. Alla bidrag under kvällen gick till Kvinnohuset 
Tranan i Skövde.

Ett 40-tal personer hedrade firandet med sin 
närvaro som avslutades med ett lotteri, men samvaron 
fortsatte till sen kväll.

Text och foto Ewa Jägevall

FLER KLUBBTRÄFFAR
Gislaved IWC har besökt Hela Människan! En verksamhet som funnits i 
25 år och ägs av kristna församlingarna i kommunen.
Skövde IWC har haft besök av hovlakej Henrik Fredriksson som berättade 
om kungliga representationsmiddagar och nobelmiddagar.
Vårens Intercitymöte anordnades av Jönköping IWC tillsammans med de 
övriga jönköpingsklubbarna. Annika Bergbrant från Tullverket i Göteborg 
hade med sig IW-hunden Pepsi, en springer spaniel. Hundarna söker inte 
bara efter narkotika utan också vapen och ammunition. 

Ingegerd Vårbrant (t.v.) Jönköping-Banke-
ryd IWC, har utsetts till aktiv hedersmed-
lem.  T.h. klubbpresident Gunilla Granevik.
Foto  Ingrid Titusson.

KP  Gabrielle Posse Skövde S:ta Elin t.v.  med KP Karin 
Gutelius från Skövde IWC.
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Nybro-Emmaboda IWC gästades av Niklas Lejon 
som är antikvärderare. Vi hade möjlighet att få 
egna föremål värderade. Kvällen avslutades med 
att två medlemmar fick delta i att värdera Niklas 
Lejons antikviteter i Bytt är Bytt. Denna avslutning 
blev uppskattad och en medvetenhet hos medlemmarna om 
svårigheter att bedöma olika föremåls värden. 

Text Eila Medin, foto Birgitta Hirschi

LEJON PÅ BESÖK MED ANTIKVITETER

DISO D 241
Lilian Bergholtz

CORINA FRÅN TENERIFFA
Västervik IWC gästades av rotary- 
stipendiaten Corina Rodriguez (t.h.) 
vars mål med utlandsvistelsen var 
att komma ut i världen och lära sig 
engelska. Hon fick tips om att många 
i Sverige pratar mycket bra engelska. 
Hon var också nyfiken på detta land, 
varifrån så många turister kommer 
till Teneriffa. Hon har fått uppleva vår 
natur och har tillsammans med andra 
stipendiater bl.a. fått resa till Kiruna 

och Stockholm. Corina går på Väster-
viks gymnasium i årskurs 3, men läser 
mest kurser i engelska och svenska. 
Hon har fått många kontakter med 
jämnåriga då hon spelar både fotboll 
och innebandy. 

Vi tackade Corina för att hon 
delade med sig av sina upplevelser i 
Sverige och för hennes bidrag till vårt 
motto "Internationell förståelse".

Text och foto Kerstin Jergil

PROGRAM I D 241 SOM BERIKAR OCH BILDAR
Alla borde välja Inner Wheel –  många intressanta program i vårt distrikt! Rapport från Lilian Bergholtz:

Nybro-Emmaboda IWC har åkt till Gullringen för studiebesök hos företaget Bo Klok.
Kalmar IWC har besökt den nya brandstationen. Man fick många goda tips.  
Norrköping Norra IWC vet numera betydligt mer om skogsindustri och tidningspapper. 
Tranås IWC besökte i februari stadens stadshus och fick bl.a. veta att det ritades av arkitekterna Adrian Langen-
dal och Ivar Stål, Stockholm. 

KOK-KONST OCH BRODERIER I LINKÖPING

Om den kände kokboksförfattaren 
och läkaren Charles Emil Hagdahl 
vet filosofie hedersdoktorn vid 
Linköpings Universitet, tillika sekre-
terare i Hagdahlakademin, Stefan 
Hammenbeck, mycket att berätta.

Hagdahl som föddes i Linköping 
1809 och dog i Stockholm 1897 
intresserade sig för gastronomi, 
lantbruk och odling. 

Boken Kok-konsten som 
Vetenskap och Konst är skriven 
med mycket humor och innehåller 
förutom recept även råd om vett 
och etikett. 

Detta höll damerna i Linköping 
IWC med om när Stefan avslutade 
med att läsa ur boken. Kvinnan be-
tonades som huvudpersonen inom 
kok-konsten och han påtalade 
vikten av en god och näringsriktig 

frukost. Betydelsen av nyttig och 
god mat för fångvården uppmärk-
sammades av Hagdahl! 

Efter hustruns död levde han i 
ett så kallat Stockholmsäktenskap 
med sin hushållerska.  De fick till-
sammans två döttrar som först som 
vuxna erkändes. 

Dottern Amalia gifte sig se-
dermera med Marcus Wallenberg 
och blev mor till Jacob och Marcus 
Wallenberg, en släkt som även den 
kom från Linköping.

                          Text och foto Lilian Bergholtz
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VACKERT OCH SÄKERT
Sandviken IWC har haft ett varierat vårprogram. I mars gästades man 
av Kerstin Dahlbäck från Karisma, som utsetts till Sveriges bästa hudsa-
long. Hon gav många goda råd. Skönhet kommer inifrån, men vi måste 
också vårda hyn. 

I april var Rolf Sundqvist (på bilden), säkerhetschef i Sandvikens 
kommun, på besök. Han berättade om ungdomsbråket i centrum. 
Polis, socialarbetare, väktare och cityvärdar har lyckats få kontakt med 
ungdomarna och skapat lugn och ordning igen. 

Text Ulla Mueller, foto Kerstin Jonson

SYRAH - SHIRAZ?
Klubbmästare Marita Ahnmark i Avesta IWC höll i en uppskattad 
vinprovning på klubbmötet i april. Temat var viner gjorda av den mest 
mytomspunna blå druvan, tvillingarna Syrah/Shiraz. Skillnaden mellan 
dessa druvor är endast geografisk. I Europa kallas den för Syrah och i 
övriga världen för Shiraz. Med DNA är det fastställt att druvan har sitt 
ursprung i Frankrike.  Tre viner provades.  Som vanligt rådde god och 
nyfiken stämning under doftandet och smakandet.             

                                                                 Text Marita Ahnmark

FRÅN BOLLNÄS TILL KENYA 
IW-doktorn Lena Berbres (bilden) har besökt Bollnäs-Edsbyn IWC.  
Hon arbetar vanligtvis på Aleris sjukhus i Bollnäs men har i två om-
gångar ställt upp som jeepdoktor i Kenya. Jeepdoktorerna skjutsas 
runt till otillgängliga platser och hjälper utsatta bybor. Mottagningen 
är ofta i en kyrka eller i en skola. Malaria, sandloppor och kackelackor 
ställer till stora problem. Eftersom det förekommer mycket våld både 
mot kvinnor, barn och män tog läkarna även upp familjeplanering. 
Lena vill gärna åka ut igen för det ger så mycket. 

Text Margareta Edeborg

SLAGGHUS & JEEPLÄKARE
AnnMarie Gunnarsson (bilden t.v.) i Ludvika IWC har ett imponerande 
kunnande om - slaggsten!  Efter att  först ha verkat som förskollärare 
utbildade hon sig till byggnadsantikvarie och kom då att specialisera 
sig på slaggstensbyggnader. 

På klubbens marsmöte visade hon många fantastiska bilder på 
byggnader uppförda av detta material, som var en biprodukt då man 
tillverkade tackjärn i hyttorna runtomkring. Huvudanledningen att 
man i så stor utsträckning började bygga hus av slaggsten på 1700-ta-
let var att man ville använda skogen att göra träkol av. När stenkolet 
kom in i bilden försvann den här biprodukten och man slutade använ-
da slaggstenstegel som byggmaterial. AnnMarie har även skrivit en 
bok som heter "Slaggsten & slagghus - unika kulturskatter".

Ludvika IWC stod även som värd för ett välbesökt Intercitymö-
te i februari med deltagare från flera av de intilliggande klubbarna. 
Marianne Björk, jeepläkare hos Rotary Doctors, var dagens föredrags-
hållare. Marianne beskrev med bilder och ord hur hennes tjänstgöring 
fungerat. Mycket intressant. På bilden KP Louise von Hofsten Pryd och 
Marianne Björk.   

Text och foto Marie-Louise Åkman

DISO/redaktör D 233
Annkatrin Forsling
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DISO/redaktör D 236 
Christina Stoppenbach

TÄNK EFTER - FÖRE
Ann-Catrine Sundqvist (bilden nedan t.h.) har guidat Vänersborg IWC 
om Vardagsjuridik, generationsskifte och fastighetsrätt. Ann-Catrine har 
arbetat i 32 år på LRF och i första hand med fastighetsrätt. Hon har arbetat 
profylaktiskt genom att fördela egendomar vid generationsskifte, familje-
rätt och arv. Hon kunde ge många tips om hur man kan överlåta egen-
dom till nästa generation medan man är i livet och då bestämma hur det 
skall gå till. Hon redogjorde också för hur värdet beräknas med hänsyn 
tagen till syskons eventuella krav på kompensation.

Fastighet som betalas över taxeringsvärdet blir köp - skattepliktigt.
Fastighet som betalas under taxeringsvärdet blir gåva – skattefritt.
Den 1/6 2017 kom en ny lag, Framtidsfullmakt. Den syftar till att ta kon-
troll och bestämma över din framtid innan någon annan gör det (förmyn-
dare, god man).

Ann-Catrine informerade om vikten av att upprätta en framtidsfull-
makt som träder i kraft om man förlorar sin förmåga om att fatta egna 
beslut. I den beslutar du själv vem som i framtiden får rätt  att sköta dina 
personliga och ekonomiska angelägenheter.

Text Marita Persson

UNGA SOM BEHÖVER STÖD
Uddevalla-Skansen IWC har haft besök av Jeanette Rahbe (t.h.) från 
Tjejjouren Väst. 2010 startade hon detta nätbaserade stöd för unga. Verk-
samheten, som får statsbidrag, har idag fyra anställda och 39 volontärer. 
Kontaktvägen för de unga är dator, chatt och telefon. Det finns en app 
att ladda ner. Målgruppen är från 10 år och uppåt. Jeanette gav många 
fasansfulla bilder med sina berättelser om barn som far illa men också att 
det finns hopp. Alla vuxna borde få höra hur många barn och unga har 
det. Blunda inte. Försök att hitta ett sätt att stödja.

 Text Kerstin Pålsson

SKRATT I TROLLHÄTTAN
Trollhättan IWC har haft ett skrattretande klubbmöte. Föreläsare var Ma-
ria Zeffer Johnsson (t.h.), som arbetar med bl.a. kroppsspråk, livskunskap 
och Skratt-Gympa. Skrattets positva effekt har varit känt sedan länge. På 
sjukhus där man har clowner minskar behovet av mediciner och skrattet 
ökar välmåendet och immunförsvaret stärks. Vi fick prova på olika typer 
av skratt: Hälsningsskratt, pingvinskratt, lejonskratt m.m. Vi skrattade och 
skrattade och gick från mötet med ett stort leeende på läpparna.

Text Kerstin Hägerström

NYTT PERSONNUMMER?
Universitetslektor Lars Lindsköld (t.h.) berättade om de svenska person-
numren för Alingsås-Lerum-Vårgårda IWC. Redan 1646 fick kyrkan upp-
giften att föra bok över medborgarna. 1749 befallde staten att så skulle 
ske, men först 1947 kom personnumren med år-månad-dag och tre siffror. 
Den första var födelselänet och den tredje kön. 1967 infördes en fjärde, 
"Kontrollsiffran". Eftersom befolkningen växer måste ett nytt system till. 
Hur det ska se ut är ännu oklart men vi kanske får se en annan typ av 
personnummer i framtiden. 

Text Kerstin Winberg
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KVINNOJOUR OCH VOLONTÄRER

POSITIVT TROTS SMÄRTSAM BAKGRUND

FLER VUXNA I SKOLAN UPPSKATTAS

Aprilmötet i Sollefteå IWC innehöll 
två mycket intressanta föredrag.  Lena 
Ljunglöf från Kvinnojouren Amanda 
berättade om Kvinnojourens verk-
samhet. Kvinnojouren är politiskt 
och religiöst obunden som startade 

1981.  Den erbjuder telefonjour dygnet runt, skyddat 
boende, samtal vid besök, stöd i kontakter med myn-
digheter och sjukhus, m.m. Hjälp till självhjälp. Givetvis 
anonymitet och ingen registrering.

Klubbmedlemmen Mona Olsson har tillsammans 
med Gunilla Söderqvist, genom organisationen Love 
Life Sweden, arbetat i Ghana som volontärer.  Love Life 
Sweden är en ideell organisation som fi nansieras av 
månadsgivare. I dagens läge fi nns barnhem, skola och 
en Junior High School är under uppförande. I volontä-
rernas uppgifter ingick duschning av barnen, städning, 

hjälpa mödrarna att tvätta och laga kläder. Många 
barn hade stort behov av ömhet och närkontakt. I  
Ghana är de fl esta kristna så söndagar var obligatorisk 
kyrkdag, berättade Mona.

Text Inger Knutsen, foto Gunilla Söderqvist    

Umeå IWC har haft lunchmöte på Hjältarnas Hus i sjukhusparken på 
Norrlands Universitetssjukhus. Hjältarnas Hus är ett boende för anhöri-
ga och familjer med svårt sjuka barn från de fyra nordligaste länen och 
andra län som saknar den speciella kompetens som kan erbjudas i Umeå. 
Det fungerar som ett tillfälligt hem där familjerna får möjlighet till en 
fungerande hemlik vardag nära sjukhuset. Det ska kännas som hemma 
och inte påminna om sjukhus. 

Familjerna sköter sitt med matlagning, städ och tvätt. Det fi nns 13 fa-
miljerum och två lägenheter samt allmänna rum för läxläsning, lek m.m.
Vi i Umeå IWC kände oss glada och upplyfta av en så positiv upplevelse 
mot en så smärtsam bakgrund. Vi beslöt genast att ge ett ekonomiskt 
stöd till föreningen som driver verksamheten.  Det kommer väl till pass.

Text Monica Berntorp 

Christina Falhammar Schüts och Birgitta Rosén från Skolvolontärer-
na i Sundsvall har varit hos Sundsvall-Skön-S:t Olof IWC. De be-
rättade om verksamheten vars målsättning är ”Fler vuxna i skolan”.  
Det hela startades 2012 på Hagaskolan på Christinas initiativ . Nu 
fi nns man på 20-talet skolor, både kommunala och friskolor. 
De fl esta volontärerna är pensionärer och man samarbetar med 
pensionärsföreningar och Röda Korset. 

Skolvolontärerna förmedlar kontakt mellan generationerna 
samtidigt som de är till hjälp i klassrummet, i matsalen, som rast-
värdar och läxhjälp i skolan. Skolvolontärerna träff as regelbundet. 
Arbetet upplevs som givande, stimulerande och roligt. Det kunde 
även vår klubbs två skolvolontärer intyga!

Birgitta Rosén t.v, Christina Falhammar Schüts t.h.
Text och foto Ann-Charlotte Holmgren

Mona Olsson på plats som volontär i Gahna.

DISO D 232
Ulla Bergqvist
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DROTTNING KRISTINAS STAD 375 ÅR
Många städer i vårt land är upp-
kallade efter kungar och andra 
högt uppburna män. Kristinehamn 
har fått namn efter en kvinna. 
Platsen hette från början Bro och 
var en viktig utskeppningshamn 
för järnmalmen från Bergslagen. 

År 1642 gav Drottning Kristi-
na stadsprivilegier till Bro, som fick 
namnet Kristinehamn. 375-årsfiran-
det har genomförts med pompa och 
ståt och medborgarna har påmints i 
olika sammanhang om vår historia. 

Kristinehamn IWC fick en intres-
sant föreläsning om vår grundares 
liv och leverne när vår klubbsekrete-
rare Gullevi Sandling berättade om drottningen.  Vi fick 
veta att Kristina var en tuff och målmedveten person. 

 
Att hon blev katolik var 
egentligen inte under-
ligt. Ungdomlig protest 
mot pappan. Det sägs 
om henne att hon gick 
som en karl och kunde 
äta och svära som den 
värsta knekt. Hon var intelligent, be-
läst och ville diskutera filosofi, littera-
tur och kultur. 

Kristina var en mycket självstän-
dig kvinna, trots detta fanns intresse 
för det motsatta könet. Favoriter var 
Magnus Gabriel de la Gardie och kar-

dinal Azzolino, troligen ömsesidigt 
beträffande den senare. Kristina var en vida berest 
kvinna, men besökte aldrig sin stad, Kristinehamn.  
             

Text  Gullevi Sandling och Marita Björn. 
Foto Marita Björn

DISO/redaktör  D 234
Marita Björn

Gullevi Sandling, klubbsekreterare

ÖREBROHUS NU I KVINNOHUSET
Örebrohus IWC fick besök av 
kurator Gunilla Sandlund (bild-
en) från nya Kvinnohuset, som 
är en ideell förening med mång-
årig erfarenhet av misshandels-
relationer. Gunilla berättade om 
kvinnor som misshandlas fysiskt, 
psykiskt och ekonomiskt. Kvin-

nor som blir slagna, nedvärderade genom skrämsel, an-
klagelser och ständigt kontrollerade. Att aldrig ha egna 
pengar utan be om allt. Enligt mannen är det oftast 
kvinnan som orsakar felen. Gunilla gav bl.a. exempel på 
en kvinna som är kameraövervakad i hemmet. En an-
nan som måste gå två steg bakom och hela tiden ta på 
sin man, så att han kan känna att hon är kvar om de går 
utanför huset.

I Kvinnohuset finns 11 små lägenheter med skyddat 
boende för hotade kvinnor med eller utan barn, vilka 
tvingats lämna sina hem. De får sköta sig själva med 
mat, tvätt, städ och barnpassning. Allt för att inte bli 
passiva. Lika många svenska som invandrade kvinnor 
söker hjälp, råd och stöd. 

Den som ringer till Kvinnohuset får vara helt ano-
nym. Varje år genomförs cirka tusen samtal på Kvinno-
huset. Det är enbart personal med lång yrkeserfarenhet 
och socionomutbildning eller motsvarande som arbe-
tar med dessa stödsamtal. 

Klubbmedlemmarna enades om att Örebrohus IWC 
skulle bli medlem i Kvinnohuset, en medlemsavgift på 
150 kr om året. Dessutom skulle vi inhandla några nya 
leksaker och överlämna till Kvinnohuset.

Text  Agneta Fimmerstad, foto Gunilla Sandlund

I LÅNGBANS GRUVBY
Att gruvarbete inte var enbart för män fick vi i Filipstad IWC lära oss den-
na kväll i Långbans Gruvby. Lilian Höjd, född och uppvuxen i Långban, en 
av världens mineralartrikaste platser, hade mycket att berätta. Hon visade 
diverse redskap som användes i gruvhanteringen, en borr, en vaskpanna, 
fyllhammare m.m. Under 15-, 16- och 1700-talen var det lika många män 
som kvinnor som arbetade i gruvorna. Även barn förstås. År 1900 blev det 
förbjudet för kvinnor att arbeta under jord, men 1979 var det dags igen. Den 
här gången i Kiruna och helt annorlunda jobb.

                                                                               Text och foto Inger Persson
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D 232
Elisabet Berggren Skellefteå IWC 
Annika Burstrand Skellefteå IWC
Maria Logardt Skellefteå IWC
Gun Lundström Skellefteå IWC
Inger Åkerlund Skellefteå IWC
Ingrid Lidström  Sollefteå IWC
Zeina Safi Umeå IWC
 
D 233
Majvor Isacsson Avesta IWC
Kerstin Bergman Borlänge-Tunabygden IWC
Mona Anestedt Falun IWC
Britta Isberg  Falun IWC
Meta Tosteby Falun IWC
Birgitta Lönnberg Hudiksvall IWC
Britt-Marie Gustafsson  Ludvika IWC
Agneta Lindberg  Sandviken IWC

D 234
Yvonne Persson Karlstad IWC
Anna-Karin Öst Karlstad IWC
Britt-Marie Skyman
Marcusson Kristinehamn IWC
Ewa Fritze Örebro IWC
Ingegärd Kind Tideström  Örebro IWC
Ann-Kristin Lindström  Örebro IWC
Birgitta Nilsson Örebro IWC
Ann-Louise Tallroth Örebro IWC

D 235
Elisabeth Johansson Katrineholm IWC
Charlotte Gottberg Mariehamn IWC
Siv Hohenthal Mariehamn IWC
Esta Tähnas Mariehamn IWC 
Ingrid Gustavsson Ålin Nyköping-Oxelösund IWC
Catharina Hjertzell Nyköping-Oxelösund IWC
Eva Axelsson Sigtuna-Arlanda IWC 

D 236
Marianne Holm Alingsås-Lerum-Vårgårda IWC 
Lena Wittholt Göteborg Norra IWC 
Lena Treiman Göteborg Södra IWC
Marianne Carlsson Uddevalla Skansen IWC

D 238 
Marie-Louise Gunnarsson Eksjö IWC 
Karin Elardt Eksjö IWC 
Ingrid Lindqvist Eksjö IWC 
Inger Elmståhl Gislaved IWC 
Inga-Maj Johansson Gislaved IWC
Linnéa Breman Lidköping IWC
Maria Gustafsson Lidköping IWC
Pia Lenntun Lidköping IWC
Elisabeth Palmén Lidköping IWC

D 239 
Ing-Marie Jonsson Helsingborg IWC 
Caroline Sörenby Helsingborg IWC 
Ninna Bringert Helsingborg IWC 
Britt-Marie 
Christoffersson Helsingborg IWC 
Katarina Ekman Helsingborg IWC 
Helena Hubert Helsingborg IWC 
Gunilla Assarsson Helsingborg Kärnan IWC
Gunlög Banck Malmö-Limhamn-Slottsstaden IWC
Marina Björkman Simrishamn  IWC

D 240  
Marianne Arnoldsson Bromölla-Sölvesborg IWC 
Heidi Eliasson Bromölla-Sölvesborg IWC 
Inger Ernberg Bromölla-Sölvesborg IWC 
Eva-Britt Strand Bromölla-Sölvesborg IWC
Carina Sköld Hässleholm IWC
Ragnhild Nordesjö Karlshamn IWC
Stina Sunesson Karlshamn IWC 
Birgitta Billing Lessebo-Hovmantorp IWC 
Britt Carlsson Lessebo-Hovmantorp IWC 
Annika Petersson Ljungby IWC 

D 241
Birgit Billengren Linköping IWC  
Marianne Nordell Linköping IWC
Irén Danielsson Hult Nybro-Emmaboda IWC  
Margareta  Oskarsson 
von Hausswolf  Västervik IWC
Liz  Grauers Västervik IWC
 

VÄLKOMNA ALLA NYA MEDLEMMAR  !

GDPR  FÖR UTÖKAT PERSONSKYDD
Som många vet har det skapats en ny lag för person-
uppgiftsbehandling GDPR (General Data Protection 
Regulation). Lagen är gemensam för hela EU. Alla före-
tag och föreningar med ett personregister måste följa 
denna lag som är ett utökat skydd för medlemmarna i 
företag och föreningar. Lagen innebär att föreningen 
måste ange:

•    vilken information om medlemmarna som   
     samlas in. 
I vårt fall blir det samma som tidigare: Namn, kontakt-
uppgifter, inträdesdatum, email och frivilligt födel-
sedata och foto. Informationen måste godkännas av 
varje medlem.

•    vad informationen skall användas till?
Att kunna göra informationsutskick och föra statistik i 
linje med vår IT- policy. Vi kommer  inte att samla in 
mer information än vi behöver för att tillhandahålla 
våra tjänster till dig.

•    hur länge informationen skall finnas kvar   
     efter  medlemmens utträde.
Vi har redovisningskrav som gör att vi behöver behålla 
en del av din information i systemet, men verksam-
hetsåret efter att du slutat kommer den att raderas.

•    med vilka informationen eventuellt delas med?
Dina personuppgifter hanteras av våra IT-administra-
törer och sekreterare. Uppgifterna kommer också att 
delas med företaget som administrerar vår hemsida 
och vårt medlemsregister. Även tryckeriet som arbetar 
med IW-Nytt och vår tryckta matrikel kommer att ha 
tillgång till uppgifterna. Med dessa två företag kom-
mer vi att skriva ett avtal.

Som förening måste vi skapa rutiner för att säker-
ställa att dina personuppgifter hanteras tryggt och 
säkert i enlighet med gällande lagstiftning. Detta har 
gjorts och under hösten kommer vi att skicka ut infor-
mation till alla klubbar om hur man skall hantera detta.

Annika Ahlqvist, IT-ansvarig, Lena Blom, matrikelansvarig, Elisabeth von Friesendorff, webbansvarig   
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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
Nytt IIW-projekt PlusGiro 11 00 08-0
Garissa   PlusGiro 90 01 77-7
alt.   Bankgiro 900-1777
OBS! Nya konton till Garissa. Det tidigare kontot 
används i fortsättningen för vårt nya gemensam-
ma IIW-projekt som beslutas i höst. 

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 Ingelög Wyndhamn
Redaktör: Kerstin Jonson
Tidningens adress: iwnytt@gmail.com
Tel. redaktör: 0709-27 55 75
Tryck: Elanders Sverige AB.
Manusstopp nr 3/2018: 13 augusti 2018.

BRA PROJEKTRESULTAT 

Bidragen till våra gemensamma projekt uppgår 
hittills i år till totalt över 370 000 kr. Ett verkligt 
glädjande resultat.

Behållningen på kontot för Silviastipendierna 
är ca 66 000 kr, varav 14 849 kr från i år. 

Magnetbokmärkena har gett ett överskott 
på 12 451 kr.

D 240
GOLFBOLLAR
Nu fi nns det speciella 
IW-märkta golfbollar. 
Bollarna (Titleist DT TruSoft) 
beställs från vDP i D 240 
Britt Gars Petersson, 
britt.gars@telia.com. 

Bollar kommer även att säljas vid bl.a. informa-
tionsmötet i Rosersberg den 11-12 augusti.
Pris 85 kr/ 3 st varav 15 kr tillfaller något av våra pro-
jekt. Porto tillkommer om bollarna inte kan levereras 
på annat sätt. Betalning till bg 331-3129.



POSTTIDNING B
Vid obeställbarhet retur till
Lena Blom
Smala vägen 3 E
811 32 Sandviken

13 juni Sommarluncher på Aurora mellan Helsingborg och Helsingör Helsingborg IWC 
15 augusti  Sista anmälningsdag den 7 juni alt den 8 augusti.   
 Anmälan ska ske till klubbmästare Gisela Rosvall 0705-330897 
 eller Rosvall@telia.com

2 juli Sommarlunch på Äppelgårdens golfrestaurang Båstad IWC
13.00               Anmälan för deltagande senast lördag före aktuellt datum till 
 Barbro Stenson, 0431-71772.

2 juli Sommarlunch i Ystad Ystad IWC
12.15 Mingelstart med samling på Sankt Knuts Torg 1 B.
13.00 Café Perrongen, Hamntoget 1 (bredvid stationen). 
 Anmälan senast onsdagen 27 juni till klubbmästaren 
 gunnelsvardh@live.se, 073-806 52 77.
  
3 juli Sommarmöte på Skanörs Gästis Falsterbo-Vellinge IWC
13.00 Program: Distriktspresidentskifte, Mikael Neuman underhåller. 
 Lunchbuff é, lättöl, vatten, kaff e och kaka serveras. Pris 375 kr.
 Anmälan sker genom mejl till 
 Mona Persson monaiskanor@hotmail.com samt inbetalning 
 till BG 5577 5878. Glöm inte att skriva vem pengarna kommer från.    
 Platserna är begränsade så först till kvarn...

9 juli Sommarlunch på Hotel Tylösand                                               Halmstad-Tylösand IWC
12.00 Alla hjärtligt välkomna. Ingen föranmälan. 
 Frågor: birgit.ljungh@telia.com, 0723 3253 54.

9 juli   Sommarlunch på Gränsö slott Västervik IWC
12.00 Vi serverar kyckling, primörsallad, färskpotatis och rödvinssky 
 samt lättdryck och kaff e och en mindre chokladbit till ett 
 pris av 200 kr. Kom gärna iklädd hatt!
 Anmälan senast onsdagen den 4 juli till 
 Britt-Marie Enocksson, 076-8300459, bm.enocksson@gmail.com
 eller Gun Abbegård, 070-380 25 96, abbegard.gun@telia.com

FIRA SOMMAREN MED INNER WHEEL

Foto badhytter Eva Tildborn-Ström


