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På Informationmöte 2019

TOGETHER WE CAN

REDAKTÖR SÖKES
Som många säkert vet lämnade Kerstin Jonson uppdraget som redaktör för IW-Nytt i somras då hon tog
över posten som Editor/Media Manager för IIW. SIWR
söker nu någon som vill och kan ta över produktionen av IW-Nytt. Visserligen gjorde Kerstin allt från
"ax till limpa", inkl. lay-out och originalframställning,
men olika produktionssätt kan diskuteras för den
fortsatta utgivningen. Är du intresserad?

Känner du någon som skulle passa för uppdraget? Hör av
dig till mig!
I detta nummer är det stort fokus på höstens Informationsmöte och angelägna framtidsfrågor. Hur ska vi undvika att klubbar läggs ned? Hur ska vi få flera medlemmar?
Glöm inte att boka in Vänskapsmötet i Dalarna 2020!
RP Agneta Svensson
agneta.svensson@projektkompetens.com
070-530 37 81

AVSLUTANDE SOMMMARMÖTEN
I somras försvann tyvärr tre av våra
livaktiga klubbar. Lidingö IWC,
Kalmar IWC och Båstad IWC hade
beslutat att avveckla verksamheten.
Sista utflykten för Kalmar-klubben
gick i Glasriket. I Kosta höll Ulrika
Messing en intressant föreläsning
om hur det är att gå från politik till
näringsliv. Ulrika är idag aktiv i Kos-

KP Kerstin Håkansson tackar Ulrika Messing. Foto Kerstin Lindgren.

ta Boda Art Hotel. Klubben tackar
alla för många trevliga och givande
år i Inner Wheel.
Det var stor uppslutning på Båstads sista sommarlunch/årsmöte.
Efter en välsmakande lunch samt
sång och musik från sextiotalet hölls
ett avslutande årsmöte där den avgående stryrelsen avtackades.

STANDAR FRÅN VILNIUS TILL GÖTEBORG
Göteborg Norra IWC hade sedvanligt presidentskifte på Fars Hatt i Kungälv i juni. Mötet inleddes med
klubbärenden och vi bestämde att dagens lotteri skulle
gå till Narkotikabekämpningen.
Ulla Frang som varit i Vilnius på Östersjömötet
"Bridging the Baltic Sea", berättade om detta och överlämnade standar som hon fått av IW-klubbarna i Vilnius
och Kaunas. Annette Strandqvist höll 3 minuter om sig
själv. Else Vestlund och Helena Östling, som lämnar styrelsen, avtackades. Mötet avslutades med lottdragning
och vi önskade varandra en riktigt härlig sommar.
Text och foto Margareta Westesson

Ann Robertzon, i rött, ny president i Göteborg Norra IWC, hälsades välkommen av avgående president Gunilla Annerbratt.
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Rådspresident Agneta Svensson

VIKTIGT MED
PERSONLIGA MÖTEN

Kära Inner Wheel-medlemmar!
Jag är nyss hemkommen från ett
givande Informationsmöte i Rosersberg där diskussionernas vågor böljade fram och åter. Vi var nästa femtio Inner Wheelare som träffades,
diskuterade och umgicks.
Kommunicera mera
Temat för mötet var kommunikation, både intern och extern. Många
goda idéer och förslag framkom,
men vi var eniga om att det viktigaste målet för året är att inga fler
klubbar läggs ned. En klubb är lika
med en röst och blir vi färre till antalet så tystnar snart vår röst i världen
och det vill ingen av oss uppleva.
Använd verktygslådan
Inner Wheel spelar en viktig roll
både nationellt och internationellt.
På hemsidan hittar ni en verktygslåda där det finns mycket hjälp att
hämta för att förhindra nedläggningar.
Alla rörande överens
Vi ska alla under året fortsätta att
jobba med kommunikation. Vi måste bli bättre på att synas och höras.
Jag vill också påstå att vi alla var rörande överens om vikten av det personliga mötet. Flera distrikt har t. ex.
egna träffar med sina klubbar efter
vårt informationsmöte och de är
mycket uppskattade – ett tips. Tänk
också på alla trevliga träffar som anordnas, nästa höst ser vi fram emot
Vänskapsmötet i Tällberg.

Tävling
Rådets VU utmanade distrikten
med en tävling. Vinner gör den
klubb som under året skaffar flest
nya medlemmar. Vinnare utses vid
nästa års Informationsmöte. Är ni
nyfikna på priset så försök pressa er
distriktspresident.

Träffande symbol
Årets distriktspresidenter har valt
Humlan som symbol. Humlan som
inte förstår att den inte kan flyga
utan gör det ändå. Visst stämmer
det bra med "Together we can" som
vår världspresident Phyllis Charter
har valt som motto. Låt inga förutfattande meningar hindra oss från
att växa och utveckla Inner Wheel.
Det är också viktigt att aldrig glömma våra grundvärderingar - Vänskap, Hjälpsamhet och Internationell förståelse.

lokala projekt, något att vara stolt
över. Vi får heller inte glömma den
hjälpverksamhet i form av tid som
många medlemmar lägger ner, t.ex.
genom ideellt arbete med språkstöd, kvinnojourer, soppkök m.m.
Värt mycket men syns inte i form av
pengar.
Jag kommer gärna och ofta
Vi har ett spännande år framför oss
och jag ser fram emot att träffa er på
höstens och vårens distriktsmöten.
Sista helgen i september åker jag till
D233 och Bollnäs, sedan följer D240
i Ängelholm, D232 i Piteå och D241
i Vimmerby. Jag vill gärna delta på
distriktens VU-möte som brukar ligga i anslutning till distriktsmötena.
Men ni ska veta att jag gärna kommer vid andra tillfällen också, det är
bara ni hör av er.
Jag önskar oss alla ett intressant och
utvecklande Inner Wheel-år tillsammans där ingen av oss är längre bort
än ett telefonsamtal, mail eller kort.
Agneta Svensson

Bra sparande
Under året som gått har vi samlat
in en dryg miljon till våra hjälpprojekt. Ungefär hälften till våra gemensamma projekt och hälften till
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Nationalrepresentant Pia Elmgren

GIVANDE MED
INTERNATIONELLT
ENGAGEMANG

Kära Inner Wheelare!
Mitt tredje år i rådet har nu påbörjats med ett viktigt och intressant
uppdrag som Nationalrepresentant/RISO. Min funktion som nationalrepresentant innebär kontakter
med DISO och med internationella
Inner Wheel.
Arbetet som nationalrepresentant/RISO är mycket olikt det jag
hade förra verksamhetsåret och här
lär man känna Inner Wheel från en
annan vinkel nämligen vårt internationella engagemang.
Vårt traditionella informationsmöte på Rosersberg genomfördes i
år den 10 – 11 augusti, där distriktens nya funktionärer träffas och
utbyter erfarenheter. Vi diskuterade
och utbytte tankar om funktion och
ansvarsområden. Detta år kommer
att präglas av temat kommunikation över alla nivåer för att stötta
varandra och föra Inner Wheel framåt.
Vi tillsammans har ett viktigt
uppdrag att förmedla våra internationella kontakter. DISO får information från RISO. DISO vidarebefordrar
till ISO. DISO och ISO ska ha en stående punkt på varje möte. Bra om
varje klubb har ett klubbprogram
med internationella förtecken varje
år. Det gör att vi påminns om vårt
internationella nätverk. Sök också
efter internationella vänklubbar!
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Together we can
Vår nya världspresident Phyllis
Charter har som valspråk ”Together
we can”– tillsammans kan vi. Hon
menar att tillsammans kan vi uppnå våra drömmar och hjälpa andra
att uppnå deras, samtidigt som vi
njuter av vänskapen i våra klubbar.
Vi måste fortsätta att inspirera, att
vara innovativa i våra ansträngningar i att få kvinnor att gå med i Inner
Wheel. Hon refererar till S:t Francis
av Assisi ”Börja med att göra vad
som är nödvändigt, gör sedan vad
som är möjligt och plötsligt gör du
det omöjliga”.

Vid informationsmötet gjorde jag
en kort presentation av Inner Wheels närvaro som NGO (non governmental organisation) i FN (se hemsidan). Viktigt att både DISO och
ISO går in på både den svenska och
internationella hemsidan för att

kunna rapportera vid distrikts- och
klubbmöten om vad som sker. Vår
UN-representant Martine Gayon är
mycket aktiv på twitter så sök reda
på henne för intressant information.
EM är en viktig träffpunkt
Som nationalrepresentant har jag
som uppdrag att närvara vid European Meeting som i år är förlagt
till Münster i Tyskland. Även vår
rådspresident deltar. Vid förra årets
möte i Stavanger föredrog past nationalrepresentant, och nu även IIW
Board Director, Margareta Wesslau
en vitaliseringsstrategi. Den har nu
hon och en grupp från andra europeiska länder utvecklat mer mot att
förhindra minskning av medlemmar
och upplösning av klubbar. Vi ser
fram emot att ta del av deras tankar.
Mer om detta på sidan 9. European
Meeting är ett bra och viktigt forum
där representanter från alla länder i
Europa är närvarande och där vi får
lära av varandra.
Till sist vill jag önska er alla ett
lyckosamt år med många intressanta möten och tillfällen att knyta nya
kontakter både internationellt och
nationellt.
I vänskap, hjälpsamhet och internationell förståelse.
Pia Elmgren
		

Verksamhetsåret 2018-2019

LIVLIG AKTIVITET OCH VIKTIGA PROJEKT
SIWRs verksamhetsberättelse för
2018-2019 finns nu att läsa på hemsidan. Här beskrivs några av de viktigaste besluten och aktiviteterna.
Glädjande nog redovisas en
fortsatt mycket livlig aktivitet bland
klubbar och distrikt. Många givande
möten har under året rapporterats i
IW-Nytt och på hemsidan.
Givande informationsmöte
Årets informationsmöte för distriktsfunktionärerna hölls liksom
förra året i Rosersberg utanför
Stockholm. Här informerades bl.a.
från Convention i Melbourne och
om SIWRs hjälpprojekt. Tre förslag
till gemensamt projekt under det
nya internationella paraplyet "Caring for women and girls" redovisades. De tre förslagen diskuterades i
klubbarna under hösten och beslut
fattades på höstens rådsmöte i Västervik att fortsätta att stödja Garissa (Monica och Carl-Axel Ekmans
insamlingsstiftelse) under periden
2018-2021. Bild nedan.
Under informationsmötet fördes även gruppsamtal kring prak-

tiska och konkreta frågor samt erfarenhetsutbyten. Tips och förslag
hur verksamheten kan utvecklas
finns på hemsidan.

Framgångsrika projekt
Till Årets Narkotikasökhund inom
Tullverket utsågs IW-hunden Boy
som arbetar i Haparanda.
Det nationella projektet IW-doktorn i samarbete med Rotary
Doctors Sweden löper vidare.
Fyra stipendier har delats ut till
blivande Silviasjuksköterskor och
Silviasystrar för vidareutbildning
inom demensvården.

Totalt har över en miljon samlats in till olika hjälpprojekt under
verksamhetsåret. Ungefär hälften
av detta imponerade belopp utgörs
av medel som klubbarna skänkt till
egna, lokala, nationella eller internationella ändamål. Nya avtal för
våra svenska projekt är under utarbetande.
Rådsmötet i Skellefteå i april
drabbades av SAS-strejken. De flesta deltagarna kunde inte ta sig till
mötet. Många av beslutsfrågorna
fick tas på telefon med distriktspresidenterna. Övriga frågor hänsköts
till höstens informationsmöte.
Ekonomin i balans
Under året tillkom 176 nya medlemmar. Tre klubbar har tyvärr lagts
ned: Båstad IWC, Kalmar IWC och
Lidingö IWC. Från den 1 juli 2019
är vi därmed 3 598 medlemmar i 89
klubbar i 9 distrikt.
Färre medlemmar gav lägre intäkter och press på ekonomin. Tack
vare att vi inte haft några oförutsedda utgifter kommer bokslutet att
visa ett positivt resultat.
Resultat- och balansräkningar
redovisas på hemsidan efter revision.
Internationella uppdrag
Margareta Wesslau, tidigare rådspresident och nationalrepresentant
har valts till IIW Board Director
2019-2020 och Kerstin Jonson,
också tidigare rådspresident och
nationalrepresentant samt redaktör/medieansvarig har valts till IIW
Editor/Media Manager 2019-2020.
Kerstin lämnar därmed sin befattning som redaktör för IW-Nytt och
medieansvarig.
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Årets Informationsmöte i Rosersberg

TREVLIGA OCH LÄRORIKA DAGAR
Enligt mångårig tradition samlades distriktens
funktionärer och rådets VU till ett gemensamt möte
i augusti.
Mötet ägde i år rum på Tre Rosor Pensionat &
Konferens i Rosersberg utanför Stockholm. Uppgiften var att gemensamt gå igenom aktuella frågor
och ge praktiska tips för olika funktionärer inför det
kommande året. Komunikation och åtgärder för att
förhindra nedläggning av klubbar var årets huvudteman.
En viktig fråga gällde kommunikationen i organisationen. Att det som t.ex. behandlas på Informationsmötet
når ut till distrikt, klubbar och medlemmar. När rådspresidenten kommer till distrikten och när distriktspresidenten kommer till klubbarna träffar de först resp.
VU. Då går man igenom vad som är nytt och vad som
ska förhandlas på det efterföljande mötet med övriga
funktionärer i distrikt/klubbar. En del nyheter brukar
alltid dyka upp.
Viktigt projekt
Past nationalrepresentant och IIW Board Director Margareta Wesslau besökte Informationsmötet på söndagen och pratade om att undvika nedläggning av
klubbar. Se mer sidan 9. En del av lördagen ägnades åt
förberedelse inför hennes inlägg. Naturligtvis var även
tid avsatt så att alla funktionärer fick tillfälle att prata
med "sina" respektive funktionärer i andra distrikt.
På grund av flygstrejken blev rådsmötet i Skellefteå
inte som ett vanligt rådsmöte. Men nu överlämnades
presidentkedjan m.m.
Till informationsmötena inbjuds även distriktens IT-ansvariga. De har egen agenda men luncher och kvällar samlades
alla funktionärer och på sorlet kunde man märka att alla trivdes och hade roligt. En grupp på två damer, en yngre och en
lite äldre , framträdde som Stand Up -are på lördag kväll och för
oss åhörare fanns mycket igenkännanden i deras uppträdande.
Informationsmötet är som ett Kick Off och man är
full av energi och framtidstro vid hemkomsten. Nu är
det bara att börja jobba.
Vem vinner? Vem får flest nya medlemmar?
En tävling om vilken klubb som lyckas få
flest nya medlemmar till nästa Infomöte
utlystes av rådets VU. Så - Jobba på!
Tillsammans kan vi!
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Agneta Svensson, rådspresident 2019-2020.

Pia Elmgren fick nu tillfälle att överlämna presidentkedjan till
Agneta Svensson.

Vice RP Ewa Jägevall fick sin brosch som visade att hon ingår i
SIWRs VU som vice RP.

På bilden ovan fikapaus för rådets VU och adjungerade. Fr.v.
Lena Nennefors, Rose-Marie Wahlgren, Agneta Mellgren, Ewa
Jägevall, Agneta Svensson, Pia Elmgren och Annika Ahlqvist.
På de tre bilderna t.v. ses några av deltagarna ivrigt lyssnande.
Bilden nedan: Sekreterarna representerades av fr.v. Kerstin
Hansson D236, Rose-Marie Wahlgren SIWR, Ann-Charlotte
Berglund D232, Eva Gille D234, Britt-Marie Kjellberg D238, Eva
Ravnell D235 och Ulla Mueller D 233.

Alla var där
Vid Informationsmötet deltog sammanlagt ca 50 funktionärer från alla nio distrikt. Deltagarna träffades i
funktionärsgrupper och gick igenom gemensamma
uppgifter. Här var ett bra tillfälle för erfarenhetsutbyten
och få tips inför det kommande verksamhetsåret.
IT-gruppen på plats
IT-ansvariga från distrikten hade eget program och gick

bl.a. igenom hur hemsidan fungerade. Vad som var bra
och vad som kunde göras bättre. En del nya önskemål
kom fram och som nu kommer att åtgärdas.
IT representeras på bilden nedan av rådets IT-samordnare Annika Ahlqvist, Gunilla Kegert D241, Birgita Gabrielsson D240, Kajsa Rentzhog D232 Christina
Sundkvist D234, Lena Blom D233, Helene Reiner D235,
Elisabeth von Friesendorff D239 och Berit Nilson D238.
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EN KLUBB MED LUFT UNDER VINGARNA
Efter några års negativ medlemsutveckling
har Eksjö IWC lyckats vända trenden. Nu
har klubben sedan en tid tillbaka en kö av
presumtiva medlemmar. Eksjö har idag 66
medlemmar (genomsnittsåldern är 72 år).
Av dessa brukar cirka 48 komma på mötena.

Klubben chartrades 1985. Mötena sker tredje onsdagen i månaden. Den lyckade utvecklingen är resultatet av ett projekt som drivits gemensamt av alla
klubbens medlemmar. Birgitta Henning t.v. och Stine
Krabbe-Svensson (se bilder) beskriver här det framgångsrika projektet:

Klubbens intention är att medlemmarna ska känna DET:
Delaktighet
Engagemang
Trygghet
Hur når vi dit?
Vi tror att det uppnås genom:
Delaktighet
Medlemmen kan ha ett uppdrag
som ligger utanför styrelsearbetet för att känna delaktighet. T.ex.
ingå i en programgrupp, ta emot
medlemmarna när de kommer
till klubbmöten eller ingå i julfestkommittén. Att ha uppgifter
gör det också lättare för klubben
att rekrytera personer till framtida
styrelsearbete.
Klubben har ett faddersystem
så att det finns någon att vända sig
till med frågor.
Engagemang
Engagemang kräver kunskap om
klubben och dess organisation.
Vi har möten för nya medlemmar.
Vi samlar de som invalts under
det senaste året eller de två senaste åren till ett möte med någ-

ra ur styrelsen som berättar om
organisationen och hjälpprojekten. De nya medlemmarna säger
sedan något om sig själva. I en
egen grupp utan styrelsefunktionärer får sedan de nya sitta och
prata om sina förväntningar och
komma med idéer. Det redovisas sedan till styrelsegruppen.
Trygghet
-Det är viktigt att på mötena ge
utrymme för fördjupande samtal.
Vi har slumpvis placering och sitter om möjligt högst fyra vid varje
bord när vi har diskussionsämnen.
Erfarenheten har visat att det är
svårt att ha diskussioner när det är
sex personer vid ett bord.
-Fysiskt. Lokalen bör vara anpassad. Vi träffas oftast på ett konditori

i sta´n. Där finns inga andra gäster
då. Som många har erfarit är det
viktigt med bra akustik och att det
går att uppfatta det som sägs.
-Det är mycket som ska dokumenteras. Vi försöker göra så lite
som möjligt. Vi skapar mallar för
månadsbrev och protokoll för att
det ska kännas bekvämt för alla
och att man inte behöver vara författare för att rapportera från möten
och sammankomster.

Rekrytering
Rekryteringen sker genom att
medlemmar tar med sig någon
som verkar intresserad. Hon får
komma som gäst vid högst två
tillfällen och bestämmer sedan
om hon vill bli invald. Fadder blir
då den som introducerat henne.
Vi har en god tillströmning. Under de senaste tre åren har vi fått
20 nya medlemmar.
Hjälpprojekt
Vi har förutom IWs nationella
hjälpprojekt ett lokalt projekt som
innebär att vi skänker pengar regelbundet till flickors gymnasiala
utbildning i Nalala, Kenya. Några
av kommunens grundskolor är
också involverade i det projektet.
Eksjö kommun ligger i norra Småland och
har ca 18 000 invånare. Ca 40% av befolkningen är sysselsatt inom offentlig sektor.
Pastellfärgade trähus och kullerstensgator sätter sin prägel på centrum.
Text Stine Krabbe-Svensson och Birgitta
Henning, personfoto Inga-Britt Bohlin
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HUR KAN VI UNDVIKA NEDLÄGGNINGAR?
Klubbnedläggningar var en av
huvudfrågorna som behandlades
på Informationsmötet i Rosersberg. Margareta Wesslau, past
Nationalrepresentant och Board
Director 2019-2020 presenterade
en strategi för att finna medlemmar till styrelser och undvika att
klubbar upplöses. Här följer ett
sammandrag:
Sverige har förlorat 70 klubbar sedan år 2000 och minskat i medlemsantal sedan 1990. Från 2014 har vi
haft ett jämt inflöde av nya medlemmar och skulle vi inte upplösa
klubbar, skulle vi öka i medlemstal.
Vi har stora klubbar och en upplöst
klubb är kännbart för IWs ekonomi
och mycket demoraliserande för
oss andra.
2017 vände sig SIWR ut till övriga Europa för att få råd och hjälp
och en arbetsgrupp har sedan
verkat och utökats för att finna en
strategi för speciellt norra Europa
och Storbritannien att finna styrel-

redning. När klubbar slutar vara
vitala och livskraftiga, då är det
allra viktigaste att utse en styrelse,
för att sedan kunna ta nya tag och
utvecklas igen. Då är det oftast inte
brist på medlemmar men brist på
medlemmar som vill sitta i styrelser
och ta ansvar för sin klubb. Strategin vill förenkla och modernisera
styrelsearbetet och har därför också en ”verktygslåda” med praktiska
åtgärder.
Margareta Wesslau informerade om
förslag till ny strategi.

semedlemmar och förebygga att
klubbar upplöses.
Ett förslag till strategi framlades
på European Meeting 2018 och nu
har distriktspresidenter och vice
DP i Sverige också givit värdefull
feed-back till en slutlig strategi.
Viktigt med framförhållning
Strategin avser att förebygga att
problem uppstår med god framförhållning och en förstärkt valbe-

Vi behöver ha valberedningar
Strategin går ut på att klubbstyrelser och distriktsstyrelser i samband
med övriga val också väljer en valberedning, bestående av de tre senaste presidenterna. De tre senaste
distriktspresidenterna ska dessutom fördela distriktets klubbar mellan sig och ha ett speciellt ansvar
för att bidra till att finna styrelsemedlemmar i ”sina ” klubbar och ha
kontakt med klubbarna. Åtagandet
startar i början av höstsäsongen.
Margareta Wesslau

BRIDGING THE BALTIC SEA I VILNIUS
Det femte Östersjömötet ägde
rum i Vilnius, Litauen, i slutet av
maj. Totalt samlades ett 100-tal innerwheelare med respektive från
Danmark, Tyskland och Sverige. Ett
20-tal svenskar deltog i arrangemangen som innehöll mycket in-

tressant sightseeing. Till fots i gamla
stan, med buss runt om i Vilnius. En
bussutflykt gick till borgen i Trakai,
en annan till Kaunas. Där ordnade
lokala IW-medlemmar en träff med
gästerna. Högtidsmiddagen avnjöts
på slottet Grand Duke mitt i staden.

Vilnius klubbpresident hälsade välkommen och en välkänd politiker
från Lithuanian Greens Party höll ett
engagerat föredrag om vår hotande
miljö, inkl Östersjön. Alla gästerna
fick spela med i en musikalisk underhållning under kvällen.

Orkester som "underhöll". I fronten Christina Persson och Ingegerd Johansson.

Ingelög Wyndhamn och Margareta
Wesslau var på plats i Vilnius.

En halv kanna klistrad på husväggen
med karta över Vilnius.
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SILVIASYSTERSTIPENDIUM TILL EMMA
Äldres situation är ett av Inner
Wheels prioriterade områden
över hela världen.
SIWR beslutade år 2011 att instifta stipendier att utdelas till sjuksköterskor och undersköterskor
som studerar demensvård vid
Sophiahemmet Högskola; blivande Silviasjuksköterskor respektive
blivande Silviasystrar. Gertrud Anderberg, Sigtuna-Arlanda IWC, har
skapat ett vackert rosenkort och
det är försäljningen av detta IW-kort
som ger medel till stipendierna.
Vid ett samkväm på Silviahemmet den 15 augusti 2019 delade jag
ut Inner Wheels Silviasysterstipendium á 10 000 kr till blivande Silviasyster Emma Björkman. I Stipendiekommitténs motivering betonas
Emmas goda förmåga att integrera
teoretiska och praktiska kunskaper
om demensvård i enlighet med den

palliativa vårdfilosofin.
Där
beskrivs också
Emmas
stora
engagemang,
vilket utgör en
förebild för god
demensomvårdnad.
Emma har
arbetat inom
vården sedan
2013 och sökte utbildningen till Silviasyster eftersom hon vill lära sig
mer om hur hon på det allra bästa
sätt kan stödja personer med demenssjukdom och deras anhöriga.
Utbildningen är på två år och teori
och arbete varvas. Emma har nyligen börjat på en ny arbetsplats, Solbacka demensboende i Norrtälje.
Där hoppas Emma kunna fortsätta
att själv utvecklas och även hand-

leda och sprida kunskap om personernas behov till deras närstående
och till sina kollegor.
Emma är mycket tacksam över
att ha utsetts till Inner Wheel-stipendiat och sänder de varmaste
hälsningar till alla innerwheelare.
Text Christina Persson,
Stipendieprojektansvarig.
Foto Andreas Melkersson, Silviahemmet

IMPONERANDE INSATSER
De gemensamma hjälpprojekten fortsätter att engagera klubbar och
medlemmar. Som framgår av "Rosenstaplarna" på sidan 23 uppgick
det totala insamlingsresultatet förra året till ca 500 000 kronor. Därtill
gavs lika mycket till lokala projekt på klubborterna. D.v.s. IW-bidrag
på sammanlagt en miljon kronor!
Narkotikabekämpningsprojektet är
populärt. 250 000 kronor samlades
in för inköp av hundar till Tullverket. Ett imponerande resultat. Årets
Narkotikasökhund blev IW-hunden
Boy, som är stationerad i Haparanda. Många hundförare har besökt
IW-klubbar och visat upp sina hundars fantastiska sökförmåga. En
hund var t.ex. på Lommafesten och
gjorde PR för Inner Wheel (se sidan
18).
Caring for Women and Girls
Stödet till utsatta flickor i Garissa-området i östra Kenya fortsätter
inom ramen för det internationella
projektet "Caring for Women and
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Girls". Under verksamhetsåret gavs
totalt ca 115 000 kronor till Garissastiftelsen som arbetar för att skydda de utsatta flickorna mot könsstympning och samtidigt ge dem
möjlighet till utbildning. Även Bo
Lindell, ordförande i stiftelsen, gör
i mån av tid besök hos klubbar och
distrikt och berättar om projektet.
Kvinnliga läkare på plats i Kenya
IW-doktorn, kvinnliga volontärläkare inom Rotary Doctors Sverige,
fortsätter att engagera många medlemmar. Projektet fick under året in
ca 120 000 kronor. Rotary Doctors
arrangerade under året studieresor
till Kenya där flera innerwheelare

deltog. De kunde på ort och ställe,
i knappt nåbara byar, konstatera
det enorma hjälpbehovet och vilka
otroliga insatser våra utsända läkare gör. Läkarna gör också klubbesök
och berättar om sitt arbete.

Marianne Juter har många gånger varit i
Kenya som IW-läkare.

VÄNSKAPSMÖTE I ROCHESTER
District 12 i Rochester bjöd in vårt
Distrikt 235 på vänskapsmöte. Vi var
åtta som tackade ja och åkte.
Fyra kom från Stocholm Ekerö
IWC och övriga från Södertälje
IWC, Nyköping IWC, Eskilstuna

IWC och Enköping IWC. Vi besökte
bl.a. Leeds Castle med elektronisk
guidning plus båtfärd i vallgraven
med en vältalig gondoljär som berättade mustiga historier från slottets glansdagar.

Katedralen i Canterbury besökte
vi också med personlig guide och
med efterföljanRedaktör D 235
de lunch. Karin
Inger Dalborg
Håkanson samlade in våra bilder och gjorde en fotobok som hon skickade som tack till
vår värd för besöket och för all gästfrihet som visats oss.
Vi kommer att bjuda in våra vänner på besök om två år vilket alla
tycks vara införstådda med och ser
fram emot.
Text Inger Dalborg

ENKÖPING - EN STOR KLUBB PÅ UTFÄRD
Av 63 medlemmar i Enköping IWC
var vi 40 damer som begav oss till
underbara Salnecke Slott för årets
sommarmöte. Där delade vi upp
oss i två grupper och varvade med
lunch samt guidad visning med
Rasmus Nilsson. Därefter återsamlades vi i slottets café för eftermiddagskaffe och vårt möte.
Salnecke Slott har en intressant
historia med anor från Vasatiden.
Det ligger i Enköpings kommun och
är ett av de bäst bevarade slotten i
Uppland. Idag huserar familjen Elisabeth och Lars Norman där.

Alla nöjda och glada efter en mycket givande och trevlig dag i Salnecke.
Text och foto Ingrid Bergner.

NÄRODLAT PÅ SOLBY GÅRD I VALLBY

Glada damer på Solby Gård. Text och foto Kerstin Yttergren.

23 damer från Eskilstuna Fors IWC
samlades på Solby gård i Vallby. Peter Johansson, som driver gården i
fjärde generationen, berättade dess
historia.
Lokalen vi befann oss i huserade
förr suggor. Numera är den affär där
man kan handla närodlat, både eget
och andras, samt vissa inredningsdeltaljer. På gården odlas potatis
och spannmål men största delen är
bärodling. De har även äpplen, päron, pumpa och majs i sitt utbud.
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PÅ MEJERIET I SÖNE
Lidköping IWCs
vårutflykt blev en
fantastisk
uppRedaktör D 238 levelse. Vi hade
Lena Petruson
förmånen att ha
vårt klubbmöte
på Mejeriet i Söne hos Annika och
Ove Lans. Ove köpte det gamla mejeriet ute i Söne för några år sedan
och har satsat stort på renovering
på insidan.
Han berättade att det funnits 22
mjölkbönder på orten. Mjölken kördes med häst till mejeriet. Gamla
kvitton visade att bönderna kunde
hämta både ost och grädde för en
del av den levererade mjölken.

Nu pågår restaurering av mejeriets
utsida.
Annika tillsammans med dottern Sandra (se bild) födde en vision
om att öppna upp butiken och ett
café som de har i dag. De bildade
familjeföretaget Mejeriet i Söne HB.
Ove och Annika har en förkärlek
till landsbygden. De lever och bor i
Söne.
All restaurering har skett med
största varsamhet för att behålla
så mycket som möjligt av det forna
mejeriet. I dag har de fullständiga
rättigheter. De har mest bokade tillställningar som födelsedagar, bröllop och begravningar samt även

öppet några dagar i veckan. Samtliga var helnöjda med presentationen av Söne mejeriets omvandling,
den goda måltiden som vi samlades
kring, samt samvaron i bästa Inner
Wheel-anda.
Text Anna-Lena Mäkitalo-Otterberg

VINPROVNING OCH PRESIDENTSKIFTE
Våravslutningen hos Gislaved IWC
hölls i Folkets Hus. Klubbpresident
Birgitta Saur kunde hälsa inte mindre än 24 medlemmar välkomna till
mötet.
På programmet stod vinprovning tillsammans med Anita Ström,
som för åtta år sedan blev ägare
till en egen vingård i Ungern. Hon
berättade medryckande om livet
som vinbonde samt visade bilder.

Därefter vidtog provning av två
vita och ett rött vin. Ett kort med en
hälsning från vår gudmor Ingegärd
Vårbrant lästes upp.
Kvällen avslutades med presidentskifte. Birgitta Saur (t.h. på
bilden) avtackades för ett mycket
gott jobb under det gångna året.
Den nya presidenten Catharina Johansson tackade för förtroendet.
Text Margaretha Engström

PÅ DAHLÉNMUSEET OCH FYRVAKTAREN
En kväll i maj besökte 14 damer
från Skara IWC Dahlénmuseet
i Stenstorp. Guiden Bo Köhler
gav en intressant inblick i Gustav
Dahléns liv och gärning. Han
föddes på Skräddaregården i
Stenstorp och började som bonde
på fädernegården men eftersom
han var så teknikintresserad
fick han möjlighet att läsa till
ingenjör på Chalmers. Gustav
fick nobelpriset i fysik 1912.
Hans uppfinningar byggde på
acetylengas.
Företagsnamnet
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blev AGA. Nobelpriset fick han
för sin ”klippmaskin” som gjorde
det möjligt att styra gasskenet
och få egna blinksystem i varje
fyr. Andra uppfinningar som
AGA varit involverat i är hjärtlungmaskinen, kuvösen och AGAspisen som i år firar 90 år och
fortfarande finns i bruk. Kvällen
avslutades med en måltid på
restaurang Fyrvaktaren. President
Gull-Brith Alexanderson och
övriga deltagare var mycket nöjda
med kvällen.

Text Inga-Britt Bohlin, foto Dahlénmuseet

STIPENDIER TILL ANNA OCH JENNIE
I juni hade Hässleholm IWC den stora glädjen att meriterade och vi är övertygande om
få överlämna stipendier på 3 000 kronor vardera att vi kommer att få se mer av de här
till två unga tjejer i avgångsklass i grundskolan. två unga kvinnorna framöver.
Både Anna Aronsson och Jennie Claesson är väl

Från vänster på bilden Christina Tallinger
Hässleholm IWC, Anna Aronsson och
Kristina Liljerup, rektor på Västerskolan.
Foto Ruth Brunner.

Anna uppvisar strålande prestationer med goda betyg från skolan.
Hon har ett stort fritidsengagemang, är med i flera teatergrupper,
olika körer och är violinist. Anna är
en hjälpsam och mycket god kamrat med stor empatisk förmåga och
positiv inställning och hon uppvisar
goda ledaregenskaper.
Jennie uppvisar också utmärkta
prestationer med goda skolbetyg.
Hon har ett stort intresse för litteratur, aktiv i skolans bokjury, deltar
i dansträningar och uppvisningar.
Ett annat stort intresse är musik och
sång i olika former.

Glada miner framför Hovdala slott. I
förgrunden Margreth Segerstein, ISO.
Text och foto Ruth Brunner

HEMMA HOS STINA

Text Anita Hilner, foto Ing-Marie Liesecke.

Jennie Claesson uppvaktas av Elizabeth
Möller från Hässleholm IWC.
Foto Michaela Taylor.

Text Ruth Brunner

HÄSSLEHOLM PÅ SLOTTET
Hässleholm IWCs besök på Hovdala Slott inleddes efter lite mingel med guidning i Ehrenborgska
våningen. Klubbpresident Pia Elofsson berättade att klubbens nestor,
Ebba Barnekow, har gått bort och vi
höll en tyst minut för att hedra Ebbas minne.
Kvällen fortsatte i varm(!) miljö, i
Fröknarnas Café. Ännu en pärla i det
pärlband av glada minnen, erfarenheter, vänskap och nya kunskaper
som medlemskap i en positiv internationell kvinnoorganisation erbjuder!

Redaktör D 240
Ruth Brunner

BLOMMOR
I LJUNGBY
Ljungby IWC har besökt Parkförvaltningen. Sylwe Wiik hälsade välkommen och berättade att växthusens odlingyta uppgår till 700 kvm
för ettåriga växter. I växthusen finns
sjuttiofem olika sorters växter. Tagetes är den enda växt de sår själva.
Den är tålig och behöver inte mycket omvårdnad. Million Bells blommar rikligt och kräver heller inte
mycket. Ohyra bekämpas idag på
biologisk väg med insekter och larver som äter skadedjur. Varje vecka
kommer det leveranser av detta nya
"bekämpningsmedel".
Text och foto Lena Engvall

Mitt i högsommaren samlades
Alvesta IWC hemma hos Stina
Ragnarsson på hennes gård ute
på landet. Stina hade dukat fram
i trädgården med kakor och kaffe, solen strålade och kaffebordet
stod omtänksamt i skuggan. Vi
hurrade och sjöng för henne med
anledning av hennes födelsedag.
Vilken bra anledning att få träffas!
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NYCKELN TILL FRAMGÅNG
Annika Rosdahl,
Stiftelseansvarig
på Nyckelfonden,
har besökt Örebro IWC och beRedaktör D 234
rättat om fonden.
Marita Björn
Nyckelfonden firar i år 30 år. Det är en stiftelse vars
uppdrag är att stödja klinisk forskning vid Universitetssjukhuset Örebro. Med hjälp av Nyckelfondens
bidrag kan forskare söka medel för

att förbättra olika behandlingsmetoder som kommer till nytta både
i Örebro och i omvärlden. Finansiering sker genom gåvor från privatpersoner, företag och institutioner.
Forskningsanslaget, som delas ut,
är totalt ca 10 mkr per år.
Några av de forskningsområden som nämndes är olika typer
av cancer, diabetes, sepsis och
kranskärlskirurgi.
Text Annika Sanden , foto Lisbeth Wiker

KYRKAN VID SEGERSJÖ HERRGÅRD
23 personer från ÖrebroHus IWC
samlades vid kyrkan som Robert
Montgomery Cederhielm byggt.
Kyrkan är en fristående kyrka och
lyder inte under Svenska kyrkan.
Den är belägen vid Segersjö Herrgård, som varit i släktens ägo i nio
generationer.
Robert kallar sig inte religiös,
men tror att människor söker någon form av andlighet. Samhällets
uteliggare, som enligt honom aldrig är självvalt, har här chans att
komma till tals. De ska få vara präster i hans kyrka.
”I min kyrka tar man ingen kollekt, man ger kollekt!” Utifrån är
kyrkan otroligt vacker och inne i
kyrkan finns alla de föremål som
tillhör en kyrka. Här anordnas bröllop, konfirmationer och konserter,

allt från Mozart till Beatles eller Kiss.
Vi guidas vidare till herrgården
vars huvudbyggnad uppfördes
1776. Vi går genom ett bibliotek
med ca 12 000 band . Vi vandrar vidare genom rosa salongen till den

blå salongen med framtagna, vackra
freskmålningar sen huset byggdes.
Vi intar vår måltid med släktens
porträtt utmed väggarna som sällskap.
Text och foto Agneta Fimmerstad

SORGLIGT ATT DET BEHÖVS
Karlskoga-Degerfors IWC gästades under våren av två representanter från ”Kvinnoföreningen mot
våld i Karlskoga/Degerfors”.
I dagligt tal kallat Kvinnohuset.
De erbjuder skyddat boende för

misshandlade och hotade kvinnor
samt deras barn. Ungefär 50 kvinnor och lika många barn passerar
boendet. Kvinnorna kommer även
från andra kommuner.
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Det finns en öppen verksamhet dit
kvinnor kan vända sig för stöd och
samtal. Även en tjej-jour finns och
stödchat erbjuds en gång i veckan
via e-mail samt, vid behov, fysiska
möten.
Våld mot kvinnor förekommer i
alla samhällsskikt. Bra att Kvinnohuset finns, men sorgligt att det behöver finnas.
Text och foto Monica LIdholt

PRESIDENTSKIFTE I
MEDELTIDA MAKTCENTRUM

Avgående KP Eva Hellström önskar
inkommande KP Inga-Britt Gustafsson
lycka till.

Söderköping var ett maktcentrum
av rang redan från 1200-talet.
Här byggdes kyrkor och kloster
och kungar och drottningar
kröntes här. Medlemmarna i
Norrköping Norra IWC förlade
i maj vårutflykten hit och blev
guidade av Elisabeth iförd en
dräkt i blått och tegelrött. Vid en
arkeologisk utgrävning fann man
under en stock som daterades till
runt 1200-talet en dräkt av denna
typ, som nu sytts upp för de

guidade turerna.
På
1800-talet
fick staden åter Redaktör D 241
betydelse genom Lilian Bergholtz
byggandet
av
Göta kanal och
uppförandet av Söderköpings
Brunn, där det smakade bra
med lunch. I anslutning därtill
presidentskifte och invigning av
ny medlem.
Text Inga-Britt Gustafsson,

VÅRAVSLUTNING VID IDYLLISK SJÖ
En vacker försommarkväll hälsar
KP Kristina Jonsson Vimmerby
IWC välkommen till Kröngården
utanför
Vimmerby.
Conny
Gyllenelg som nyligen tog
över
restaurangverksamheten
berättade om sina visioner. Många
vänner, naturen, jakt, lugnet
och den friska luften lockade
Conny tillbaka efter många år
i Stockholm. IW-damerna njöt
verkligen av den fina miljön.
Text Berit Lundqvist, foto Ann Arvidsson

Delar av IW-gänget från Vimmerby och Hultsfred.

ÄLVESTAD KYRKA ÅTERUPPSTÅR
År 2007 brann kyrkan i Älvestad
mellan Linköping och Motala
ner. Drygt tre år senare sattes
det nya tornet på plats på den
återuppbyggda
kyrkan.
Om
branden och återuppbyggnaden
visste Arne Ekholm mycket att
berätta för Linköping IWCs
damer som besökte kyrkan på
vårutflykten. En rad föremål
räddades ur lågorna. 1756
byggdes Älvestad kyrka ut till mer
än dubbel storlek. Nu har kyrkan
minskats ner så den fått ungefär
samma form och utseende som

före 1756, alltså den medeltida
1100-talskyrkan med ett liknande
torn som fanns då och med en ny
12 m hög spetsig spira av gammal
modell. Gamla hållbara metoder
har använts för att återskapa
kyrkan. De gamla kyrkklockorna
skickades till ett klockgjuteri i
Sigtuna för att smältas ner och bli
nya klockor. Efter den kunniga och
underhållande redogörelsen kring
kyrkans historia serverades middag
i en del av kyrkorummet.
Text och foto Lilian Bergholtz

Fin stämning med "Den blomstertid nu
kommer". Vid orgeln klubbmedlem Mona
Billermark.
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UTFLYKT TILL BERGHEMS VÄVERI
Vårutflykten i Borås Sjuhärad IWC
gick i år till Berghems Väveri. Företagets ägare Lennart Ericsson, hustrun
Lena och dottern Anna-Karin hälsade
Redaktör D 236
välkommen. Företaget startades av
Christina
Stoppenbach
Lennarts far 1951.
Det är ett litet familjeföretag, som
producerar vävda textilier. All tillverkning sker i det egna väveriet och de är unika som egna
producenter. Stort fokus är på miljövänliga, ekologiska
tyger. Ekologiska bomullsgarner köps från Turkiet och
färgas i Tyskland. Ullgarner köps i Italien och färgas i
Kinna. Efterberedningen sker på Sjuhäradsbygdens
färgeri och hos Ludvig Svenssons. Man har tagit över
Ljungbergs som varumärke. Ljungbergs mönster trycks
här på linneväv. Trots den framskridande näthandeln,

ser man ljust på framtiden. Vår medlem Gerd Essen (till
höger på bilden) duktig designer i Berghems väveri under många år, visade prov från sin mönsterproduktion.
Text Eva Alkmark, foto Birgitta Widell

VÄNERSBORGS STARKA KVINNOR
Eftersom vi har Sveriges största
asylboende på Restad gård, Vänersborg, frågade vi oss i Vänersborg
IWC: Vad kan vi göra?
Syftet var att skapa en grupp där
svenska kvinnor möter nyanlända,
förhindra passivisering under asyltiden samt ge kvinnor kunskap och
självförtroende för att kunna ta del
av svenska samhället.
Från början var flera organisationer och föreningar tillfrågade men

numera är det Studiefrämjandet, Röda
Korset och Inner Wheel med Support
Group Network som äger projektet.
Inner Wheels roll är samtalspartner,
nätverkande och behjälplig med föreläsningar. Vi har träffar varje torsdag
med olika teman.
Vi kommer att fortsätta vårt engagemang i god Inner Wheel-anda till
projektet avslutas 2020-2021.
Text och foto Hjördis Lilljebjörn
Projektledare Inam Alghoul.

UNDERKLÄDER I BÖRJAN AV 1900-TALET

Agneta Öhrngren och Kristina Jarnedal berättade om
gamla underkläder för oss i Uddevalla Skansen IWC.
Kvällens föredragshållare uppträder som välklädda damer från 1900-talet början. De berättar om sina
klädesplagg och hur viktigt det var med hatt och rätt
kjollängd.
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Vi fick se hur många lager man var klädd i och hur arbetade de hemsydda plaggen var. Det är Kristina som har
samlat och bevarat dessa klädesplagg från 1900-talets
början. Särkar, linnen, bomullsunderkjolar är riktiga
konstverk. Många timmars arbete ligger bakom varje
plagg, som är sytt för hand och prytt med knypplade
spetsar och rika broderier.
Som kuriosa nämns att det var först i slutet av
1800-talet som kvinnor bar underbyxor under kjolarna. Strumpebandshållaren liksom höfthållaren väckte
många minnen. Tjocka stickade strumpor och en isydd
knapp i hållaren av gummiband. Strumporna kliade
och var ett mellanrum av bart skinn som man alltid frös
om. Ja, minnena kom.
Text Kerstin Pålsson, foto Britt Harnby

FYRA NYA I PITEÅS STYRELSE

Avtackade styrelseledamöter fr.v. Gun-Britt Grenvall, Laila
Myrlund, Gun Westerlund och Karin Svensson.

Uppslutningen vid Piteå IWCs sista
månadsmöte för året var som vanligt
mycket god.
Kvällen inleddes med middag serverad av suveräna matlagaren Kristi- Redaktör D 232
na Skarin. Därefter fick medlemmarna Ulla Magnusson
ta del av en mycket intressant föreläsning om EU och det stundande valet av statsvetaren
Håkan Myrlund. Han delade med sig av sina gedigna
kunskaper i ämnet och gav en historisk återblick sedan
bildandet 1950.
Årsmöte hölls och de fyra avgående styrelsemedlemmarna tackades. Alla gladdes åt att fyra nya medlemmar kunde välkomnas till styrelsen.
Text och foto Barbro Eriksson

SOLLEFTEÅ TILL MYSIGT FIK I BUTIK
Sollefteå IWC samlades på torget för samåkning till
mysiga ”Fik i Butik” i Björkå, som drivs och ägs av Lillemor Westerlunds dotter Ulrika.
Presidenten hälsade oss välkommen och tände
vänskapens ljus. Då vädret bestämt sig för att stå oss bi
gick vi den planerade tipspromenaden som Carin Edin
fixat med den äran. Många kluriga frågor. Tack Carin.
Efter att vi åter samlats bjöds det på en fantastisk
middag och därefter lotteriförsäljning med dragning
samt även dragning på våra tipslappar. Sedan började
mötet.
Text och foto Inger Knutsen
			

I förgrunden Agneta Näslund, Carin Edin och Birgitta Ericsson.

HJÄLPANDE HÄNDER I SKELLEFTEÅ
Vård- och omsorgschefen Ejja Häman Aktell gästade
Skellefteå IWC och berättade om vilka insatser som
kan erbjudas till äldre och andra vård- och omsorgsbehövande. Utgångspunkten är den enskildes egen
önskan och behov. Socialförvaltningen har 170 boendeplatser till de mest behövande och hemtjänst till de
som önskar och behöver hjälp i hemmet. Snittåldern på
de boende är 84,5 år.
Vård- och omsorgsförvaltningen stödjer ett frivilligprojekt, ”En hjälpande hand” som är en matchningsfunktion mellan behövande och hjälpande personer,
med exempelvis att läsa tidningen, gå en promenad,
fika och liknande.
Kommunen erbjuder dessutom seniorboende till
dem som är +55, och trygghetsboende till dem som är
+75 och som har ställt sig i respektive bostadskö.

Ejja avtackades av president Marianne Ögren med en ros.
Text och foto Eva Burström
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TREKLUBBSMÖTE PÅ RÜGEN
Nio damer från
Skurup IWC åkte
till vänklubben på
Rügen för att där
Redaktör D 239 även möta vänEva Bengtsson
ner från Rönne
Glantz
IWC på Bornholm.
Väl där efter förseningar gick resan till slottet Gut
Streu där värdparet och president
Charlotte Mews-Ostermoor hälsa-

de oss alla varmt välkomna. Presenter utbyttes och en spettekaka
överlämnades från Skurups IWC.
Slottsherren berättade om slottets
historia från flyktingförläggning
till flerfamiljsbostad - lantbruk och
ridande barnbarn. Då tiden var
knapp blev det ingen rundvandring
på slottet. Rönne IWC bjöd in till
60-årsjubileum i maj nästa år.
Text Ingrid Andersson, foto Lena Nilsson

De deltagande damerna var fr.v. Lena
Lantz, Berit Nilsson, Marianne Svensson,
Karin Nordahl, Inger Thonstedt, Ingrid
Andersson, Britt-Louise Pilhamre, Rebecca Alsvold samt fotografen Lena Nilsson.

ATTE VISADE VÄGEN TILL BURLÖV IWC
På Lommafesten i maj var jaktlabradoren Atte från Tullverket med sin
förare Josefin ett bra sätt att visa vägen till Burlöv IWC och vad vi står
för.
Atte är fyra år och har arbetat på
Tullverket i två år. Han arbetar under tuffa förhållanden och har sin
arbetsplats på många olika ställen,
men tycker bäst om att arbeta på
tåg, eller på andra ställen där det rör
sig mycket folk. På Lommadagen
visade Atte hur en sökning går till
under tre tillfällen.
Under denna dag var intresset
stort för IW som organisation. Då
narkotikabekämpning berör många
gavs besökare möjlighet att lämna

ett bidrag till projektet. Då vi inte
är en hjälporganisation utan en
hjälpande organisation var det av
naturliga skäl ingen regelrätt insamling.

Bild t.v: Får man klappa?
Bild ovan: Agneta Nelson, Anne-Sofie
Polsten och Viola Ohlsson redo att möta
besökarna.
Text och foto Gittan Holmström

SOMMARLUNCH MED PRESIDENTSKIFTE

I strålande solsken samlades IW-vänner från när och fjärran på sommarlunch hos Ystad IWC. Vännerna från
Dragör hade kört över bron och
snirklat sig fram till Ystad. Gertrud
Anderberg, som målat rosenkortet
till Silviainsamlingen hade också hittat dit.
Samling före lunch hos president
Marianne Kullenberg. Presidentkedjan bytte bärare, rosor överlämnades och presidenten i Dragör Ulla
Gandrup lämnade en present innan
vi traskade över gatan till den väntande lunchen.
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I förgrunden två av deltagarna. Margareta Nystedt och Kristina Johansson.
Text och foto Astrid Hansson

Elsbeth Andersson har lämnat presidentkedjan till Marianne Kullenberg.

RAPPORT FRÅN VÅR UTSÄNDE LARS

KP Stina Troselius-Karlsson tackade Lars Moberg för en verkligt
intressant och spännande berättelse.

Den här gången hade Falu IWC inbjudit till Intercitymöte. 64 personer infann sig från nästan hela distriktet
för att få lyssna till Dalarnas egen utrikeskorrespondent
– Lars Moberg. Efter journalisthögskolan i Göteborg
arbetade han först på Dala-Demokraten och på SVT i

Falun innan han inledde sin bana som
utrikeskorrespondent. Först blev det
Portugal sedan Latinamerika (med
Miami som bas). Så kom invasionen i
Kuwait. Lars med fotograf lyckades få
Redaktör D 233
visum till Bagdad och kunde rappor- Annkatrin Forsling
tera på plats.
Annandag jul 2004 inträffade tsunamin som drabbade Thailand och Sri Lanka men värst
utsattes Acehprovinsen i Indonesien. Dit flög Lars. Hela
byar och städer var utplånade. Många år senare återkom Lars till samma ställe. Då fanns där en helt ny stad
med gator och myllrande liv. 2012-2015 var Lars i Kina
och enligt honom har presidenten Xi Jinping tillskansat
sig en oerhörd makt och folket har ingenting. Och så
Trump! Kampen om nästa president har redan börjat
och han har goda chanser till omval. Första ledtråden
kommer från Iowa när de första kandidaterna presenterar sig. Det var verkligen en fantastisk föreläsning vi fick.
Text Ingrid Melin, foto Maj-Britt Wickberg

NÄR RÄDSLAN SLUTAR BÖRJAR LIVET
Björn Lundén besökte Hudiksvall IWC och berättade
om sitt händelserika liv och sina filosofier. Han kom
till Björsarv som grönavågare, startade bokföringsbyrå och sedan sitt företag i Näsviken 1987 som nu har
108 anställda. Har skrivit flera ekonomiböcker och flera
romaner på spanska samt håller föredrag på bibliotek
och universitet. I hans företag har det inte funnits några
chefer, många av de anställda har varit självlärda, man
röstar om sin och alla andras löner och sedan ges ett
medelvärde. Detta har bidragit till stor trivsel och få har
slutat i företaget. Hans måtto genom livet har varit ”När
rädslan slutar – börjar livet”. Björn flyttar nu till Colombia där han varit verksam i fyra år.
Text Eva Löfkvist, foto Sig-Britt Andersson

Björn signerar sin bok till fr.v. Kjerstin Thölén-Åström och Agneta Uhlin. I bakgrunden Anna-Marie Eriksson.

VARMT VÄLKOMNA TILL SEVILLA

Anita Lorentz och Torbjörn Claesson.

Torbjörn Claesson, som är präst i
Ludvika församling, besökte Ludvika IWC och berättade väldigt målande om en av sina resor till Spanien och den vackra staden Sevilla.
Staden är 2 700 år gammal och de
äldsta delarna härstammar från den
romerska tiden.
År 712 blev Sevilla muslimskt
och den moriska perioden inleddes.
Under 1400-talet hade Sevilla en

riktig blomstringstid med alla skepp
som kom från Indien med värdefull
last. Columbus hade då upptäckt
den nya världen. Sevilla var då den
största och rikaste staden i hela Europa. Torbjörn rekommenderade
verkligen ett besök där, men gärna i
oktober-november då det inte är så
varmt. Det kan bli uppemot 50 grader varmt på sommaren!
Text och foto Marie-Louise Åkman
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SÅ TREVLIGT VI HAR DET TILLSAMMANS
Sedan 1992 är det kutym att distriktspresidenterna tillsammans
med rådspresidenten, det år de
tillsammans ingått i SIWR, fortsätter att träffas och hålla kontakt
med varandra.
Det har utvecklats till en trevlig tradition som inte bara stärker
sammanhållningen i de olika grupperna utan i hela Inner Wheel. Varje
grupp har hittat på ett eget namn ofta tvetydigt och lite vitsigt.
Här redovisas några nätverksträffar som ägt rum den senaste tiden.
Och här är listan på alla grupperna
- mer eller mindre livaktiga.
1992 Papegojor
1993 Lergökar
1994 ?
1995 Trutar
1996 Gäss
1997 Storkar
1998 Kronor
1999 Ugglor
2000 Delfiner
2001 Lejon
2002 Hundar
2003 Rävar
2004 Bin
2005 Igelkottar
2006 Kiwi
2007 Svalor
2008 Drakar
2009 Nyckelpigor
2010 Scarabéer
2011 Geparder
2012 Stjärnor
2013 Ormar
2014 Delfiner
2015 Droppar
2016 Amiralfjärilar
2017 Elefanter
2018 Spindlar
2019 Humlor
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Nyckelpigorna, modell -09, firade
sitt 10-årsjubileum i Ystad med en
mycket välsmakande lunch på Svaneholms slott och en intressant visning av Backåkra museum till Dag
Hammarskjölds minne. Det blev ett
par oförglömliga dagar.
Fr.v. Anne-Sofie Ågren, Anita
Nordqvist, Lena Lindén, Britt Anzén, Siv Moberg, Anita Pärsson, Rut
Bodén och Monika Wemrell.
Text och foto Anita Nordqvist

Scarabéerna träffades för nionde
gången, nu i Rut Bodéns sommarhus i Sunnansjö vid Indalsälven,
mitt i Sverige. De gjorde utflykt i
Vild-Hussens spår, till Döda fallet
och besökte den världsberömda
konstnären Curt Agge. På bilden ses
(fr.v.) Rut Bodén, Marianne Möller,
Elisabeth von Friesendorff, Birgitta
Gabrielsson, Kristina Andersson och
Sonja Eriksson framför den Thailändska Paviljongen i byn Utanede i
Ragunda kommun i Jämtland.
Text och foto Kristina Andersson

2014 års Delfiner återsamlades i
Sandviken. Lena och Kerstin delade
på värdskapet. I programmet ingick besök vid stadens vagga, Högbo bruk, Sandviks f.d. huvudkontor
och en förhandsvisning av Rapatac
aktivitetshus. Fr.v. Ursula Indorf Sjöholm, Lena Watz, Margareta Olofsson, Christina Persson, Elisabeth
Eriksson, Kerstin Jonson, Ingelög
Wyndhamn, Britt Hallgren och Lena
Blom framför Sandviks kontor.
Elefanterna hade i år sin träff i Edsbyn hos Inger Bäckström. I programmet ingick bland annat ett studiebesök i bygdens stolthet, Edsbyns
bandyhall. Här var det livat, här var
det glatt. Redan i augusti var det
spolat och klart.
På säkert underlag syns fr.v. Agneta
Mellgren, Ingelög Wyndhamn, Kia
Källestål, Inger Bäckström, Birgitta
Sallmén och Rose-Marie Wahlgren.

Distrikt 233 inbjuder till

VÄNSKAPSMÖTE I VACKRA DALARNA 2020

Vi önskar dig välkommen till en
helg, 4-6 september 2020, med
kvinnlig dalaanklytning i bästa IW-anda. Vacker natur med
utsikt över Siljan. Hantverk,
konst, litteratur och folkmusik.
Här bjuds på mycket.
Vi bor och äter på klassiska
Green Hotel i Tällberg och gör
utflykter till välkända konsthantverks- och författarmiljöer. En
pampig konsert i den mäktiga
utomhusarenan Dalhalla avslutar vår träff i vänskapens tecken.

Det är lätt att ta sig till Tällberg. Det
går tåg ända fram. Vi hämtar vid
stationen. Vi välkomnar även medföljande. Vi har förbokat förmånliga logipaket på Green Hotel (kod
Inner Wheel). OBS! Hotellet bokar
du själv. Anmälningsblankett, priser, kontaktpersoner m.m. finns
på hemsidan www.innerwheel.se/
kommande möten.
OBS Inga bokningar kan ske före
den 1 oktober 2019 men då gäller
"först till kvarn"!

Utflykter planeras till

1. Zorngården i Mora och dalahästtillverkningen i Nusnäs

Organisationsgruppen

Program
Fredag 4 september
12.00 		
15.00 		
15.30 		
16.00 		
		
19.00 		

Samling och registrering på Green Hotel, Tällberg
Eftermiddagskaffe
Inner Wheel i vänskapens tecken. Välkomstceremoni.
Berättelser om vänskapen mellan Erik Axel Karlfeldt 		
och Emma Zorn samt andra intressanta dalaprofiler
Mingel, middag med underhållning

2. Hildasholm i Leksand och Jobs tryck
i Västanvik, Leksand

Lördag 5 september
08.00 		
09.30 		
15.00 		
17.00 		
19.00 		
23.00 		

Frukost
Utflykter, individuella val, 1-3
Middag på Green Hotel
Buss till Dalhalla, Rättvik
Avslutningskonsert Dalhalla
Vickning på Green Hotel

3. Carl Larsson-gården i Sundborn

Söndag 6 september
08.00 		
10.00 		
11.15		

Frukost
Guidad promenad i Tällberg
Vänskapsmötet avslutas, Green Hotel

Dalhalla i Rättvik
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VÄLKOMNA ALLA NYA MEDLEMMAR !
232		Elisabeth Fritzén
232 Gudrun Johansson
232		Britt-Marie Käll
		
234		Kerstin Waller
234		Mariann Mårtensson
234		Mona Unell
		

Skellefteå IWC
Skellefteå IWC
Skellefteå IWC

236		Ann-Christin Berg
236		Eva Lindahl
		
240		Margareta Ericsson
240		Gun Trasthe Mattsson
240		Annette Axelsson
241		Leontine Häggman

Karlstad IWC
Arboga IWC
Arboga IWC

Trollhättan IWC
Trollhättan IWC
Älmhult IWC
Älmhult IWC
Alvesta IWC
Norrköping Norra IWC

SOMMARTUR EXTRAMÖTE

TRÄFF I VÄST

Sjutton innerwheelare från fyra
klubbar deltog i augusti månads
sommarlunch på färjan M/S Aurora
mellan Helsingborg och Helsingör.
Representerade på turen var Helsingborg IWC, Höganäs IWC, Helsingör IWC och Virum IWC.

I juli hade tre medlemmar från
Skellefteå IWC och tre från distriktets VU ett trevligt lunchmöte med
Margareta Wesslau, Board Director
2019-2020. Under sommaren vistas
hon i distriktet. På bilden Margareta
W (t.h.) med Inez Hellgren HAB.

Göteborg Norra, Göteborg Södra,
Varberg och Mark var bjudna till
Kungsbacka IWC för sommarlunch
på Gottskär Hotell. Prof. Marie Berg
(t.v. med KP Gudrun Ceasar) berättade om Panzisjukhuset där hon arbetat med Dr Mukwege.

Text och foto Gisela B Rosvall

Text och foto Eva Burström

Text och foto Ann Jesperson

FILIPSTAD TACKAR

PÅ GRÄNSÖ SLOTT

Varmt tack för gratulationer, lyckönskningar och generösa bidrag till IWs biståndsprojekt vid vårt 70-årsfirande i våras! Att över 70 IW-medlemmar från hela
Sverige deltog i vårt födelsedagskalas i Filipstad
gladde oss särskilt mycket. Med ny energi inleder vi
nu ännu ett decennium i Sveriges äldsta IW-klubb.
				
Filipstad IWC

33 innewheelare samlades i juli på Gränsö Slott hos
Västervik IWC för lunch, gemenskap och underhållning. "Kom gärna i hatt" löd annonsen, vilket alltid
förhöjer stämningen. Efter en delikat lunch underhöll vissångerskan Ingrid Hogman med sin gitarr.
Sammanfattning: Trevlig stämning och mycket prat.
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Text och foto Ann-Catrine Stalebrant

SIWR
BOKMÄRKE
Bokmärkena beställs hos
Ann-Christine Edin, Ekerö IWC.

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 Håkanson,
Södertälje IWC.
karin.e.hakanson@gmail.com

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

SIWRs KONTO
För Silviastipendier och övrig verksamhet
Bankgiro 446-4996

250 262 kr

119 304 kr

Caring for women
and girls, Garissa

IW-doktorn

Narkotikabekämpning

INSAMLADE MEDEL 1/7 -18 – 30/6 -19

114 394 kr

= 10 000 kronor
Hösten 2018 utdelades fyra Silviastipendier på
vardera 10 000 kr. 30/6 2019 fanns 52 794 kr
insamlade medel för framtida stipendier.

ach.edin@tele2.se

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

D 240
GOLFBOLLAR
Golfbollarna (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 RP
Agneta Svensson,
agneta.svensson@
projektkompetens.com

mot portokostnader.

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

INNER WHEEL NYTT
Tidning för medlemmar i Inner Wheel Sverige.
Utkommer fyra gånger per år.
Ansvarig utgivare:
Rådspresident Agneta Svensson
Tidningens adress: iwnytt@gmail.com
Tryck: Trio Tryck, Örebro
Manusstopp nr 4/2019: 6 november 2019
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POSTTIDNING B

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

SVENSKA INNER WHEEL RÅDET 2019-2020
Rådets verkställande utskott (VU)

Fr. v. Ewa Jägevall, Rose-Marie Wahlgren, Pia Elmgren, Lena Nennefors och Agneta Svensson.

Distriktspresidenter

D 232 Kerstin Berglund

D 233 Gun SjöblomSandberg

D 234 Agneta Fimmerstad

D 235 Marléne Wahlqvist

D 236 Lisbeth Gabrielsson

D 238 Birgitta Sallmén

D 239 Eva Tildborn-Ström

D 240 Ylva Hjert-Åstenius

D 241 Lillemor Karlsson

