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Foto Johan Frick-Meijer/SKK

ÅRETS NARKOTIKASÖKHUND 2018

Redaktören har ordet

Rådspresident Pia Elmgren

INSPIRERANDE BIDRAG
Kära läsare!
Här anländer ett nytt fullmatat
nummer av din medlemstidning.
Först kommer som vanligt bidragen
från vår Rådspresident och Nationalrepresentant. Läs och begrunda.
Innehållet i detta IW-Nytt präglas i
övrigt av rapporter från IW-dagen
och artiklar om vårt hundprojekt.
Omslagsbilden är från prisutdelningen på hundmässan i Älvsjö

Jag var på Silviahemmet i
Jennys uppsats handlar om
november och delade ut stisjuksköterskors erfarenhet
pendier till Silviasjuksköterav möten med kvinnor 65 år
skor som även utbildat sig till
och äldre med demenssjukspecialistsjuksköterskor med
dom, som utsatts för våld i
inriktning demensvård.
nära relationer i ordinärt boDen årliga ”Silvia Master
ende. De vanligaste våldsutAcademy Day” hölls denna
övarna är makar/manliga
dag. Jag fick 20 min. till mitt
partner.
förfogande och gav först en
Båda stipendiaterna är
kort information om IW.
glada, positiva och entusiJag hade så glädjen att få
astiska inför sitt arbete. Väl
dela ut stipendier till Made- Stipendiaterna framför porträttet av Drottning Silvia.
värda sina stipendier.
leine Åkerman och Jenny Sta- Fr.v. Jenny Stavem, Gunilla Thorstensson projektansvarig och
Jenny arbetar i Strängvem. Båda har utbildat sig till Madeleine Åkerman. Foto Yanan Li, Silviahemmet.
näs kommun med bl.a. utspecialistsjuksköterskor med
per och skrivit uppsatser i ämnet.
bildning och handledning
inriktning demensvård och visat Madeleines uppsats tar upp sjuk- av personal. Madeleine arbetar i ett
stort engagemang för omvårdna- sköterskors upplevelse av att vår- konsultteam inom demensvården i
den av personer med demenssjuk- da personer med demenssjukdom Stockholm.
Text Gunilla Thorstensson,
dom. De har fördjupat sina kunska- inom sluten hälso- och sjukvård.
projektansvarig Silviastipendierna
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God fortsättning
alla innerwheel-vänner!
Nu går vi äntligen in i en ljusare
period av året och kanske även lite
varmare väder. Under januari har
hela Sverige varit täckt av snö och
på många ställen även kyla. Här i
norr har det under några veckor
pendlat mellan –22 och –28 grader,
trots detta blir dagarna allt längre
och det känns uppiggande till både
kropp och själ.
Ytterligare en hund i norr
December månad började med det
trevliga uppdraget att vara med
och dela ut priset till Årets narkotikasökhund. Mer om detta på annan
plats. Ett resultat av att Haparandas
narkotikasökhund Boy fick utmärkelsen är att Tullverket i norr nu tänker införskaffa en hund till!
Nya projektavtal
VI har börjat formulera nya avtal för
våra projekt Garissa, Narkotikasökhundarna och Silviasystrarna, som
rådsårsmötet i Västervik beslutade
att vi skall arbeta med under de tre
kommande åren. Detta för att kunna ta beslut om avtalen vid rådsmötet i april.

VI SAKNAR
Gunda Häggqvist
Ing-Britt Dittmer
Kjerstin Borghede
Anna-Stina Erlandsson
Britta Larsson
Ingrid Sjölin
Annegret Sunne
Marie-Louise Frifelt
Sigrid Granéli
Birgitta Neidmark
Gunilla Tubbin
Kristina Heldtander

tastisk bedrift att som organisation
finnas kvar i 95 år. Jag hoppas att
vi kan fira den internationella 100årsdagen i Sverige med lika många
medlemmar och klubbar som vi har
idag. Vi får inte heller glömma bort
att extra fira Filipstad som under
våren firar 70 år och är vår äldsta
klubb.

Kerstin Jonson

STIPENDIER TILL SILVIASJUKSKÖTERSKOR

Distrikt
232
235
235
236
236
239
239
239
240
240
241
241

STARKT ENGAGEMANG

då IW-hunden Boy fick utmärkelsen Årets narkotikasökhund. Stort
grattis! Vi uppmärksammar även
"moderklubben" Filipstads 70-årsjubileum. Se inbjudan på sista sidan. Som vanligt finns det också
många goda tips och idéer från
givande klubbmöten runt om i landet. Hoppas de kan inspirera till nya
insatser. Håll ut. Vi går mot ljusare
tider!

Inner Wheel forever

Fira Filipstad
Den 10 januari firade vi den internationella Inner Wheel-dagen. En fan-

Visa vad vi gör
Att engagera kvinnor till våra olika
funktioner är ett viktigt uppdrag för
att klubbarna och hela Inner Wheel
skall ha en framtid. Det är viktigt att
vi talar om Inner Wheel i olika sammanhang och vad vi åstadkommer
med våra olika projekt både nationellt och lokalt. Detta är god marknadsföring för att knyta nya medlemmar till vår organisation.
Jag hoppas också att alla klubbar nu har börjat se över valen till
den Internationella Boarden.
Viktiga frågor till rådsmötet
Rådsskattmästaren, vice rådspresidenten och jag har under januari
haft ett budgetmöte i Stockholm.
Vi försökte utifrån alla parametrar
göra en bra och genomtänkt budget som ska skickas ut till distrikten
och klubbarna för kloka synpunkter.
Informationsmöten i distrikten
Det kommande rådsmötet i Skellefteå har flera viktiga frågor på
dagordningen förutom avtalen och
budget. Vi ska bland annat fortsätta
diskussionen om hur vi skall arbeta
för att våra klubbar ska bli starka
och finnas kvar. Ett sätt är kanske
att distrikten, liksom rådet, gör ett
informationsmöte för nya funktionärer ute i klubbarna. Två distrikt
har redan prövat denna metod med
god respons. Här kan distriktspresidenten diskutera hur kommande

år kommer att gestalta sig. Det är
viktigt att komma ihåg att det är ni
medlemmar som bestämmer i Inner
Wheel.
I mina uppdrag framöver ingår
bl.a. distriktsbesök hos D 240 i Tylösand och hos D 241 i Linköping. Det
känns fortfarande som ett otroligt
fantastiskt uppdrag att få möjlighet
att träffa så många aktiva trevliga
kvinnor. Det ger stimulans till nya
tankar och idéer.
Starka kvinnor i olika åldrar
Slutligen vill jag gärna lyfta fram två
alldeles speciella kvinnor, en ung
och en något äldre, även om dessa
inte är innerwheelare.
Den unga är Greta Thunberg, 16
år, med sitt starka engagemang för
klimatfrågor. En person som trots
sin ungdom brinner för något och
som också kan förmedla detta.
Den äldre är Dagny Carlsson 106
år och bloggare. Hennes devis är att
leva livet fullt ut varje dag och menar
att sätter hon sig ned så är det slut.
Dessa båda kvinnor visar verkligen
att ålder endast är en siffra och inte
styr över hur engagerad man är
samt vad och hur jag gör saker.
Med detta önskar jag er alla en
bra, aktiv och trevlig vår. Kom ihåg
att ha roligt på era möten, hjälp varandra och kanske börja starta en
blog från era klubbmöten.
Pia Elmgren,
Rådspresident
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Narkotikabekämpningsprojektet

Nationalrepresentant Ingelög Wyndhamn

KUNNIGA HUNDAR I STOCKHOLM

SPÄNNANDE UTBLICKAR
Kära innerwheelare!

Vi har nu lämnat 2018 bakom oss
och klubbar i hela världen har firat
Inner Wheel-dagen. Hörby IWCs
president Helen Lidén och Birgitta
Svensson, initiativtagare till programmet, inbjöd mig att delta i deras firande.
Givande IW-dag
Programmet var att titta på Nobelstiftelsens film ”The man who
mends women”, en film om mottagaren av Nobels fredspris 2018, Dr.
Denis Mukwege, och sjukhuset i
Panzi där han verkar. Det var hjärtskärande berättelser och sekvenser
vi såg. Sjukhuset anfölls vid ett tillfälle av soldater och alla patienter
dödades. Vilka anfallarna var vet
man inte.
I området finns många beväpnade grupper som anfaller och plågar
befolkningen. Systematiska våldtäkter och sexuell tortyr används
som ett effektivt vapen att sätta
skräck i befolkningen. Flickorna och
kvinnorna skadas mycket svårt.
Stora insatser av Dr. Mukwege
På sjukhuset försöker Dr. Mukwege
och hans team att operera och hjälpa så många som möjligt. De gör
stora insatser inte bara medicinskt
och mänskligt utan ger också utbildningsinsatser. Resurserna för
detta är små och man hoppas på
att kunna utvidga insatsen. Offren
blir ofta utstötta ur familjerna och
måste försöka skaffa sig en egen
inkomst.
Vi fick också lyssna på Kjell-Åke
Åkesson, Hörby Rotary Club, som
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har besökt sjukhuset i Panzi. Han
berättade att just nu behöver man
renovera byggnaderna som är
starkt nedslitna.
Många spännande möten
Under våren kommer det att vara
många trevliga evenemang inom
Inner Wheel. På hemsidan hittar du
de olika tilldragelserna. Delta, var
med! Det är unika tillfällen att få
uppleva något alldeles speciellt. Du
träffar här innerwheelare från både
Sverige och andra länder.
Nu i april i är det ”Women for Europe” på Skyros, Grekland, och International Rally i Istanbul, Turkiet, då
IIWs President deltar.
I maj firar Filipstad IWC 70-årsjubileum. Se inbjudan på sista sidan.
Det var den första IW-klubben som
bildades i Sverige.
I slutet av maj är det ”Bridging
the Baltic Sea”. Vilnius IWC har satt
ihop ett spännande och intressant
program.
Dalarna lockar 2020
Klubbarna har också fått ut en förfrågan om intresse för medlemmarna att delta i ett vänskapsmöte i
Tällberg hösten 2020. Det kommer
att bli ett mycket trevligt och välorganiserat möte. Någonting för oss
alla att se fram emot.
Rallyn i höst
Vi har också fått en förfrågan från
Norge som skickats ut till klubbarna
om det finns intresse för ett Nordic
Rally i höst. Nordic Rally lades på is
2017 eftersom både European Me-

eting (inkluderande en halv dag för
Nordic Meeting) i Münster och European Rally i Rotterdam är inbokade i september i år.
Information och anmälningsblanketter till många av dessa spännande möten finns på hemsidan.
Imponerande läkarinsatser
I januari deltog jag i styrelsemöte
med Rotary Doctors Sweden i Varberg. Det var ett mycket informativt
och givande möte. Man imponeras
över insatserna som läkarna och
tandläkarna gör.
Pengarna till IW-doktorn täcker
utgifterna för fyra kvinnliga läkare/
tandläkare vid fyra tillfällen under
sex veckor.
Nytt område för IW-doktorn
Det nya området i Kenya är North
Pokot i nordvästra delen. Befolkningen är boskapsskötare. Levnadsstandarden är lägre än i de tidigare
områdena Mumais och Matungu.
Barnsjukdomar är vanliga eftersom
sjukvården och vaccinationer inte
når ut till de avlägsna områdena.
Hygienen är bristfällig vilket gör att
småsår lätt infekteras och blir till
bakteriehärdar. På hemsidan kan du
läsa min rapport från mötet.
Jag önskar er alla en fortsatt trevlig
och givande vår i vänskapens, hjälpsamhetens och den internationella
förståelsens tecken.
Ingelög Wyndhamn,
Nationalrepresentant

Hundförare Mats Lindstam och sökhunden Bajaz som får beröm för fint jobb.

I parkeringshuset nära Läkarsällskapet fick vi, Stockholm Nord-Östra
IWC, träffa två glada hundar med
sina hundförare. Den första var Mirja med hunden Vittra, en flat-coated
retriever. Mirja jobbar på Arlanda
och hon har haft Vittra i en månad
och nu ska hon och Vittra genomgå en fem månaders utbildning
på Rosersberg. Utbildningen sker
i 14-dagarsperioder och sedan är
Mirja och Vittra hemma och tränar
tillsammans före nästa period. Efter
utbildningen ska det certifieras.
Sökhundarna genomgår i fortsättningen ett tjänstbarhetsprov
var tredje månad. Mirja och Vittra
bildar tillsammans ett ekipage.
När Vittra går i pension är hon

runt tio år. Då får Mirja henne som
gåva.
Mats Lindstam hade med sig en
utbildad hund, Bajaz, en labrador
som har ett IW-märke. De arbetar
tillsammans på Skavsta flygplats.
Vi fick se olika exempel på hur Bajaz sökte. I en bil hittade han delar
till vapen. När Mats tog vapendelen
fick Bajaz i stället en boll, för det var
viktigt att han fick bära sitt byte. Vi
fick också se exempel på hur Bajaz
spårade upp kontaminerad narkotika. Bajaz var en helt underbar
hund, så vänlig och lekfull och så i
totalt samspel med Mats. Vi var nog
många som önskade oss en hund
som Bajaz.
Text Elisabeth Lindmark,
foto Katrin Westerholm

DIAZ IMPONERADE I SKÖVDE OCH LERUM
Diaz och matte Annelie har även
gästat Alingsås-Vårgårda-Lerum
IWC. Besöket uppmärksammades
av Lokalpressen Lerum med en stor
artikel. Eivor Blohm, som varit medlem i klubben i 40 år, berättade för
tidningen att klubben varit med
och bidragit med pengar till hundens utbildning som kostar flera
hundratusen kronor sammanlagt.

Skövde IWC har haft ett populärt
och uppskattat besök av hundförare Annelie från Tullverket med sin
narkotikasökhund Diaz, ovan.
På utplacerade narkotikapreparat i lokalen visade hunden sin
sökskicklighet. Ett trettiotal medlemmar och inbjudna medlemmar
från Skövde S:ta Elin IWC fick en
ingående och intressant beskrivning av hur man i Tullverket arbetar
med sina narkotikasökhundar.
Text och foto Britt Furengren

Vi har även samlat in uttjänta
resväskor och ryggsäckar som fyllde
en hel släpkärra. Det är utbildningsmaterial som hunden använde för
att lära sig leta och spåra efter droger och narkotika, sade Eivor till tidningen. I artikeln kunde man även
läsa om IWs allmänna verksamhet
och våra olika projekt.

Text och foto från Lokalpressen Lerum
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Narkotikabekämpningsprojektet

TVÅ SAMTRIMMADE KOLLEGOR
KJERSTI OCH BAILEY GÖR SKILLNAD
Kristina Andersson, Jönköping-Huskvarna IWC, är
ansvarig för Narkotikabekämpningsprojetet och
har den löpande kontakten med Tullverket. Här
rapporterar Kristina om ett intressant fältbesök vid
färjeläget i Helsingborg och ger aktuella fakta om
projektet.
Många trevliga händelser får man som innewheelare
vara med om när man är ”involverad” medlem!
I augusti 2018 hade vi som var distriktspresidenter
2010-11 vår årliga träff i Lund. Efter dessa trevliga återseenden besökte jag, som ansvarig för vårt narkotikabekämpningsprojekt, tullkontoret vid Helsingborgs färjeläge, där tulltjänstemannen Kjersti Svensson med sin
Inner Wheel-hund Bailey mötte upp. Jag har följt deras
utbildning och arbete inför Baileys certifiering.
Vilket varmt välkomnande jag fick av Kjersti och de
övriga tulltjänstemännen! Kjersti bjöd på god frukost
innan arbetet började vid tullkontrollen, där färjorna
anländer från Danmark.

drag! Det innebar att jag fick ha kokain, som förvarades
i ett litet, litet glasrör, i fickan. När alla passagerare kom
från Helsingörfärjan skulle jag sluta upp i kön och passera tullkontrollen tillsammans med dem. Vad skulle nu
hända när jag hade narkotika i fickan?
Där stod Kjersti med narkotikasökhunden Bailey.
Skulle han känna att jag hade kokain i fickan? Alla
framför mig hade Bailey fullt upp att nosa på och de
fick passera. Så kom jag. Bailey nosade och markerade direkt på mig. Jag visades åt sidan för att undersökas vidare. Här kom ingen narkotika in i vårt land!
Dagen fortsatte med träning på bilsök och brevsök.

Kjersti står avvaktande medan Bailey undersöker en misstänkt
bil. Foto Kristina Andersson.

Omfattande utbildning
Certifieringen består av att göra bilundersökningar,
brevsök, väsksök (där Inner Wheel bidrar med väskor!)
lagerlokalsök, personsök på figurant och hotellrumssök. Allt detta har Bailey klarat av, dessutom har han
klarat certifiering i vapensök och ammunition. Bailey är
en labradorhane, 3,5 år gammal, som är inköpt i England. Han är en mycket social hund, som tycker om att
bada och simma. Han lever tillsammans med tulltjänstemannen Kjersti på landet.
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IW-hunden Boy Årets narkotikasökhund
Till vår stora glädje utsågs Inner Wheel-hunden 5-årige labrador retrievern Boy till Årets narkotikasökhund
2018 tillsammans med föraren Susann Haara. De är
verksamma i Haparanda. Årets narkotikasökhund utses
av Svenska Kennelklubben, Inner Wheel Sverige och
Tullverket. Mer detaljerad information på Inner Wheels
hemsida under fliken Narkotikabekämpningsprojektet.
Väskinsamlingen blev en framgång
Förra året efterlyste Tullverket uttjänta väskor som kunde användas i hundutbildningen. Responsen blev över
förväntan. Tack för alla väskorna! Det behövs nu flera
väskor, plånböcker, glasögonfodral etc. Men: Tag kontakt med mig före en insamling. Även om behovet är
stort är det mycket logistik som ska fungera.

Skulle försöka smuggla kokain
Vi begav oss till färjeläget för att möta upp passagerarna, som kom med färjan från Helsingör. Hundsamordnare för narkotikasökhundarnas utbildning, Jörgen
Thynell, bad mig vara figurant. Vilket spännande upp-

Kristina som knarkkurir. Foto Henrik Carlsson.

26 IW-hundar hos Tullverket
Idag finns i Tullverkets tjänst 26 hundar, som Inner
Wheel har donerat. 23 av dessa hundar är i operativ
tjänst och tre är under utbildning. Alla hundar i operativ
tjänst är utbildade i, förutom narkotikasök, även i
vapensök och ammunitionssök. Under året togs fyra IWhundar ur tjänst på grund av sjukdom m.m. Under 2018
bidrog Inner Wheel-hundarna, som var i tjänst, till mer
än 690 narkotikabeslag till en beräknad samhällsnytta
av minst 788,3 miljoner kr. Dessutom beslagtogs 13
vapen/vapendelar och en del ammunition med hjälp
av "våra" hundar.

Ett riktigt "dreamteam"
Kjersti, som är Baileys förare, har arbetat i tulltjänsten
inte mindre än i 38 år och de sista åren har hon haft en
dröm att få vara hundförare. En dröm som nu har gått i
uppfyllelse. Vilket fantastiskt och viktigt jobb våra hundar gör tillsammans med sina duktiga förare!

Besök av IW-hund?
Tullverkets hundförare med IW-hund gör gärna, om det
finns praktiska möjligheter, besök på våra IW-möten. Hör av er till mig så förmedlar jag vidare kontakt.

RP Pia Elmgren, förare Susann Haara, Jörgen Thynell från
Tullverket stående bakom Boy vid prisutdelningen i december
2018. Foto Privat

Fortsatt engagemang välkomnas
Stort, stort tack alla innerwheelare för värdefulla donationer och ert engagemang i projektet! Nu hoppas jag
på fortsatta bidrag till Narkotikasökprojektet många år
framöver!
Varma Inner Wheel-hälsningar
Kristina Andersson
Projektansvarig Narkotikabekämpningsprojektet
Tel. 076 180 12 03
bkkandersson@hotmail.com

STORT TACK FRÅN TULLVERKET
Det är med stor tacksamhet och uppskattning Tullverket mottagit en värdefull donation om 220 00 kr 2018
från Svenska Inner Wheel Rådet för inköp av hundämnen till narkotikasökhundutbildning.
Ert arbete med att samla in donationer, och därmed
också i hög grad bidra till att nå ut i samhället med information mot narkotika, är ett mycket uppskattat bidrag till Tullverkets resurser i den för samhället viktiga
kampen mot narkotikasmuggling.
Jag vill förmedla Tullverkets varma tack till alla medlemmar i Inner Wheel för ert stora samhällsengagemang mot narkotika genom dessa mycket uppskattade
donationer.
Hundförare Susann, Boy och GD Charlotte Svensson vid utnämningen på Hundmässan i Älvsjö. Foto Tullverket.

Charlotte Svensson,
Generaltulldirektör
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OMFATTANDE FIRANDE AV IW-DAGEN
Inner Wheel bildades den 10 januari 1924 i Manchester, England. Initiativtagare var en handlingskraftig sjuksköterska och
rotaryhustru som hette Mrs. Margrette Golding (t.v.)
Bakgrunden var det stora
hjälpbehov som rådde efter första världskriget. Inner Wheel blev
ett viktigt stöd för Rotary i detta
hjälparbete.

Sedan 1970 uppmärksammas
den 10 januari, "The World Inner
Wheel Day" , årligen med speciella klubbmöten runt om i världen.
Ofta med internationell inriktning.
Här följer rapporter från några klubbevenemang på årets IWdag. Ytterligare artiklar finns på
andra platser i tidningen.

IW-DOKTORN GÖR SKILLNAD
Inner Wheel-dagen firades med
bubbel och mingel hos Borlänge-Tunabygden IWC. Mötet
gästades av IW-doktorn Marianne Björk som berättade och
visade bilder från sitt arbete i Kenya.
Marianne Björk tackades med en IW-ros
av KP Margareta Bergkvist.

Jullia Hamilton från Judoförbundet.

Text och foto Britt-Marie Bojfeldt

PÅ ESPRESSO HOUSE I LIDKÖPING

Enligt tradition brukar Lidköping
IWC fira IIW-dagen på något cafe’.
Lidköpingsborna har, och har sedan
länge haft, ett genuint intresse av
att gå på stadens caféer.
Lidköping IWC firade IW-dagen på café.

Hon kände att hennes arbete gjorde
skillnad. Vanligast var behandling
av Malaria men även olika skador.
Dr Björk avtackades av president
Margareta Bergkvist.

Denna gång hade Espresso House
besök av 22 klubbmedlemmar. Vår
KP Mona Jonsson gav oss en historisk tillbakablick.
Text Anna-Lena M Otterberg,
foto Carina Karvik

OM DU FALLER - FALL RÄTT
IW-dagen 2019 firades på Läkaresällskapet hos Stockholm Västra
IWC med inbjudna IW-vänner från
Stockholm Ekerö IWC, Lidingö
IWC och Stockholm Nord-Östra
IWC.
Vi var ett 50-tal damer som fick
lyssna till Julia Hamilton från Judoförbundet när hon berättade om
hur vi åldras och lättare skadas av

fallolyckor ju äldre vi blir. Det gäller att i tid träna styrka och balans
och lära fallteknik för att om möjligt
undvika skador.
Slutligen visade Julia hur man
ska försöka falla rätt för att undvika
att skada huvud, handleder och axlar samt hur man lättare ska försöka
ta sig upp igen.
Text och foto Hélène Ewing Ekdahl

LEDORDEN I FOKUS HOS GISLAVED
I Gislaved IWC samlades alla i
Båraryds kyrka, bilden, för en kort
andakt med Maria Widemark som
präst. Efteråt delade vi upp oss i
tre grupper och besökte kvällens
värdinnor Ruth Myhra Johansson,
Inga-Maj Johansson och Catharina
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Johansson som alla bor i Båraryds
by. Vi diskuterade våra ledord vänskap, hjälpsamhet och internationell förståelse. Stort tack till värdinnorna!
Text och foto Annette Fagerström

MÅNGA INTERNATIONELLA MÖTEN
RAPPORT OM BURUNDI I EKSJÖ

IW-dagen firades i Eksjö IWC med
att Gunilla Alm Backman presenterade dagens gäst Carina Eidåker.
Carina berättade om ett besök i Burundi. Ett fattigt land, där kvinnans

ställning är väldigt låg. Hon beslutade att tillsammans med en medarbetare skapa en säker mötesplats
för kvinnor. Så föddes projektet
IHURIRO.

BRASAFTON SOM ALLTID I LUDVIKA
I Ludvika IWC firar man brasafton omkring den 10 januari. Några
av medlemmarna ställer upp som

värdinnor och ordnar brasafton
hemma hos sig. Uppslutningen var
ovanligt bra i år.
Text M-L Åkman

Carina Eidåker berättade om IHURIRO.

GEMENSAMT FIRANDE I SKÖVDE
En gammal tradition återupplivades i år. Skövde IWC och Skövde S:ta Elin IWC firade IW-dagen
genom att ha en gemensam fika-

stund på Henrys Bageri & Café i
Skövde under god uppslutning från
bägge klubbarna. 		
Text Ewa Jägevall

SOLROSEN BERÖRDE ALLA

Victoria Stridh berättade för BoråsSjuhärad IWC om hur "Solrosen",
Borås/Göteborgs Räddningsmission,
ger stöd till barn och ungdomar som

har, eller har haft, en frihetsberövad
familjemedlem. Vi berördes alla
djupt av kvällens föredrag.

Många gäster vid brasafton i Ludvika.
Foto Marie-Louis Åkman

Text och foto Birgitta Widell

ÖPPET HUS I SUNDSVALL

För sjätte året i rad bjöd klubbmästaren Karin medlemmarna i Sundsvall-Skön-S:t Olof IWC in till Öppet
Hus hemma hos sig med benäget
bistånd av vice klubbmästaren Ulla.
Alla njöt av god mat och dryck,
stämningen var hög och samtalsämnena talrika runt borden.

En insamling anordnades till förmån för kvinnojouren i Sundsvall,
och den inbringade 1 400 kr. Med
andra ord: en lyckad tillställning i
sann IW-anda.
Tack Karin ännu en gång för detta lovvärda initiativ!

Viktoria Strid, Solrosen och KP Lena
Norén, Borås-Sjuhärad IWC.

Text Kajsa Rentzhog

GLOBALT I HELSINGBORG
I Helsingborg samlades traditionsenligt Helsingborg IWC, Helsingborg
Kärnan IWC och Höganäs IWC för
att tillsammans fira IW-dagen.
Kvällens föredragshållare var
Cecilia Christersson, vice rektor för
globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande vid Malmö
universitet.
Föredraget ”Utbildning en drivkraft till samhällsförbättring” berör-

de såväl utbildningsfrågor i Sverige
som internationellt samarbete i
forskning och utbildningsfrågor.
Även möjligheter att skapa en
smidig integration av nyanlända
utländska akademiker i Sverige.
Tack till pKP Gun Jonsson, Christel Vestergren och Anita Lindberg för ett trevligt arrangemang.
Text Anna Pia Wall Rikardsson,
foto Annica Dahlström

Cecilia Christersson t.v. tackas med en ros
för föredraget om Utbildning en drivkraft
till samhällsförbättring.
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FLERA INTRESSANTA RAPPORTER
Hon betonar att det var först när
hon kom till Sverige som hon kände
att hon fått ett människovärde. Hon
uttryckte stor tacksamhet för sitt stipendium som hon fått för Framstående studier.
Text Christina Wiberg,
foto Anita Svedenbrandt

Alvesta IWC och Lessebo-Hovmantorp IWC firade som vanligt
gemensamt. I år stod Alvesta för
värdskapet.
Razieyeh Zameni (ovan), Alvestas klubbstipendiat berättade om
sin spännande livsresa. Hon växte
upp i Iran där hon är född av afgahnska föräldrar. Hon har aldrig
själv varit i Afghanistan. Afghaner
har en svår situation i Iran. Vissa utbildningar och arbeten är stängda
och de får inte resa utomlands. P.g.a.
giftemål med en landsman bosatt i
Sverige kom hon hit. Hon började
studera på SFI och har efter kort tid
gjort stora framsteg.

DP HOS SKARA

Skara IWC hade på januarimötet
besök av Stine Krabbe Svensson
och Birgitta Henning från Eksjö IWC
och vår Distriktspresident Christina
Lindhagen Sandahl.

Kö i Eksjö
Efter div. nostalgiska återblickar och
diktläsning fick vår DP ordet vilket
våra Eksjö-vänner snabbt tog över
och berättade hur deras klubb efter
att ha haft en mycket negativ medlemstrend nu har medlemmar på
kö. De beskrev sina nya strategier
för detta.
Vi avslutade med att på DPs initiativ fylla i en enkät om vad IW betyder för oss och vad vi kan tänka oss
att bidra med i fortsättningen.
Text och foto Inga-Britt Bohlin

Stine Krabbe Svensson Eksjö IWC , Gull-Britt Alexanderson Skara IWC, DP Christina
Lindhagen Sandahl och Birgitta Henning Eksjö IWC.

GLATT IW-FIRANDE I SOLLEFTEÅ
Redaktör D 232
Kia Källestål

Sollefteå IWC
firade IW-dagen med hattar, bubbel
med tilltugg och mingel samt ett
anförande om årets fredspristagare framfört av vår värdinna Gunnel
Hedvall.
Text Inger Knutsen,
foto Margareta Norén

VI BEHÖVS LIKA MYCKET IDAG SOM 1924
Umeå IWC firade 95-åringen Inner
Wheels födelsedag med ett föredrag av professor emerita Ellinor
Ädelroth. Hon höll ett skakande,
men trots allt, på sikt hoppingivande föredrag om Panzisjukhuset i DR
Kongo och fredspristagaren Dr. Denis Mukweges arbete. Hon arbetar
själv där i en ledande position.
Dr. Denis Mukweges behandlingsmodell och påverkansarbete
börjar ge positiva resultat och ska-

LOCKANDE INTERNATIONELLA MÖTEN
Nu har alla innerwheelare flera möjligheter till att
skapa nya givande internationella kontakter och
uppleva nya miljöer. Information om kommande
möten, inbjudningar, program, anmälningsblan-

Rally i Istanbul

Ellinor Ädelroth tackas av Ulla Bergqvist.

VATTEN EN BRISTVARA

ketter etc, finns på vår hemsida (se Kommande möten). Här tre exempel. Utnyttja tillfället att skaffa
dig nya internationella vänner. Europa väntar på
dig. Ta chansen. Alla kan vara med!

Östersjömöte

pa en smula hopp. Det krävs modiga män och kvinnor som har kraften
och modet att föra de våldsutsattas
talan, lindra och rehabilitera. Inner
Wheel med mottot Vänskap - Hjälpsamhet - Internationell förståelse
med medlemmar som känner behov att dela vänskap, att i gemensamt samhällsengagemang skapa
varaktig positiv förändring, behövs
lika mycket idag som den 10 januari
1924. 		
Text Ulla Bergqvist

Skellefteå IWC hade på IW-dagen
bjudit in Ulla Grönlund, styrelseledamot i organisationen "Water Aid".
Hon berättade att vatten är en bristvara i stora delar av världen.
Deras arbete är inriktat på att
dels distribuera rent vatten, dels att

Rally i Rotterdam

att undervisa om grundläggande
hygien i Afrika och Asien. Fler än
800 miljoner människor saknar tillgång på rent vatten och 33 barn/
timme dör p.g.a. orent vatten.
Text Eva Burström

EN INTERNATIONELL TANKESTÄLLARE

I slutet av april ordnas ett Rally i Istanbul, Turkiet. Vid detta möte beräknas vår internationella president
Mrs. Christine Kirby närvara. Under
mötet planeras även en speciell välgörenhetsbal.
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Den 24-26 maj kan du möta våren
i Litauen. Då arrangeras i Vilnius
Inner Wheels femte Östersjömöte " Bridging the Baltic Sea" med
ett stort "Get Together Party" och
många olika utflyktsalternativ.

Den 13-15 september är det European Rally i Rotterdam, Nederländerna.
Förutom mycket sightseeing
lockar programmet med intressanta seminarier.

Luisa Landewall och Gunnel Lindgren.

Boden IWCs president Gunnel
Lindgren hälsade alla medlemmar
och gäster välkomna till denna
speciella kväll på Norrigården och
inledde med att berätta och visa bilder om Inner Wheel.
Vår inbjudna föreläsare/gäst var
Luisa Landewall som arbetar som
själavårdare/garnisonspräst för Bodens garnison. Hon har bl.a. varit i

Afghanistan tidigare och arbetat.
Men nu berättade hon om sitt uppdrag i Mali. Hon visade samtidigt
bilder från sin tid i ”Camp Nobel” där
hon vistades under ett antal veckor.
Det var mycket intressant att se
alla bilder och höra henne berätta
om vardagen i campen. Långt ifrån
verkligheten här hemma i Sverige.
Text Ingrid Jonsson, foto Ulla Sundberg
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RÖTT GULD TRENDIGAST JUST NU
Vid mötet i november gästades Hudiksvall IWC av guldsmeden Kristin
Larsson.
Kristin är utbildade guldsmed och
Redaktör D 233
Inger Bäckström
har sedan 15 år egen verkstad och
butik i Hudiksvall. Hon reparerar och
omarbetar gamla smycken. Köper in guld och silver.
Hon har en liten kollektion egentillverkade smycken och ett second hand sortiment. Nu är rött guld det
trendigaste.
I gamla mynt tillverkade före 1968 kan det finnas silver, så hem och leta i lådorna.Tips på hur man sköter sitt
guld: Ljummet vatten och någon droppe Yes, doppas
och sköljs av. Kristin säljer också Hälsingesmycken tillverkade hos Guldsmed Petersson i Bollnäs.

KP Rut Bodén tackade Kristin för ett lärorikt och underhållande
föredrag.
Text och foto Eva Löfkvist

TVÄRA KAST I LIVET FÖR EN SKIDÅKARE
Daniel Tynell skidåkare, besökte
Falu IWC. Ett mycket välbesökt
möte där också männen var inbjudna.
Uppladdningen inför Vasaloppet 2014 var i slutskedet. Daniels
mål var att ta hem en fjärde seger.
Allt kändes bra. Men så hände det
som skulle förändra Daniels liv, en
bristning i hjärtat som satte stopp
för en fortsättning.
All erfarenhet, energi och kunskap som Daniel samlat på sig,
kunde faktiskt bli användbar till annat i livet. Ledord som fokusering,
målsättningar, positivt tänkande,
framåt, reflektion och analyser var
faktiskt gångbara även utanför elit-

idrottsvärlden. Han har nu engagerat sig kring att föreläsa, inspirera
och arbeta med ledarskapsutveckling.
Daniel menade att man skall
lägga fokus på sådant som går att
påverka. Hans råd var att försöka
utgå från det positiva och kanske
bli besviken någon gång, Negativism är en riktig energitjuv!
Han uppmanade oss också att
reflektera mera och analysera mindre, försöka göra det som är roligt
och som får oss att må bra samt att
söka sig till den nära omgivningen
som ger mest positiv energi.
Utbytesstudenterna Natascha och Dakota med Daniel Tynell, Falun.

Text Margitta Schelin,
foto Maj-Britt Wickberg

RAPATAC I SANDVIKEN
Sandviken IWC firade IW-dagen
med ett föredrag av grundare av
organisationen Rapatac, Moussa
N´Diaye.
Han berättade om sig själv och
sitt mål med arbetet med ungdomar. ”Alla barn och ungdomar ska
klara sig om vi hjälper dem, inget är
omöjligt”, enligt Moussa.
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Rapatac, som betyder gemenskap, tillsammans, öppnar i september ett nytt aktivitetshus i
Sandviken. Moussa poängterade att det ska vara ett privilegium att få komma till Rapatac, och
att skolan och läxor går i första
hand och därefter olika aktiviteter.
Text AnneMarie Jonsson,
foto Margareta Karlsson

JUBILEUM FÖR BOKHANDELSBESÖK

18 medlemmar från Karlskoga-Degerfors IWC samt sju gäster hade
samlats för kvällens bokträff i Akademibokhandeln. Vi blev varmt
välkomnade av Ann, Lina, Jan och
Anna, vilka ställt i ordning butiken
för att kunna ta emot vår grupp.
Det var alltså dags för årets tra-

ditionella bokträff. Marcus Rehn och
Mats Lennquist från Bonnierförlagen var på plats för att presentera
ett urval av årets böcker. Det var
härligt att höra dem berätta om alla
böcker.
Vi fick veta att 14 kvinnor tilldelats Nobelpriset i litteratur genom

historien. Nu ges
dessa pristagare ut
på nytt i pocket. Varje
författare represen- Redaktör D 234
teras av ett verk i ett
Marita Björn
gemensamt initiativ
från åtta förlag. Satsningen är en
reaktion på att Svenska Akademin
inte delade ut något pris 2018.
Därefter var det fritt fram att botanisera bland alla böcker och annat
som bokhandeln hade att erbjuda.
Många varukorgar var välfyllda och
kön till kassan stundtals lång.
Det var tionde året i rad bokhandeln tog emot oss. Vi startade traditionen 2009.
Text och foto Monica Lidholt

HJÄLPER BROTTSOFFER KOMMA VIDARE
Kristinehamn IWC firade IW-dagen
på Ölme Diversehandel.

Carina Bäcklund, från Brottsofferjouren
t.v. och KP Carina Nyman.

Carina Bäcklund samordnare vid
Brottsofferjouren i Kristinehamn
var inbjuden att berätta om jourens verksamhet. Runt om i landet
finns 70 brottsofferjourer varav två i
Värmland. Verksamheten bygger på
ideellt arbete men man har en samordnare anställd.
Stödjarna får uppgifter från
polisen och därefter kontaktar de
brottsoffren. Uppgiften är framför
allt att hjälpa brottsoffret att komma vidare. Det är viktigast av allt att

lyssna eftersom de flesta brottsoffer
känner sig kränkta, rädda och ilskna
och har ett starkt behov att berätta,
ibland om och om igen.
Vid kvinnomisshandel ringer
jouren upp direkt och om någon
annan än offret svarar lägger man
genast på luren för att ringa vid ett
senare tillfälle. Inte bara offer utan
även anhöriga till brottsoffer och
gärningspersoner kan få hjälp.
Text Gullevi Sandling,
foto Allexandra Kleman

AUKTIONERNA NU PÅ NÄTET
Västerås-St Ilian IWC besöktes av
Kristoffer Hurtta, bilden, från auktionsbyrån Effecta i Västerås.
Effecta är ett familjeföretag med
10 anställda. Det startades år 1983
av fadern Tapio Hurtta. Företaget
värderar och säljer föremål via auktioner, numera ”på nätet”.
Slagauktionernas tid är förbi och
all värdering och försäljning sker
alltså digitalt.
Numera sker auktioner ett par
gånger varje vecka. Alla objekt finns

samlade i en katalog och budgivningen kan man följa på ”skärmen”
hemma.
Intresset för auktionerna är
mycket stort och följs av tusentals
tittare över hela landet och även
utomlands. Huvudsakligen är det
konstföremål, möbler m.m. Mycket populärt är nu 1700-talet. Största kundgruppen är mellan 30 och
47 år. Frågorna till Kristoffer blev
många.
Text Karin Fall, foto privat
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FÖRSTA KLUBBEN I SVERIGE
FILIPSTAD IWC FYLLER 70 ÅR

EN HISTORISK KVINNOVANDRING
I historien uppmärksammas som
regel män. Att också sätta strålkastarna på kvinnor har man
gjort i Nora flera år i rad på Internationella kvinnodagen. Inspirerade av det började vi i vår klubb
prata om att genom en promenad
få möta kvinnor som gått före oss
i Filipstad.

Som framgår av artikeln om
IW-dagen startade Inner Wheel
i Manchester 1924. Initiativet
spred sig snabbt, först runt om i
England, sedan till övriga Europa och till resten av världen. Den
första klubben i Sverige bildades
i Filipstad 1949.
70-årsfirandet kommer att äga rum
i Filipstad lördagen den 11 maj. Se
inbjudan på sista sidan! Jubileumsfirandet tjuvstartade redan förra
året med en uppskattad historisk
kvinnovandring i centrum.
Initiativtagare till Filipstadsklubben var Jeanne Liedholm,
(bilden) född på Java, utbildad till
gymnastikdirektör och gift med
tandläkaren och rotarianen Carl
Liedholm i Filipstad. Tillsammans
med 13 andra Rotary-fruar bildade
hon landets första IW-klubb vid ett
högtidligt ”öppningssamkväm” på
Filipstads Stadshotell den 13 mars
1949. Den 2 december samma år
hölls charterfesten med klubbens
nu 17 medlemmar. Årsavgiften var
10 kronor!
Även om det var lite trögt i starten fick klubben snart svenska efterföljare. Efter några år fanns det
sju klubbar i landet från Göteborg

i väster till Gävle i öster och från
Umeå i norr till Karlskrona i söder.
Filipstad IWC kan se tillbaka på en
mycket framgångsrik verksamhet.
Man etablerade under åren vänklubbar i England, Danmark och
Norge och Karlskoga-Degerfors.
Många projekt, givande program
Många projekt och hjälpinsatser har
genomförts på hemmaplan, nationellt och internationellt. Mötesprogrammen har varit intressanta och
medryckande och blandat allvar
med flärd.

En klubb med stor betydelse
Medlemmen Margaretha Danielson
sammanfattade klubbens betydelse vid 60-årsjubileet:
”Inom och utom klubben har
många kontakter skapats och vänskapsband knutits. Vi har gästats av
intressanta föredragshållare och fått
nya kunskaper. Dörrar till vackra miljöer har öppnats.
Kort sagt. IW har berikat våra liv
både in- och utvärtes.”

I somras gjorde Karin Sundelin och
Lena Wenander Johansson verklighet av planerna. En lista på intressanta kvinnor gjordes upp, roller
fördelades mellan klubbmedlemmar och några andra, och kläder
lånades från Värmlandsoperan. Så,
en eftermiddag i juli, kanske sommarens varmaste dag, gick det hela
av stapeln. Under en sträcka på ca
1 km från Hötorget till kyrkan fick
man träffa tolv kvinnor som av olika anledningar blivit kända genom
århundraden. Vi hade försiktigt hoppats få två grupper à 25 intresserade deltagare, men det blev betydligt flera.

Text Kerstin Jonson
(fritt från IWs hemsida)

Det mynnade ut i Filipstads Fruntimmersförening, nu drygt 150 år.

Filipstads tidning var där
Charlotta Delphin- Florén, änkan
efter Filipstadstidningens grundare, fortsatte att
driva tidningen
efter makens död.
Hon berättade kort om sitt
arbete innan hon
rusade tillbaka till
redaktionen. Tidningen började
ges ut 1850.
I kyrkans hus
fick man se tavlor
av Karin Fryxell
och även ett par
av henes sagofigurer Sotlugg och
Linlugg. I närheten av kyrkans hus
satt en bedrövad kvinna. Det var
kökspigan som en söndag 1775
förorsakade den stora branden i Filipstad, då även kyrkan brann upp.

Den första man träffade var Selma
Lagerlöf. Jodå, hon hade anknytning till stan och besökte ofta sin
morfar som bodde där. Pjäsen Dunungen utspelar sig i Filipstad.

Jubileet startade redan sommaren 2018 med en historisk kvinnovandring genom Filipstad där man fick träffa många kända personer. Selma Lagerlöf, Nils Ferlins mor, grundarna till Filipstads fruntimmersförening, änkan till grundaren av Filipstads tidning, pigan
som orsakade storbranden, Drottning Kristina och många andra kvinnor med anknytning till Filipstad.
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Fruntimmersföreningen bildas
Nils Ferlins mor visade sig och sjöng
några av sonens visor. Ett par damer
funderade under en kaffestund
över hur man skulle kunna förändra
samhället och ge kvinnor mera makt.

I den nya kyrkan färdigbyggd 1785
spelade Sveriges första kvinnliga
organist Charlotte von Schéele på

orgeln. Hon visade också exempel
på sina vackra blomstermålningar.
Här fick man även träffa drottning
Kristina. Inte hon som abdikerade
och begav dig till Rom utan Karl
IX:s änka, mor till Karl Filip, som
staden är uppkallad efter. Några
barnbarn till klubbmedlemmar fick
vara pager till drottningen. Under
premiären fick man också möta
- skomakaränkan, vars man blev
brutalt mördad 1673 av kyrkoherdens dräng,
- en jäktad sjuksköterska som arbetade på lasarettet, ett av de äldsta i
landet,
- Signe Gustavsson, dragspelsdrottningen, satt och spelade på bron
över älven,
- Anna Karolina, storasyster till de
berömda bröderna John och Nils
Ericsson.
Text Inger Persson,
foto Jennifer Sundelin, Peter Danielson,
Kerstin Stålberg
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TANT PRICK - SJUKHUSCLOWNEN
26 damer i Eskilstuna
Fors IWC och två inbjudna utbytesstudenter
från Australien lyssnade
Redaktör D 235
fascinerat när Lotta LaEvalisa Carlsten
gerström, alias Tant Prick,
berättade om sitt arbete som sjukhusclown.
Redan 2007 började Lotta arbeta som
clown på vår barnklinik, på Mälarsjukhuset
i Eskilstuna, i färgglada kläder med stora
prickar och med röd näsa. Hon dansade,
sjöng och berättade roliga historier, men alltid med mycket stor respekt och lyhördhet
för de små sjuka barnens integritet. Alltid
med god information av personalen,

om vilka barn hon kunde besöka och hur
de mådde just denna dag. Med Lotta
kom en glädjens stund, en möjlighet att
komma bort från sjukdom, mörker och
smärta. Tant Prick och hennes idag åtta
clowner, är numera anställda av landstinget och gör ett fantastiskt arbete på
våra barnkliniker, ett arbete, som verkligen berör. Lotta fick en lång och varm
applåd för sin fantastiska berättelse.
Hon fick också med sig en julsäck full
med hopsamlade julklappar till barnen.
Dagens insamling gick självklart till Sjukhusclownerna.
Text Lillemor Frithz, foto Per Sandberg

INVISIBLE FRIEND STÖDJER BARN I FÄNGELSE
Det var knäpp tyst i Tingshusets stora sal där 55 medlemmar och åtta gäster samlats för att höra Jenny Axene berätta om sitt arbete med Invisible Friend. Det var
Nyköping Oxelösund IWC som bjudit in Nyköping
Öster IWC att gemensamt fira IW-dagen.
Idén bakom Invisible Friend föddes när Jenny Axene
bodde i nordöstra Thailand. Varje torsdag besökte hon
och några andra kvinnor ett lokalt fängelse. Innan dess
visste inte Jenny att mer än en miljon barn världen över
bor i fängelse med sina mammor, ”the invisible interns”.
De osynliga internerna.
När jag kom hem till Sverige ville jag hjälpa till att
belysa problemet, berättade Jenny och tog fram åtta
olika trasdockor som påminner om barns rättigheter
enligt FNs barnkonvention. När man köper en trasdocka betalar man för två, men behåller bara en.

Sjuhäradsgänget med insamlingsresultatet.

Bosse Edvinsson från Team Rynkeby har varit hos BoråsSjuhärad IWC och berättat om Nordens största välgörenhetsarrangemang. Man cyklar till Paris och samlar
in pengar till Barncancerfonden under resans lopp.
Lagfärgen är gul och symboliserar juicen ”God morgon” som ägs av Rynkeby i Danmark.

Text Eva Larsson , foto privat

Sigtuna-Arlanda IWC firade IW-dagen
traditionsenligt på Sigtunastiftelsen
och dagens gäst var Sigtuna-stiftelsens
egen kaplan Lars Björklund, bilden.
Kaplan betyder huspräst.
Lars Björklund belyste först begreppet empati. Han hade reflekterat över
frågan ”Hur långt kan man förstå en
annan människa?” efter ett möte med
en familj som mist sitt barn. De var lika
ledsna när han gick som när han kom.
Reflektionerna ledde till att han skrev

boken ”Kan du förstå mig?” En slutsats
han dragit är att man inte kan hjälpa
någon, men man kan vara till hjälp.
Man kan inte trösta, men vara till tröst.
Han bad oss i Inner Wheel att reflektera över hur vi hjälper. Att ge kan
avslöja en brist hos mottagaren. Han
menar att bästa gåvan är att den man
möter upptäcker något hos sig själv.
Hjälp till självhjälp.
Text Elsy Hermansson, foto Nina Svanberg

Projektet startade i Danmark 2002.
Sverige kom med 2011. Sjuhärad
fick ett eget lag 2018 som bestod av
36 cyklister som i juli cyklade de 130
Redaktör D 236
milen mellan Borås och Paris. Alla del- Christina Stoppenbach
tagare står för sina kostnader. Insamlingsresultatet imponerar. Bara i Borås samlade man in
32 miljoner kr!
För att få delta i detta krävs en ansökan, där det bl.a.
frågas vad man kan tillföra. Man måste vara träningsvillig. Det krävs många tuffa träningsmil på cykel för att
orka med resan till Paris.
Lena Norén tackade Bosse Edvinsson. Ingen ros
utan hellre en gåva till Barncancerfonden. Föredraget
gick rakt in i hjärtat. Man blir så rörd för ditt engagemang. Tack!
Text Ingrid Krafft, foto Bo Edvinsson

MATGLADA DIGITALA APPAR
Margareta Frost från Hushållningssällskapet har berättat om projektet Matglad och Matglad helt enkelt för Alingsås-Lerum-Vårgårda
IWC.
De är digitala appar för personer med intellektuella funktionsvariationer och innehåller recept med
bilder och texter på ett enkelt sätt,
steg för steg. Ingredienserna kan
även läggas i en digital inköpslista.
Båda apparna har blivit belönta
med priser i miljonklassen. Arbetet

Den andra skickas till ett barn i fängelse. Båda dockorna
har en bricka fäst på armen med samma nummer. När
den andra dockan levererats till ett barn får du hem en
bild på det fängelse där ditt barn har en hemlig vän.
– Tanken med dockorna är att låta de här barnen veta
att de inte är bortglömda, att de har en osynlig vän i
Sverige, förklarade Jenny.

KAN DU FÖRSTÅ MIG?
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CYKLAR FÖR BARNCANCERFONDEN

har lett till tryckt kokbok, studiecirklar med handledningsmaterial,
praktiska middagsträffar och matgladsambassadörer som lär hur
man använder apparna.
Matglad kommer att utvecklas även för äldre målgrupp.
Om Matglad finns att läsa på
www.matglad.nu
www.valkommenpamiddag.nu
www.facebook.com/matglad
Text Kristina Dalenius

NYTTIGT MED ARONIA OCH HAVTORN
Paula H. Widén har besökt Strömstad-Tanum IWC och pratat om bären Aronia och Havtorn.
Aronia-bären, bilden, är ett växtsläkte i familjen rosväxter. Det finns
många olika sorter, t.ex. svart aronia
och slånaronia. Ursprungligen kommer de från Nordamerika och har
spridit sig vidare ut i världen efter
den senaste inlandsisen. Bären har
lång historia som medicinalväxt i
Europa. Den har på senare år blivit
mera känd i Sverige. Den är full av
vitaminer och oxidanter.

Havtorn är havstörne eller finnbär.
Växer som buske i stora delar av
Eurasien. Trivs där det är kallt. Den
växer nära havsstränder eller i torra
områden. Detta bär är också fullmatat med nyttigheter, vitamin C plus
Omega 3, 6, 7 och 9. Goda sylter
och marmelader och drycker kan
man göra av dessa bär.
KP Lillemor Fredriksson tackade
Paula så hjärtligt och gav henne en
röd ros.
Text Lena Wersén
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REBELLDOKTORN I VETLANDA
IW-dagen firade vi
på Skeppet, Vetlanda församlingsgård. Vi var nästan
Redaktör D 238
60 personer. VetLena Petruson
landa IWC bjöd
på fika, en insamling till IW-doktorn gav 3 110 kr.
Inbjuden var ”Rebelldoktorn”
Erik Erichsen, bilden, som berättade
om sin tid på sjukhuset i Aira, Etiopien, där han arbetade under 20032014. Med bildspel fick vi insikt om
hur arbetet gick till med många dramatiska händelser.

Mellan 200-300 patienter sökte
vård varje dag. Erik som är utbildad
kirurg, ortoped och gynekolog fick
ta hand om många fall och försöka
hjälpa dem så gott han kunde med
små verktyg, då resurser saknades.
Med stor uppfinningsrikedom löste han oftast problemen men det
fanns också de som tyvärr kom för
sent.
Kvällen avslutades med mycket
prat kring borden och Ingrid blåste
ut IW-ljuset och tackade alla innan
vi gick hem.

Text Margaretha Olofsson,
foto Birgitta Davidsson

PÅ BESÖK I ASSYRISKA KYRKAN
En frostig vinterkväll samlades Skövde St:a Elin IWC
i Österns Assyriska kyrka i Södra Ryd. Vi hälsades välkomna av Alda Danial och fick lära oss att inom den
assyriska kyrkan har kvinnorna sjal på huvudet under
gudstjänsten.

Vi fick göra bekantskap med prästen Allan Barkho som
varit verksam i Skövde i åtta år. Han höll en kort kvällsbön på assyriska och Alda översatte vad bönen handlade om. I Skövde finns ca 2 000 assyrier och i Tibro 3-400.
Den assyriska kyrkan är "World wide" med drygt en halv
miljon medlemmar.
Högste ledaren är patriarken och han finns idag i
Irak. Organisationen är uppbyggd med biskopar, präster och diakoner. En präst får vara gift men inte biskopar och patriarken. Det finns inga kvinnliga präster och
detta beror på deras tolkning av bibeln. Kvinnorna har
ändå en hög ställning p.g.a. att Jesus föddes av en kvinna. Alla som är döpta är välkomna att delta i gudstjänst
och ta nattvarden. Assyrien var en stormakt i Mellanöstern för över sex tusen år sedan.

FOTON SOM PÅVERKAR OCH BERÖR

Djur och natur var på dagordningen hos Svedala-Bara IWC då Alexander Zackrisson berättade om ”Vår
värld genom en 17-årings objektiv”.
Vi fick en intressant och engagerande föreläsning av Alexander som
inledde med att berätta hur han tidigt blev intresserad av djur. Många

På Gislaved IWCs novembermöte berättade KP Birgitta
Saur om den dröm som hon och dottern Wiveca infriade i somras efter 25 års väntan och längtan: Att cykla från Anderstorp i Småland till Vigge i Jämtland. En
sträcka på 87 mil!
Cykelgruppen bestod av sex nära och kära. Tidpunkten var kanske inte optimal. Extrem högsommarvärme och skogsbränder i norr. När vi startade vid sjutiden på morgonen visade temperaturen redan på 17
grader, sen steg den till runt 30 grader. Asfalten blev
också varm. Vi cyklade runt 10 till 14 mil varje dag, med
en vilodag i Leksand.
Många bananer, salta jordnötter, snickers och mackor
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gick det åt under dagarna. Och mängder med vatten. På
kvällarna blev det grillning.
Text Birgitta Saur, foto privat

Hela gänget vid start. Birgitta i grön tröja. De övriga är en dotter, en son samt några andra släktingar.

och
miljöbudskap. Avslutningsvis menade han
att genom att anRedaktör D 239
vända foton som Marianne Wikfalk
berör kan man
påverka samhället i positiv riktning.
En intressant presentation och
fantastiska fotografier! Vi tackade
Alexander med en varm applåd och
en låda med cider.
Text Agneta Eriksson, foto Alexander
Zackrisson och Ewa Andersson

VÄLKOMNA HILLEVI OCH MAGDALENA!
Burlöv IWC har vid flera av träffarna
haft Hillevi Aspe t.v. och Magdalena
Östberg som gäster. I mitten på
bilden KP Gärd Olsson.
På vår novemberträff fick vi den
ömsesidiga glädjen att ta emot damerna som medlemmar i vår klubb.
President Gärd Olsson över-

Text och foto Ulla Persson, Ewa Jägevall

BIRGITTAS DRÖM GICK I UPPFYLLELSE

djurböcker lästes och många djurparker besöktes. Så småningom fick
han möjlighet att göra sin prao på
Falsterbo fågelstation där han lärde
sig mycket om fåglar och ringmärkning. Alexander berättade, vilket
kanske var nytt för många av oss,
att bara en tredjedel av flyttfåglarna
kommer tillbaka, en tredjedel dör
på vägen bort och en tredjedel på
vägen tillbaka.
Alexander började också tidigt
intressera sig för fotografering, som
han kombinerar med intresset för
djur och natur. Vi fick se en mängd
exempel på fantastiska djurbilder.
Han har engagerat sig i miljöfrågorna och han är nu en av tolv
ungdomsambassadörer inom WSY
(WWF Sweden Youth). Organisationen riktar sig till ungdomar och
uppgiften är att sprida information

lämnade medlemsbrev och IWnål och vi välkomnade de nya
medlemmarna i vår ring. Vi har
fler gäster som delar våra värderingar och som också gärna vill
bli kuggar i vårt hjul framöver.
Text och foto Gittan Holmström

350-ÅRSFIRANDE AV LUNDS UNIVERSITET
Lund IWC gästades på IW-dagen av Göran Bexell, rektor
emeritus vid Lunds universitet.
Han berättade hur universitet firat
sitt 350-årsjubileum.
Det var en stor händelse. Universitetet har ca 8 000 anställda och ca
40 000 studenter. Varför skulle man
då fira? Jo universitetet innebär 350
års akademisk utbildning, 350 års
forskning och är en 350 års kulturoch samhällsbärande institution.
Aktiviteterna skulle präglas av allvar
och humor, lätthet och tyngd.

Kungaparet kom till invigningen.
Skissernas museum återinvigdes.
400 programpunkter genomfördes,
varav 90% var för allmänheten. Jubileumsmusik framfördes, det var
kultur- och vetenskapsveckor och
mycket, mycket mer vi fick höra om.
Många av målen uppfylldes. Var femte svensk kände till
att universitetet hade jubileum.
Avslutningsvis: Nästa 350 år? Vart
är vi på väg? Studenterna är framtiden!
Text Britten Hovstadius,
foto Gerti Stenkula

KP Ann Persson tackade Göran Bexell för
en trevlig resumé av firandet.
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STARKA KVINNOR I ÄLMHULT
På
IW-dagen
hade Älmhult
IWC bjudit in tre
kvinnor till sitt
möte. De hade
Redaktör D 240
kommit till SveAnita Hilner
rige och Älmhult
som flyktingar från Colombia, Somalia respektive Syrien. Tre unga,
starka kvinnor, som på olika sätt
och av olika anledningar hade flytt
från sitt land. De har varit i Sverige
i mellan två och fyra år, hunnit lära
sig svenska, en har utbildat sig till
undersköterska och de övriga är på
gång med andra utbildningar.
Alla tre vittnar om att de har
haft stor hjälp av det språkcafé som
anordnas i samarbete mellan Röda
Korset och ABF. Där lär man sig
svenska genom samtal med svenska volontärer och får också kontakter som underlättar integration
i samhället. Det svenska språket är
svårt och ibland uppstår både komiska och pinsamma situationer.
Vintern kan vara svår, eftersom
ingen av dem är van vid vår kyla
och vårt klimat. Man nämner flera företeelser i Sverige som man
upplever positiva. Alla har rätt och
möjligheter att utbilda sig, vilket
inte är självklart i andra länder. I vis-

Främre raden fr.v. KP Kristina Jonsson och K-skattm. Ewy
Strömdahl-Carlsson. Bakre raden fr.v. Caroline Peterson och
Charlotte Andersson Lilliehorn representanter för Majblomman.
Foto Vimmerby Tidning.
Fr.v. Hawa, Leidy, KP Marie-Louse Ekander och Rula.

sa länder innebär utbildning också
stora kostnader för studenter och
familj. Vård, barnomsorg och äldreomsorg anser man också vara bra i
vårt land. En sak som man däremot
är väldigt förvånad över i Sverige,
är att elever och andra inte visar respekt för lärare.
De tre kvinnorna har alla tydliga mål för framtiden. Rula, som har
fyra barn, vill utbilda sig till förskollärare och vill ta körkort. Leidy, som
har ett barn, vill bli socionom och
Hawa vill utbilda sig till sjuksköterska samt hitta någon att gifta sig
med. Hon kom som båtflykting och
flydde på grund av att hon skulle

tvingas gifta sig med en man som
var medlem i en terrorgrupp.Vi var
alla berörda av våra gästers berättelser. Efter mötet har alla tre blivit
uppmärksammade i lokalpressen.
Text och foto Anne-Marie Holzapfel

VÄNKLUBB
TILL ÄLMHULT !
Älmhult IWC vill gärna ha en
vänklubb i Sverige för erfarenhetsutbyte och nya IW-vänner.
Kontakta ISO Ethel Persson
(perssonethel @hotmail.com).

BLOMSTERINRAMAD NY MEDLEM

Sofieh Shams Azaran och KP Ann-Marie
Jansson.
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GENERÖST STÖD FRÅN VIMMERBY

Vid årets januarimöte besökte Osby
– Broby IWC Flora blomsterhandel
i Osby. Affären ägs sedan 25 år tillbaka av Carina Nyberg Nordqvist,
som driver verksamheten tillsammans med två anställda. I affären
säljs snittblommor, krukväxter och
diverse presentartiklar.
Carina berättade att snittblommors färger följer årstider och trender i mode samt att allra flest blommor säljs på nyårsafton.
Efter att ha njutit av alla vackra blommor fortsatte kvällens aktiviteter på Stora Hotellet i Osby

där KP Ann-Marie Jansson invigde
klubbens nytillskott, Sofieh Shams
Azaran. Hon är född i Teheran i Iran
där hon har studerat psykologi och
arbetat på en psykiatrisk klinik. Därifrån flyttade hon tillsammans med
sin man till Kina för 12 år sedan.
I Kina studerade hon engelska
och kinesiska och arbetade bland
annat som översättare från kinesiska till persiska.
För 1 ½ år sedan kom Sofieh till
Sverige och läser nu på SFI i Osby.
Text och foto Rose-Marie Nilsson

Generöst bidrag till Majblommeföreningen från Vimmerby IWC. Den rubriken kunde man läsa i Vimmerby
Tidning för en tid sedan. Här lite om bakgrunden:

” Majblomman i Vimmerby har fått
dubbelt så många ansökningar till
jul som vanligt detta år och den lokala föreningen hade för första gången
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tömt kontot helt för att möta behoLilian Bergholtz
vet från familjer som sökt hjälp för
att kunna köpa varma vinterkläder,
julklappar och julmat. Det handlade verkligen om det
basala, inga lyxprylar säger Charlotte Andersson Lilliehorn.”
Ovanstående artikel i lokaltidningen Vimmerby
Tidning om behovet i Majblomman dök upp i samma
veva som IW diskuterat vem man skulle stötta. Att göra
en insats lokalt för barnen som har de största behoven
känns helt rätt tycker vi i Vimmerby IWC. Majblommeföreningen blev jätteglad och tacksam för bidraget. Det
finns alltid hål att stoppa i och de kunde hjälpa fler familjer till jul.
Text Ann Arvidsson

HOS BIRGITTASYSTRARNA I VADSTENA
Vadstena IWC har haft spännande och varierande program den senaste tiden. Vid ett tillfälle besökte klubben
Gästhemmet hos Birgittasystrarna i Vadstena. Sr. M. Monika-Clara O.Ss.s tog emot och berättade om systrarnas
verksamhet. Innan vi gemensamt gick till deras kyrka
för att delta i Systrarnas Completorium (kvällsbön) fick
närvarande medlemmar tillfälle att ställa frågor.
På IW-dagen möttes klubbmedlemmarna till Afternoon tea på det populära Nostalgicaféet.
Klubben har dessutom regelbundna populära kaffeträffar mellan ordinarie månadsmöten vilka samlar
IW-medlemmar i Vadstena för några timmars samtal
och fika.
Text och foto Ingrid Nilzén

Syster Monika-Clara berättade om verksamheten hos Birgittasystrarna i Vadstena.

"SKITA I DET BLÅ SKÅPET"
Folkkonst igår och idag - kvinnliga och
manliga uttryck. Norrköping Norra
IWC och Linköping IWC firade gemensamt IW-dagen.
Museipedagog Emma Friberg hälsade välkommen till Länsmuseet i Linköping och utställningen ” Det blå skåpet”
som visar folkkonst i Östergötland. Det
objekt som givit namn åt utställningen
är ett stort målat skåp av Johan Bäckström, tillverkat någon gång i slutet av
1700-talet. Uttrycket “skita i det blå skåpet” kommer sig av att blå färg var dyr-

bar och därför var det extra fult att förstöra just det blå skåpet. Den manliga
folkkonsten illustreras i utställningen
av saker i trä såsom skåp, soffor, mangelbräden m.m. Den kvinnliga folkkonsten utgjordes av textila material som
förkläden, broderade bindmössor, trasmattor m.m.
En visning som verkligen var något
utöver det vanliga.
Inga-Britt Gustafsson, Norrköping Norra IWC
Margareta Taléus, Linköping IWC,
foto Emma Friberg
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SIWR
BOKMÄRKE

UPPDATERA UPPGIFTERNA I DIRECTORY
Alla distrikt ska ha tre personer registrerade, distriktspresident, distriktssekreterare, distriktsskattmästare.
På rådsnivå ska rådspresident, tidigare rådspresident,
rådsskattmästare, rådssekreterare och rådets redaktör
finnas med.
Det ska finnas en i varje klubb som har behörighet
att uppdatera uppgifterna. Samma sak gäller på distriktsnivå. På rådsnivå har rådets IT-administratör ansvaret för kontot.

Vilka uppgifter ska finnas i Directory?
Varje klubb ska ha sin klubbsekreterare registrerad och
det blir till henne som alla IIWs meddelanden kommer.

D 236
ROSENKORT

SIWR
ROSENKORT

Korrespondenskorten
beställs hos Annika
Lennström, Mark IWC.

Rosenkorten beställs
hos Gertrud Anderberg,
Sigtuna-Arlanda IWC.

annika@molneby.se

gertrud.anderberg@telia.com

Kort + kuvert 10 kr/st.
Porto tillkommer.
Överskottet går till
projekt Narkotikabekämpning.

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

D235
VYKORT
Vykorten beställs hos
Karin Håkansson,
Södertälje IWC.

Annika Ahlqvist, Elisabeth von Friesendorff och Lena Blom

VÄLKOMNA ALLA 49 NYA MEDLEMMAR !
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Avesta IWC
Bollnäs-Edsbyn IWC
Ovansiljan IWC

238
Karin Rostedt
Kristina Andersson
Marie-Louise Hermansson
239
Hillevi Aspe
Magdalena Östberg
Monica Råvik
Lena Pira
Susanne Espinosa

Eksjö IWC
Lidköping IWC
Lidköping IWC
Burlöv IWC
Burlöv IWC
Helsingborg Kärnan IWC
Simrishamn IWC
Staffanstorp IWC

För Silviastipendier och övrig verksamhet
Bankgiro 446-4996

Arboga IWC
Hagfors IWC
Karlskoga-Degerfors IWC
Karlstad IWC
Karlstad IWC
Karlstad IWC
Karlstad IWC
Västerås-St Ilian IWC
Örebrohus IWC
Enköping IWC
Eskilstuna Fors IWC
Katrineholm IWC
Katrineholm IWC
Katrineholm IWC
Sigtuna-Arlanda IWC
Stockholm Nord-Östra IWC
Kungsbacka IWC
Trollhättan IWC
Trollhättan IWC
Uddevalla Skansen IWC
Uddevalla Skansen IWC
Vänersborg IWC

INSAMLADE MEDEL 1/7 -18 – 31/1 -19

Fem nya medlemmar i Bromölla-Sölvesborg IWC
240
Britt Lundberg Nilsson
Bromölla-Sölvesborg IWC
Lena Eriksson Freij
Bromölla-Sölvesborg IWC
Elisabeth Johansson
Bromölla-Sölvesborg IWC
Anki Lennerup
Bromölla-Sölvesborg IWC
Gunilla Olnäs
Bromölla-Sölvesborg IWC
Katarina Gillemo
Halmstad-Tylösand IWC
Britt Nelin
Hässleholm IWC
Safieh Shams Azaran
Osby-Broby IWC
241
Birgitta Ny
Kalmar IWC
Mona Billermark
Linköping IWC

59 307 kr

21 340 kr
= 10 000 kronor

ach.edin@tele2.se

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

D 240
GOLFBOLLAR
Golfbollar (Titleist DT
TruSoft) beställs från
Britt Gars Petersson,
Bromölla-Sölvesborg IWC.
britt.gars@telia.com.

Pris 85 kr/ 3 st varav 15 kr tillfaller något av våra projekt. Porto tillkommer om bollarna inte kan levereras
på annat sätt. Betalning till bg 331-3129.

SIWR
UPPDATERAD LILLA BLÅ
Den lilla blå broschyren
finns nu, uppdaterad,
att beställas från vRP
Agneta Svensson,
agneta.svensson@
projektkompetens.com

mot portokostnader.

SIWRs KONTO

IW-doktorn

Piteå IWC
Skellefteå IWC
Skellefteå IWC
Skellefteå IWC
Skellefteå IWC
Sollefteå IWC

8 kort kostar 20 kr.
Porto tillkommer.
Överskottet går till arbetet mot kvinnlig könsstympning.

Narkotikabekämpning

232
Rose-Marie Åström
Eva Feil
Elisabeth Lugnegård
Ulla Svensson
Astrid Viklund
Kerstin Jönsson
233
Gunilla Nord
Gun-Britt Åsgård
Gunhild Carlsson
234
Susanne Andersson
Gun Tönnberg
Rose-Marie Ohlsson
Elisabeth SundequistStockhaus
Lotta Hammarström
Maj Lilja-Jansson
Susanne Domeij
Christina Lindell
Eivor Magnusson
235
Gunnel Linder
Margareta Lindblom
Marie Björving
Catharina Löwenmo Norroten
Mari-Anne Mokvist
Suzanne Kjellberg
Madeleine Leijon
236
Gertrud Wide
Britt Dahl
Eva Kumlin
Gunilla Clevström
AnnMarie Lövheden Höög
Agneta Johansson

karin.e.hakansson@gmail.com

Caring for women
and girls, Garissa

Alla klubbar fick i januari mail från IIW om att det nu är
dags för uppdatering av våra uppgifter i deras register
(Directory) för 2019-2020.
Varför ska vi göra detta? Jo det är viktigt att det
finns en aktuell kontaktperson i alla klubbar till vilken
Internationella IW kan skicka ut sina meddelanden.

Hur gör man?
På vår hemsida under Bibliotek /IT-dokument finns en
instruktion för denna uppdatering. Klubbarna får gärna
ta hjälp av sitt distrikts IT-administratör om det uppstår
problem.
Vi har fram till den sista april på oss att lägga in våra
uppgifter som alltså avser verksamhetsåret 2019-2020.
Det är dock bra att det görs så snart vi vet vilka som
kommer att ha de berörda funktionerna under nästa år.

Bokmärkena beställs hos
Ann-Christine Edin, Ekerö IWC.

14 915 kr

KONTON HJÄLPPROJEKT
IW-doktorn
PlusGiro
Narkotikabekämpning
PlusGiro
"Caring for Women and Girls"
Garissa
PlusGiro

29 70 96-0
6 12 05-1
11 00 08-0
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POSTTIDNING B

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

Hennickehammars Herrgård

NU FYLLER FILIPSTAD IWC 70 ÅR
Fira med oss – vi var först i Sverige

INBJUDAN
till vårt 70-årsjubileum lördagen den 11 maj 2019!
Samling kl 10.00 på Museet Kvarnen, Kvarntorget 2 i Filipstad,
där kaffe med smörgås väntar.
Musikunderhållning och överraskningar.

VÅRLIG LUNCH
Hennickehammars Herrgård kl 13.30
Anmälan senast den 11 april via mail till karin.sundelin@mac.com
eller telefon till Lena Wenander Johansson 0590-13026 eller 070-305 8646.
Meddela gärna om Du vill övernatta så kan vi tipsa om hotell etc.
Kostnaden för förtäring, 360 kr, sätts in på PlusGiro 56 85 41-7 senast 11 april.
Tänk gärna på något av IWs hjälpprojekt!

Varmt välkomna

Styrelsen Filipstad IWC

