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VI SAKNAR

HÄR ÄR INNER WHEEL I ETT NÖTSKAL

OMSLAGSBILDEN

234 Gudrun Morin Karlstad  2006-2020 
234 Doris Josefsson Örebro  1984-2019 
235 Ulla Söderblom Malmlöf Stockholm Nord-Östra  2012-2020 
236 Siv Grimelund Göteborg Södra  1979-2020 
238 Louise Ugarph Rudolfson Eksjö  2014-2019 
239 Lena Arvidsson Helsingborg Kärnan  1990-2019 
239 Gudrun Bylund Helsingborg Kärnan  1983-2019 
239 Margareta Weiss Gärtner Malmö-Limhamn-Slottsstaden  2016-2020 
239 Christine Glifberg-Nilsson Simrishamn  1980-2020 
239 Eve Gullbransson Trelleborg  1982-2019 
240 Birgit Alpadie Karlshamn  2011-2019 
240 Solveig Friström Kristianstad-Hammarshus  1975-2020 
240 Kerstin Mannergren Ågren Kristianstad-Hammarshus  1989-2019

Hjälpprojektet Rotary Doctors 
Sweden/IW-doktorn står inför 
nya utmaningar i Kenya. 

Sedan verksamheten starta-
des för över 30 år sedan har våra 
insatser varierat. Avgörande har 
alltid varit det lokala behovet. 
Våra IW-hjärtan har dock klappat 
lite extra för utsatta kvinnor och 
barn. Som framgår av Ingelög 
Wyndhamns rapport från senaste 
styrelsemötet (se sid. 8) kommer 
verksamheten att ändras även 
framöver. Mera hjälp till själv-
hjälp. Men våra insatser behövs 
minst lika mycket som tidigare. 
På bilden Anna-Lena Morén, vo-
lontärläkare i Kenya.

Jönköping  IWC firade traditions-
enligt  IW-dagen tillsammans 
med Jönköping-Bankeryd IWC. 
Denna dag är även familjemed-
lemmar och vänner välkomna. 

Efter en god måltid i Fjällstu-
gans restaurang berättade paret 
Gerd och Stig Pettersson om sitt 
mångåriga internationella arbe-
te. Båda är utbildade poliser och 
har arbetat som sådana både i 
Sverige och i många andra länder.  
I Sverige arbetade båda vid Norr-

VÄRLDEN SOM ARBETSFÄLT
malmspolisen inom olika områ-
den. Gerd arbetade bl.a. med för-
hörsteknik, även utomlands. Stig 
har varit i FN-tjänst i bl.a. Bosnien, 
Makedonien, Kongo och Cypern. 
Vid Namibias självständighet var 
Stig och Gerd där - och gifte sig  
också där!

Det var mycket intressant att 
höra deras berättelser och det 
stämde väl in med dagens inter-
nationella tema. 

Text Helena Gårdmark 

Kära medlem i i Inner Wheel!

Det blev alldeles svart i min dator. 
Efter tre kraschar beviljades jag 

en ny hårddisk. Jag hade tur i otu-
ren. Jag har också tur som får läsa 
alla brev från våra redaktörer. Alla 
härliga upplevelser på IW-möten 
skrivs ner och många hamnar på 
IW-NYTTs redaktion. Det är väl-
digt roligt. 

Vi har nyligen firat att vi för 95 
år sedan bildades. Vi har också fi-
rat minst två 100-åriga medlem-
mar som är på bild i tidningen. 

Vi har en artikel om en 95-årig 
aktiv medlem och foto på en 90-
årig medlem. Vi firar och vi för-
medlar vänskap och hjälpsamhet.  
Många nya medlemmar väljs in 

i klubbarna. Våra möten känne-
tecknas av framtidstro, initiativ, 
roliga och intressanta föredrag. 

Alla som kan försöker göra nå-
got för klubben. Hela Inner Wheel 
Sverige i ett nötskal: IW-NYTT. 

Åk till Convention i Jaipur
Du kan anmäla dig till Conven-
tion i Jaipur redan nu. Reser du 
ensam? Fundera på hur du kan få 
en reskamrat.
Våren är på väg! Njut av den. 

Elisabet Jensen 
redaktör IW-NYTT
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RÅDSPRESIDENT AGNETA SVENSSON

 
Kära 
Inner Wheel-medlemmar! 
Äntligen ljusare dagar. För oss 
som bor i de södra delarna av 
vårt land har vintern varit lång 
och framför allt mörk. Jag har 
saknat snön. Så ni kan förstå vil-
ken upplevelse det var att besö-
ka Jokkmokks marknad med mi-
nus 20 grader och gnistrande vit 
snö, en lisa för själen.

Atte blev Årets 
narkotikasökhund 
Decembermörkret lystes upp 
när jag fick vara med och dela ut 
priset till årets narkotikasökhund 
i december. Den här gången 
gick ju priset till en Lions-hund, 
hunden Atte, som tjänstgör vid 
Brottbekämpningsgrupp Malmö 
med sin förare Josefin Frid. Vilk-
en nytta dessa hundar gör. Vi kan 
verkligen vara stolta över vårt 
bidrag.

Nytt om Silviasystrarna
Det har varit en del diskussioner 
och funderingar angående vårt 
engagemang kring Silvia-syst-
rarna och huruvida vi ska fort-
sätta eller ej med utdelningen av 
stipendier. Vi har fått lugnande 
rapporter från Christina Pers-
son, Stockholm Ekerö IWC som 
har deltagit vid utdelningen av 
stipendiet till en sjuksköterska 
i november. Christina berättar 
att det som vi uppfattade som 
ointresse från Sophiahemmet 
berodde på sjukdom och att 

ny kontaktperson nu är på plats. 
Glädjande besked som gör att vi 
lugnt kan fortsätta med stipendie-
utdelningen trots att inget avtal är 
påskrivet. Vi tar nytt beslut samti-
digt som övriga projekt ska förny-
as eller avslutas.

Årets tema Kommunikation 
Jag vill återkomma till att årets 
tema Kommunikation känns rätt 
och viktigt i kombination med 
medlemsvård och hur vi alla för-
söker leva upp till våra värde-
ringar Vänskap, Hjälpsamhet och 
Internationell förståelse. Det är 
lätt att skriva under på detta men 
inte alltid så lätt att leva upp till. 
Vi måste respektera varandra och 
inse att Together we can är så rätt 
och riktigt, ensamma står vi oss 
slätt. 

Budgetmötet ett telefonmöte 
som blev bra
Vi provade  något nytt, sparade 
tid och pengar när vi höll årets 
budgetmöte  som ett telefonmöte 
mellan oss tre, vice rådspresident, 
rådsskattmästaren och mig. 
Det fungerade alldeles utmärkt. 
Telefonmöte är ett bra sätt att 
hålla kontakten men jag anser 
att det förutsätter att deltagarna 
känner varandra något så när. 
Rådets VU har också använts 
sig av detta och vi tänker oss att 
fortsätta med det. Det gör att vi 
får fler tillfällen att pratas vid utan 
några kostnader.

Distrikts-/rådsmöten 
Nu ser jag fram emot några dis-
triktsmöten under mars, först 
D239 följt av D238 och D235. April 
toppas med vårens rådsmöte i 
Örebro. Då träffar vi även vice 
distriktpresidenterna och det gör 
mötet extra roligt. En eloge till alla 
som jobbat med Vänskapsmötet, 
så roligt att det är fullbokat. Tyvärr 
sammanfaller det med European 
meeting. 

På det mötet deltar jag som 
nationalrepresentant. Så lite 
avundsjuk  är jag. Jag önskar oss 
alla en aktiv vår med många trev-
liga och intressanta möten och 
diskussioner.

Agneta Svensson, Rådspresident

Agneta med hundförare och 2019 års 
narkotikasökhund.
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NATIONALREPRESENTANT  PIA ELMGREN

Glad vår till er alla! 

Man kan förstå att norrmännen i 
Tromsö låter barnen vara lediga 
från skolan dagen då solen änt-
ligen visar sig igen efter många 
mörka dygn. Ljuset i Sverige är 
alldeles speciellt och förhopp-
ningsfullt ger det alla inspiration 
till en ännu aktivare Inner Wheel 
Verksamhet.

Många aktiviteter på 
Inner Wheel-dagen
Vi har ju genomfört vår Inner 
Wheel dag. Runt om i landet har 
det genomförts många innehålls-
rika och givande program där vårt 
motto Vänskap, Hjälpsamhet och 
Internationell förståelse har stått i 
focus. Jag tror att kanske några av 
er har lämnat bidrag om detta till 
tidningen.

Hjälp till drabbade i Australien
Under senaste månaderna har 
vi läst om de fasansfulla bränder 
som drabbat Australien där både 
människor och djur har drab-
bats. På vår hemsida finns namn 
och adresser dit man kan skänka 

pengar till Inner Wheel-klubbar 
som sedan ser till att medlen kom-
mer till de behövande.

Skickat våra kondoleanser             
Det kommer att ta lång tid för att 
bygga upp eller/och restaurera 
förstörda områden för att få det 
beboligt igen. Jag har skickat ett 
kondoleansbrev där jag ger våra 
stora sympatier och hälsningar till 
alla drabbade.

Bra information på Hemsidan
Vår hemsida har återigen föränd-
rats lite- nu med några nya flikar 
som Internationella IIW och Nyhe-
ter/Information. Där läggs nyheter 
från HQ och IIWs styrelse samt IIW 
protokoll ut.

Anmälan till Jaipur
Där finns nu också möjlighet att 
läsa om hur man anmäler sig till 
Convention i Jaipur 2021. 

Dags för internationella val
 Nu är det dags att rösta fram 
medlemmar för de olika IIW funk-
tionerna - Vice President, Editor/
Media Manager och medlemmar 
till IIWs styrelse. Era röster skall 
vara avlämnade till HQ senast den 
31 mars 2020. Den engelska ver-
sionen av Proposals till Conven-
tion har kommit. Denna gång är 
det bara 15 st och dessa håller nu 
på att översättas. 

DEN DAG VI INTE 

LÄNGRE FIRAR 

KVINNODAGEN 

HAR VI 

JÄMSTÄLLDHET

Kära Inner Wheel-vänner!

Distriktsmöten
Många av er är i farten av att ge-
nomföra era Distriktsmöten ett 
viktigt forum, där förutom val och 
viktiga besluts skall tas, även vik-
tiga möten där ni från era olika 
klubbar ses och får och ger nyhe-
ter till varandra. 

Hoppas ni uppmärksammade 
den 8 mars – den Internationella 
kvinnodagen – och passade på att 
synas och höras för kvinnors skull 
och för Inner Wheel!!

Jag önskar er alla en riktigt bra 
och givande Inner Wheel-vår där 
alla era kreativa idéer får blom-
ma ut och små frön väcks och blir 
vackra IW-rosor.

Pia Elmgren
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F.d. ambassadör Jonas Haf-
ström, Bangkok (2004-2007) och 
Washington (2007-2013) talade 
inför många intresserade IW-da-
mer i Helsingborg den 10 januari 
och gav sin syn på om huruvida 
Donald Trump kommer att bli om-
vald eller ej. Han beskrev USA som 
ett delat land med många Trump-
väljare i det inre USA och ”Never-
trumpers”, dvs demokrater, längs 
kusterna. 

Eftersom demokraterna ännu 
saknar en kraftfull kandidat till 
presidentposten är möjligheten 
att Trump kommer att bli omvald 
stor, även om han som i förra valet 
inte får majoriteten av rösterna 
men flest elektorsröster. Men det 
finns också många väljare som 
ännu inte bestämt sig. Det är inte 
heller helt säkert att senaten avvi-
sar den pågående riksrätten mot 
Trump. Hur kan presidenten vara 

DÅ FICK HELSINGBORG 
INBLICK I STORPOLITIKEN      

så poppis? En nyckel är förstås im-
migrationen. Trumps protektio-
nism är omtyckt, arbetarnas löner 
har ökat och arbetslösheten mins-
kat. Dessutom är det nu slut på 
den ekonomiska konfrontationen 
med Kina. Det är några av svaren.
Hur påverkar det hårdföra läget i 
mellanöstern med en ofrånkom-
lig upptrappning?  Ingen vill ha 
krig men ingen vill heller bryta 
den onda cirkeln. 

Men perspektivet på omvärl-
den är tämligen inskränkt. Det-
ta och mycket mer talade Jonas 
Hafström om innan han avslutade 
med en anekdot från Obama-ti-
den. Han hade träffat Obama i 
Washington och mötte honom i 
Stockholm.

När Jonas Hafström presen-
terades för presidenten sa Obama 
”Yes, we are old friends, I am here 
just to see him off”.                       
                Text och bild 

 Gotton Bagger-Jörgensen

På bilden ser vi past klubbpresident Christel Vestergren Helsingborg Kärnan IWC, 
Fd ambassadören Jonas Hafström samt past klubbpresident Christina Lernström 
Helsingborg IWC.

Med en vacker orkidé gratulera-
de klubbstyrelsen Kis Dupont  på 
hennes 100-årsdag. Kis fick häls-
ningar från oss alla i klubben . Hon 
var med då Helsingborg IWC bild-
ades år 1959. 1969 var klubben så 
stor att man delade den. Kis blev 
medlem i Helsingborg Södra IWC. 
Där var Kis aktiv i styrelsen, var 
klubbpresident 1973-1974. 

Vid 90 års ålder gick  Kis tillbaka 
till sin gamla klubb, Helsingborg 
IWC när Södra klubben tvingades 
lägga ned. 

Vi är mycket stolta att Kis val-
de att återgå till klubben och är 
medlem men hon undrade på sin 
födelsedag "Har jag betalat med-
lemsavgiften?". Humor har alltid 
kännetecknat Kis.

Text Elisabet Jensen, 
Foto Solveig Aplander-Rosencrantz

STORT GRATTIS
TILL KIS PÅ                   
100-ÅRSDAGEN
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Kerstin Lindh, vår "Grand old Inner Wheel Lady" har va-
rit medlem sedan 1967,  alltså 53 år sedan hon blev in-
vald i Huskvarna IWC och blev ISO direkt! Hennes familj 
bodde där i tre år och Rotary och Inner Wheel umgicks 
mycket. Där bildades en målargrupp med konstnärer 
och Kerstin målar både i akvarell och olja än i dag. Hon 
har haft många separata utställningar. Även littera-
turaftnar för IW var hon med att starta.

Varmt välkomnad till Växjö
Flyttade sedan till Växjö och samma kväll som de 
flyttade in blev de inbjudna till Rotary/ Inner Wheel 

party.  Vilket välkomnande! Växjö-Öjaby IWC hade 
många möten på biskopssätet i Tufvan/Östrabo där 
biskop Esaias Tegnér bodde på 1800-talet. Historiska 
vingslag!  Kerstin satt i styrelsen i alla år de bodde 
där. 

1978 kom de till Oskarshamn och stannade där 
i 20 år. Där var Kerstin president i flera omgångar 
och var med och firade klubbens 25 års-, 30 års- och 
40-årsjubileer. Kerstin och fyra lokala konstnärer må-
lade en bild var, som de lottade ut och skänkte lotte-
rivinsten på 25.000 kr till Rotarys världsomspännan-
de största projekt då,  Polio + . 

Berättade om Inner Wheel för rotarianer i USA       
I början av 90-talet följde hon med sin man som skulle 
vara med på en guvenörsutbildning i Los Angeles, och 
då talade bland annat Kerstin inför mer än 300 kvinnor 
från hela världen och berättade om Inner Wheel, som 
många av dem inte kände till och efteråt hade de  work 
shops om Inner Wheel. 

I Kungälv har de bott sedan 1999 och Kerstin blev 
president år 2000. Första året fick hon  17 intressera-
de kvinnor att gå med i klubben Kungälv-Stenung-
sund och året därpå tre nya  medlemmar. Kan det 
vara rekord? Efter klubbens upplösning 2010 gick 
Kerstin över till  Göteborg Norra IWC tillsammans 
med 7-8 medlemmar från Kungälv-Stenungsund. 

Hedersmedlem på Nobeldagen
I september 2001 var hon med om att starta upp en 
grupp med past presidents och de träffas fortfaran-
de. Kerstin Lindh har deltagit på Convention i Berlin 
och Stockholm och på många distriktsmöten. 

På Nobeldagen 2019 hade vi vår julfest och då 
överraskade vi Kerstin med att förära henne Inner 
Wheels hedersmedlemsbrosch. Hon blev mycket 
förvånad och tog emot den med glädje. Dagen före 
julafton fyllde Kerstin 90 år och den firade hon med 
sin familj på Kanarieöarna. 

Kerstin är nu verksam i hälso- och sjukvårdsnämn-
den för Bohuslän och Västra Götalands landsting och 
sitter också i kommunens pensionärsråd.  Till sist vill 
jag nämna hennes ledmotiv i livet. 
”Visa omsorg och vänskap och njut av livet, det går 
ej i repris! ” 

Ann Robertzon 
President i Göteborg Norra IWC 

 

 

KERSTIN LINDH 
NY HEDERSMEDLEM I GÖTEBORG NORRA

Polio + Vaccinationer i Indien. 
Foto Elisabet Jensen
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ESKILSTUNA FORS 
PÅ UNIK  GALLERIA  
Eskilstuna Fors IWC har varit på studiebesök i värl-
dens första återvinningsgalleria som inte är någon 
vanlig loppis. Med sina 10 butiker har man i Eskilstu-
na skapat 60 nya jobb. 

En ny återvinningscentral skulle uppföras. Man 
önskade minska avfallen, utbilda Eskilstunaborna i 
hållbarhet, ge fler arbetstillfällen till orten.

ReTuna - unik återvinningsgalleria      
2015 stod  ReTuna – en återvinningsgalleria -klar. 
Butikerna har krav på fairtrade (t.ex, blomsteraffä-
ren) och begagnat (klädaffären). Inga nya kläder 
får förekomma. Förutom butiker inhyses även en 
skola i Recycling design. ReTuna är en galleria för 
begagnade kvalitetsvaror. Utmaningen ligger i att få 
omsättning på varorna, inte att samla in. Första mån-
dagen varje månad har de ”black Monday”, då allt 
säljs för halva priset. ReTuna tar emot i genomsnitt 
ca 750 besökare/dag, med tyngdpunkten på helger-
na. Omsättningen är nu 14-15 MKR.Det har varit fle-
ra intresserade från utlandet, bl.a. Tyskland, England, 
Japan. Det har också gjorts filmreportage som setts 
av många över hela världen. Bara lagret skulle kun-
na möblera flera lägenheter och klä många Eskilstu-
nabor! Guiden skickade följade budskap: "Vi måste ta 
hand om det vi har".       

Text och foto Kerstin Yttergren

Fr.v.  Margareta Bengtsson, Elisabet Bringholm, Eva Gihl, Bar-
bro Stålberg Noreson, Barbro Andersson, Elisabeth Andersson, 
Maj-Britt Ramshorn, Kerstin Molitor och Ingrid Garander.

UTBILDNING AV 
BARNMORSKOR  

Mödradödligheten är hög i Nepal. Mark IWC hade 
besök av Christer Blomgren som är rotarian, med-
lem i Ulricehamns Rotaryklubb. Idag bekostar Ulrice-
hamns Rotaryklubb uppehälle och utbildning för två 
unga kvinnor genom Organisationen för gatubarn i 
Nepal. 

Organisationen  bekostar barnmorskeutbildning 
för ett antal unga kvinnor från familjer av låg kast, 
även från kastlösa familjer på landsbygden i Nepal 
där högre utbildning är sällsynt. Målet är att kvinnor-
na efter sin barnmorskeutbildning skall arbeta i sina 
hembyar. De förbinder sig att arbeta där i fem år. 

En kamp för livet 
Många barn som mist sina mödrar hamnar på 
gatan. För att minska inflödet av barn till gatan 
hjälper barnmorskornas yrkeskunskap kvinnorna att 
överleva sin graviditet och förlossning. Föreningen 
väljer ett antal elever med bra betyg ur klass 10 
och bekostar sedan klass 11 och 12 som motsvarar 
vår gymnasieskola. Därefter får eleverna gå tre år 
på Medical College på  sjuksköterskeutbildning 
eller utbildning till Health Assistant. Utbildning 
till barnmorska på Medical college tar 3-4 år. Den 
uppskattade kostnaden blir ca 250 000 kronor för 
en färdigutbildad barnmorska.                                

Text Christina Svensson, foto Organisationen GIN
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RAPPORT FRÅN STYRELSEMÖTET 
MED ROTARY DOCTORS SWEDEN

                                        

Den 30 januari höll Rotary 
Doctors Sweden (RDS) årets för-
sta styrelsemöte i Malmö. I mö-
tet deltog 13 medlemmar och 
adjungerade. Skattmästaren 
redogjorde för budgeten som 
innevarande år pekade på minus. 
Två större testamenten finns från 
vilka medel kan användas i olika 
projekt. Positivt är att ca 300 000 
SEK har insamlats för inköp av ny 
jeep. För den insamlingen står tre 
klubbar på Österlen. 

Karin Håkansson rapporte-
rade från sitt tolvdagarsbesök i 
Kenya i januari i år. RDS fokuserar 
nu på ”Byprojekt” vilka ska pågå 
under tre år. De är koncentrerade 
till tre geografiska områden. Vat-
ten- och latrinprojekt är speciellt 
viktiga här. 

Man planerar att fr.o.m. 2021 
ska tre tandläkare per år besöka 
20 skolor. De utför då kliniskt ar-
bete och under resten av tiden 
arbetar inhemska assistenter 
med information i skolorna om 
vikten av tandborstning, mun-
hygien etc. Myndigheterna är 
mycket tacksamma för RDS in-
satser.                             
                         
Rullande vårdcentraler
Jeepverksamheten kommer att 
fungera till slutet av juni 2020. 
Därefter ska man använda sig av 

”out-reach clinics”, ett slags rullande 
vårdcentraler, som kör ut en gång 
per månad. Två sjuksköterskor som 
RDS betalar och två labassistenter 
som betalas av myndigheterna 
medföljer. Man har med sig vaccin, 
saltlösning för sårtvätt, lite antibio-
tika och paracetamol. 

Hjälp till självhjälp
Fokus är barn- och mödravård. Ett 
stort antal barn vaccineras. I North 
Pokot jobbar man redan efter den-
na metod och det fungerar mycket 
bra. Två RDS-läkare ska stödja. 

De ska ”train the trainer” dvs. 
utbilda och delta i vården på be-
fintliga sjukhus och dispensärer. 
RDS-läkarna utbildar i arbetssätt, 
strukturer, arbete på akuten,  pa-
tientbemötande. Från Forum Syd 
har RDS fått 260 000 SEK som har 
använts till att starta tre kvinno- 
och tre mansgrupper. Information 
mot kvinnlig könsstympning har 
varit framgångsrik. 

Efterfrågan har ökat på pre-
ventivmedel. Jacinta som är en av 
RDS koordinatorer i Kenya besöker 
Sverige 23 april till 9 maj. Ett am-
bitiöst program har lagts upp för 
hennes besök i Rotaryklubbar: Ki-
vik, Hässleholm, Falkenberg, Tome-
lilla, Åhus, Norra Kalmar, Ljungskile, 
Halmstad och Uddevalla. 

Ökad information
Hur ska RDS arbeta för att nå ut 
med information till klubbarna 
och allmänheten om sin verksam-
het? Ett konstlotteri är på gång, 
nya foldrar ska produceras, resa 
till Kenya i höst planeras, kontak-
ter med pressen och annonser 
i tidningar bör eftersträvas, ett 
hinderlopp för att samla in medel 
planeras etc. Fem grupper av elev-
er vid en kurs för marknadsföring 
på Jönköpings Högskola har inom 
sitt projektarbete fått som uppgift 
att granska och föreslå förbätt-
ringar av bl.a. RDS marknadsfö-
ring.

Rapporter om förslagen finns 
att läsa på RDS hemsida under 
Styrelsens arbete. Man slås av den 
entusiasm, hårda arbete och en-
gagemang som RDS genomsyras 
av. Nästa styrelsemöte blir den 28 
maj i Värnamo.

Rapportör  Ingelög Wyndhamn,  
adj ledamot, Inner Wheel

Eva Bengtsson, Torkil Rönne,  Stefan Knutsson

 T.v. Anne-Marie 
Pernulf, Carl-Gustaf 
Olofsson,

 Gudrun Håkansson, Karin Håkansson  

Leif Mazetti-Nis-
sen, Margareta    
Wargelius 
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Tisdagar varannan vecka genom-
förs en IW-promenad i Örebro. 
Då njuter man av det  underbara 
landskapet. Mats Rosenberg har 
arbetat som kommunbiolog med 
ansvar för gröna frågor i Örebro 
kommun. En av uppgifterna var 
att skapa ett levande landskap 
vid Hjälmarens strand.

Från att ha varit helt tillstängt 
med staket och avspärrningar är 
det nu ett av Örebros mest besök-
ta naturområden. Från gammal  
soptipp, oljehamn och ett förstört 
landskap till ett levande landskap 
med möjlighet till härliga prome-
nader längs Svartån, ett rikt fågel-
liv, växtlighet som kommer och 
sist men inte minst  Naturens Hus 

FRÅN SOPTIPP OCH MC-KLUBBSKJUL 
TILL STRANDÄNG OCH NATURENS HUS

som från början var ett skjul för 
en MC-klubb som byggdes om. 

    DOMARE CHRISTER I LAGLÖSA LÄNDER
Filipstad IWC hade besök av 
Christer Karphammar. Han be-
rättade om sitt krävande, och 
tidvis mycket farliga uppdrag, 
under Bosnienkriget 1992-1995. 
Christer rekryterades som juri-
disk rådgivare och domare  till 
den svenska bataljonen i Bos-
nien-Herzegovina. Det blev 15 år 
i internationell tjänst. I början på 
2000-talet blev han FN:s förste in-
ternationelle domare. Hans skul-
le försöka skapa rättssäkerhet i 
ett område som var hårt drabbat 
av kriget i det forna Jugoslavien. 
Inte minst handlade det om rätt-
visa efter alla krigsförbrytelser 
som hade begåtts. (Inom paren-
tes betonade Christer att han an-
ser att beskyllningarna mot no-
belpristagaren Peter Handke i det 
sammanhanget är orättvisa och 
felaktiga!). Inom alla  grupper, 
förekom övergrepp och krigsför-
brytelser. 

Det handlade om djupa konflik-
terna mellan olika etniciteter, 
exempelvis serber och kosovo-
albaner.  Även stormakterna och 
FN agerade med främst sina egna 
intressen i fokus. 

Undersökte massgravar
I uppdraget att övervaka rättsliga 
myndigheter och se till att freds-
överenskommelserna hölls ingick 
att delta i undersökningarna av 

alla massgravar som hittades ef-
ter kriget.  Det var otroligt svåra 
upplevelser. Han lyckades utföra 
sina arbetsuppgifter. Alla kropp-
ar skulle dokumenteras och få 
en begravning. Världssamfun-
det kunde svika genom att vara 
partiska, inte titta på vad andra 
etniciteter gjort sig skyldiga till. 
Han samarbetade med duktiga 
människor. Det kommer att ta 
mycket lång tid för många länder
att få ett rättssystem liknande det 
Sverige har. I boken ”Domare i 
laglösa länder” ger han svidande 
kritik mot hur FN och stormak-
terna kan  bete sig i det fördolda. 
Mänskliga rättigheter och demo-
krati är inte alls så självklara. Han 
fick uppleva hur den världsbild 
han trodde på krackelerade fram-
för ögonen på honom.

text Ann-Marie Witteberg, 
foto Karin Sundelin 

Text Agneta Sandberg
Foto  Elisabeth Gustafsson

Annelie Enqvist, Inger Persson, Christer 
Karphammar
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LITE TIPS FRÅN VÅRT AVLÅNGA LAND

Simrishamn IWC på skånska ost-
kusten mitt i äppelriket håller på 
sina traditioner. Det måsta man 
väl göra när det blir så här trevligt! 
I oktober månad varje år bjuds 
det på "Hemma-Hos-Träff" Fyra 
klubbmedlemmar. beställer cate-
ring till sina respektive hem. Ett   
tiotal klubbmedlemmar samlas 
hos varje värdinna för trevlig sam-

VID KÖKSBORDET I LOMMA
Burlöv-Lomma IWC. Var hittar 
jag stadgarna? Var finns bilder-
na från senaste månadsmötet? 
Var hittar jag webbtidningen? 
Ja, det är inte alltid så lätt. Som 

Vänner, släktingar, medlemmar, 
alla skänker de föremål som kan 
säljas på loppis. Höst och vår ser 
man medlemmar från klubben 
stå och sälja loppisföremål alltid 
på en lördag och alltid i samband 
med torghandel. Denna flit har 
resulterar i att man fått in hela   
76 109 kr. Pengarna skänks till 
Narkotikasökhundarna, Garisssa, 
IW-doktorn men också lokalt till 
diakonin som man köper present-
kort till i matvaruaffär. 

Yvonne Ljung, Monica Hovstadius,   Inger 
Bengtsson, och Ann Palm. 
Text Monica Hovstadius.

Sigtuna-Arlanda IWC höll en jul-
auktion på medhavda föremål. 
Det blev fin underhållning av 
nissar och man sjöng julsånger. 
Läcker medelhavsmeny servera-
des. Auktion hölls även på den 
goda maten som blev över samt 
på vinet. 3 670 kr till välgörenhet 
inbringade kvällen. 

Text Eva Axelsson, foto Nina Svanberg

HEMMA-HOS MED CATERING I ÄPPELRIKET

varo. Känner man inte varandra så 
väl, inleder man med en presen-
tationsrunda. Till kaffet har vär-
dinnan som regel bakat en kaka. I 
detta äppelrike måste det väl vara 
en äppelkaka. Det blir gott om tid 
att samtala om klubbens väl. 

Text Birgitta Jönson, foto Catarina 
Lindgren och Yvonne Olefjord

EN LYCKAD AUKTION

LANDSKRONA IWC 
ANORDNAR LOPPIS
TVÅ GÅNGER OM ÅRET

Gittan Holmström och Magdalena 
Östberg ISO i surfartagen. 

IT-ansvarig i Burlöv-Lomma IWC 
ställde jag frågan på ett möte: 
- Vill ni ha hjälp att hitta på Inner 
Wheel´s sidor på medlemsregist-
ret?
 Responsen var positiv och jag er-
bjöd alla att komma hem till mig 
för en genomgång vid några till-
fällen. Tänk så trevligt och lärorikt 
det har varit för mig och mina 
”elever”, och så roligt det är att 
träffas utanför månadsmötena. 
Så här säger mina ”elever” bland 
annat: "En omfattande genom-
gång som gav mig en riktigt kick 
att hitta lite bättre på sidorna.
Så kul att kunna hitta klubbar i 
Sverige och andra länder som jag 
kan kontakta och besöka på mina 
resor."

Text och foto Gittan Holmström Fr.v. Eva Axelsson, Monika Laewen och 
Lena Edström-Hammarbäck.
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Nyköping Öster IWC arrangera-
de i år den lyckade  IW-dagen. 

Tillsammans  med medlemmar 
från ditresande Nyköping-Oxe-
lösund IWC, lyssnade man på 
Marléne Wahlqvist,  distriktspre-
sident, Inger Dalborg, DISO, och 
Christina Asplund, representant 
för IW Extension Group. 

Att det är viktigt att värva nya 
medlemmar påpekade distriktspre-
sidenten. Bjud in kvinnor runt om-
kring er i samhället och låt dem 
bli medlemmar i Inner Wheel. Att 
alla axlar styrelsearbetet en tid är 
också viktigt.  

Mingel åtföljdes av att man sat-
te sig till bords. President Elisabet 
Sundby Andersson påminde om 
den första IW-klubben i England 
1924 som senare i vårt land åt-

BJUD IN KVINNORNA RUNT OMKRING ER I SAMHÄLLET
följdes av Filipstad IW 1949. Lena 
stod för den goda maten, kyck-
lingsallad med ceasardressing, 
hembakat bröd, ost, kaffe och 
kaka. David Bodén underhöll en 
stund med Bellmanvisor. Det var 
inte så välkänt att Bellman bara 
skrivit texterna, inte musiken.  Att 

distriktet gärna vill bistå med råd 
och tips påpekade Distriktspre-
sident Marléne Wahlqvist om 
innan kvällen avslutades med 
en IW-ros som överräcktes till Di-
striktspresidenten och DISO. 

Text Lisbeth Sagfors. Foto Lena Wallin

  JANNE SCHAFFER SPELADE PÅ IW-DAGEN

filmmusik med 
Lasse Åberg till 
Snövit och de sju 
Dvärgarna. Han 
har spelat med 
Ted Gärdestad 
sedan Ted var 15 år! Klubbpre-
sident Monika Laewen tackade 
efter en stark och berörande un-
derhållning Janne Schaffer och 
överlämnade  vackra Inner Wheel- 
rosor.

Trevlig IW-avslutning
Sedan samlades innerwheelare, 
inbjudna middagsgäster, Jan-
ne Schaffer, ljudtekniker Janne 
Ugand med dotter/assistent i 
Rosenrummet. Där avrundades 
kvällen med ett sedvanligt IW- 
möte, 3 minuters presentation av 
Eva Ravnell och god middag. 

Text och foto Eva Axelsson

Janne Schaffer har spelat för In-
ner Wheel  i Sigtuna! När Sigtu-
na-Arlanda IWC firade IW-dagen 
firades den med en konsert av 
världsartisten Janne Schaffer. Han 
är en av Sveriges mest kända elgi-
tarrister!  

En IW-medlem känner ho-
nom och därför lyckades vi få hit 
honom! Eftersom han är heder-
sambassadör för Stiftelsen Ebbas 
Änglar ville han att ersättningen 
skulle bestå av att intäkterna oav-
kortat gick till Stiftelsen till minne 

av Ebba Åkerlund som omkom vid 
terrordådet på Drottninggatan i 
Stockholm 2017.  Totalt inbringa-
de konserten ca 9 000 kr till Stiftel-
sen Ebbas Änglar. 

Det började med Claire
Claire var första låten som han 

spelade. Den låten har Janne till-
ägnat sin mamma som var piano-
pedagog och ofta spelade ”Claire 
de Lune” med sina elever.

  Även hans pappa var myck-
et musikalisk. Sedan följde drygt 
1 ½ timme underhållning med 
många av hans fantastiska låtar 
varvat med fakta och roliga berät-
telser ur hans långa musikkarriär.  
Låten ”Satellit” av Ted Gärdestad 
spelade och sjöng han tillsam-
mans med oss!  Under sin karriär 
har Janne Schaffer varit med på 
50 av ABBAs 100 låtar. Spelat med 
Björn J:son Lindh i 42 år, skrivit 
all musik till Lasse Åbergs texter i 
Electric Banana Band samt skrivit 

Redaktör D 235
Inger Dalborg
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Redaktör D238 
Lena Petruson

ADVENTSMÖTE I SKÖVDE S:TA ELIN 
En mycket grå och 
regnig novem-
berkväll samlades 
25 damer i Sköv-
de S:ta Elin IWC 
till adventsmöte. 
Vi besöker alltid 

någon kyrka i kommunen och i år 
var mötet i Skövde Katolska kyrka. 
Den invigdes 12 dec 1998 i Skövdes 
gamla församlingshem. 

Vi hälsades välkomna av bro-
der Mark, en polsk präst som varit 
i Sverige sedan 2003. Församling-

Lidköping IWC har firat den In-
ternationella Inner Wheel-dagen. 
24 personer kom på After Work 
den 10/1. 

Vi träffades i en mycket trevlig 
källarlokal på Hagagatan där Ma-
rianne Bäck ordnat så fint med
bröd, ost, vin mm. Och efter det 
blev det kaffe, kaka och god Pav-
lova bakelse.

President Lena Rademo höll 
ett kortare tal och berättade om 
bakgrunden till denna dag och
avslutade efter ett par timmars 
trevlig och varm samvaro med att 
överlämna en liten blombukett 
som tack till Marianne Bäck.

Text Pia Lenntun

en har ca 1 500 medlemmar och 
har förutom i Skövde, en liten kyr-
ka i Lidköping. Mässa hålls varje 
söndag och i samband med den, 
barn- och ungdomsverksamhet 
för alla åldrar. Till denna verksam-
het skänkte klubben en gåva på 
tusen kronor. 

Efter att vi deltagit i kvällens 
mässa och fått information av bro-
der Mark, var det dags för glögg, 
pepparkaka och julgröt med 
skinksmörgås. Alla gick hem med 
en julklapp och vi önskade varan-

dra en God Jul & Gott Nytt År.
Dagens ”3 min IW” hölls av vår 

sekreterare Ulla Persson.

Broder Mark och KP Gunilla Haglund.
Text Ulla Persson, foto Ewa Jägevall

OST OCH VIN

Lidköping IWC firade sitt 60-års 
jubileum den 23 november på 
Restaurang Galejan. 45 klubbmed-
lemmar och gäster välkomnades 
av klubbpresident Lena Rademo. 
Sonja Nylén, medlem i 50 år, höll på 
vers en tillbakablick på de senaste 
10 åren. Klubben fick många gratu-
lationer och gåvor till Inner Wheel-
projekten.

LIDKÖPING FIRADE 60 ÅR

Välkänd röst från Sveriges Ra-
dio, Maria Persson Löfgren, vars 
mamma varit medlem,  höll ett 
föredrag om sitt arbete som 
korrespondent i Ryssland. Jubi-
leumshögtiden avslutades med 
att man gemensamt sjöng  Inner 
Wheel-sången. En fantastiskt 
trevlig kväll.

Text Anna-Lena Mäkitalo-Otterberg,
 Lena Petruson

RP Agneta  Svensson, KP Lena Rademo och pDP Birgitta Sallmén på jubileumsfest.

Den 12 september firade Jönkö-
ping Huskvarna IWCs hedersmed-
lem Anta Göransson sin 100-årsdag.  
Anta var med när moderklubben 
Jönköping IWC chartrades år 1957 
och var även med när Jönköping 
Huskvarna IWC chartrades 1973. En 
trogen Inner Wheel-medlem i 62 år.

Text Kristina Andersson, foto Anita Löf

HÄR FIRADES ANTA 100 ÅR

Anta Göransson, 100 år (t.h.) med
Carin Johansson, 90 år.
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VEM VET VAD EN PANEPLAN ÄR?
Tack Anna Forserud och Lena Eng-
vall för det trevliga program ni fix-
at till IW-dagen hos Ljungby IWC. 
På ett lättsamt och överskådligt 
sätt gjorde tjejerna en presenta-
tion av IWs organisation, en öns-
kan man hyst i klubben. Styrelsen 
presenterade sina arbetsuppgifter 
var och en och var ense om att 
det var inte speciellt betungande. 
Det var utvecklande! och faktiskt 
stimulerande. Så var det dags för 
våra arbetsgrupper att börja job-

ba. Kvällen avslutades med en 
klurig Quiz. Geniknölarna gnug-
gades. 

Maria Larsson var inbjuden av Ire-
ne Björknert, president i Älmhult 
IWC. Maria vill dela med sig av 
den kunskap hon har, vill kunna 
resa, vill lära känna nya kulturer 
och människor, vill kunna vara 
med där man förändrar liv.

Maria är operationssköterska. 
Hon arbetar på Ljungby lasarett. 
2014 beslöt hon sig för att bidra 
med sin kunskap och anmälde sig 
till Operation Smile. 12 gånger har 
hon rest ut. Man får sin resa och 
uppehället betalda.  2 400 kr kos-
tar en operation. Verksamheten 

drivs genom gåvor och donatio-
ner.  Många gånger är lösningarna 
provisoriska, ofta opereras flera 
patienter samtidigt, ibland fattas 
vatten. 

Månadsmötet var mycket upp-
skattat och välbesökt. 30 personer 
mötte upp för att lyssna. På den 
officiella Inner Wheel-dagen skän-
ker vi en summa pengar till något 
välgörande ändamål och i år gick 
detta bidrag till Operation Smile.  

 
Text och foto Anne-Marie Holzapfel

MÅNGAS LIV FÖRÄNDRAS

Klubbpresident Irene Björknert och 
Maria Larsson.

Medlemmar i Älmhult IWC.

Halmstad-Tylösand IWC  besökte 
på IW-dagen Hallands Konstmu-
seum som byggdes på 1930-ta-
let. Muséet var 2016-2019 stängt 
för om- och tillbyggnad. Byggna-
den är varsamt renoverad och nu 
dubbelt så stor. Den gamla delen 
innehåller bl.a.  nytt bibliotek med 
möteslokal, den nya delen  rymlig 
entré, utställningslokaler, hörsal 
för evenemang, butik och café.

Speciellt intressant var visning 
av de konstnärliga gestaltningar-
na, ljuskonstverket som belyser 

yttre fasaden mot Nissan,  vägg-
och glaskonstverk i hörsal, spe-
cialdesignade möbler i bibliotek, 
hörsal och café. Nyanlagd träd-
gård. 

Detta har  helt finasierats av en 
fond skapad efter en donation av 
Svea Larsson från Getinge utanför 
Halmstad. Svea levde 1907-1989. 
I och med denna fond finns sto-
ra möjligheter att förvärva konst, 
med halländsk anknytning. 

Text och foto Susanne Svensson Fr.v. Birgitta Brofelth, Birgit Ljungh, Kristi-
na Ewald och Astrid Westerling.

Alla gick bet på: 
Vad är en pane-
plan?  Den som 
vet får gärna 
skicka svaret till 
IW-NYTT. Vi har 
facit.  
En givande kväll i trevlig gemen-
skap. 

Text Monika Pettersson, 
Foto Elisabeth Prescher 

SVEA LARSSONS DONATION
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 MC-KLUBB PÅ DÅM I 234
Thomas Mathie-
sen är en av tio 
personer som 
2016 grundade 
D.A.C.A., som 
står för Drivers 

Against Child Abuse. Han besök-
te DÅM i Filipstad och berättade 
om D.A.C.A. 

Genom ett faddersystem vill 
man skapa trygghet för barn som 
varit eller är mobbade eller har 
utsatts för sexuellt utnyttjande. 
I dag har föreningen drygt 100 
medlemmar från Malmö till Luleå 
som brinner för barn och dess väl. 

Alla jobbar ideellt utanför sina 
vanliga jobb. Föreningen ordnar 
bl. a. aktivitetsdagar för både barn 
och vuxna. De har kört mobbade 
barn till skolavslutningar i kortege 
på sina motorcyklar, arrangerat 
festligheter så att alla barn fick åka 
karusell och annat som hör till ett 

I ÖREBRO ANVÄNDS 
ÄNNU GILIOTINEN   

I Örebro ligger Teijlers glasmäste-
ri. Birgitta och Leif Restad berätta-
de om glasmästeriet då Örebro-
hus IWC besökte verksamheten. 
Den har i två generationer gått i 
arv. Nu drivs den av den yngre ge-
nerationen men Birgitta och Leif 
finns kvar i verksamheten.

Birgitta fick sitt gesällbrev i 
Tranås. Numera används datorer-
na till hjälp vid tillskärning av sy-
rafritt papper. 

Giliotinen används  vid till-
verkning av tavelramar. Kanterna 
blir jämna. Önskas bladguld på 
tavelramarna lägger man även på 
detta. 

Glas finns alltifrån fönsterglas 
till UV-glas. På Teijlers Glasmästeri 
tillverkas också blyinfattade föns-
ter. S:t Mikaelkyrkans glaskupol är 

tillverkad av dem likaså är fönst-
ren i Gällesta och Almby kyrka. 

Text Monica Skager

tivoli. Det är viktigt att barnen får 
glömma en stund. Det är väldigt 
utsatta familjer man möter, ofta 
med skyddat boende och många 
med en hotbild över sig. De fles-
ta som söker hjälp har hört talas 
om D.A.C.A, sett deras aktiviteter 
och gör sedan en hjälpansökan 
på Hemsidan. Därefter tar "Team 
1" kontakt, vanligtvis inom två da-

gar. Det är en grupp av kompeten-
ta och utbildade personer såsom 
rektorer, sjukvårdspersoner, socio-
nomer och utredare inom polisen. 

Man måste dock ha vårdnads-
havarens medgivande och kan 
inte gå in under pågående vård-
nadstvist. Lagförda övergrepp får 
automatiskt hjälp av kommunen. 
Varje skyddsling har alltid två vux-
na. ldag finns 76 skyddslingar.

 Man bär med stolthet lika coo-
la västar som motorcykelgängen, 
även om emblemet är en nalle. 
D.A.C.A är uppbyggd på ungefär 
samma sätt som en motorcykel-
organisation. För att bli medlem 
krävs att man fyllt 20 år, har kör-
kort, arbete och äger en MC eller 
jänkare. 2O17 fick föreningen ut-
märkelsen "Svenska hjältar".

Text Eva Gille

Carin Kvarforth från Missing Pe-
ople (MP ) besökte  Kristinehamn 
IWC. MP är en rikstäckande, ide-
ell organisation, utan statsbidrag 
med ca 60.000 frivilliga sökare. 
Man har tillgång till drönare, ett 
20-tal godkända sökhundar och 
krishanterare.  

Sökningen planeras lokalt. Ca-
rin gav ett exempel på hur en per-
son som hade en glassbil kom till 
en sökplats där ett barn försvunnit. 
Han satte på glassbilens signal för 
att ge barnet ett positivt ljud att 
orientera sig efter.  

 Text Britt-Marie Schyman.  
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Medlemmar från både Norrköping Norra och 
Linköping IWC samlades tillsammans med 8 pre-
sumtiva medlemmar på IW-dagen. Klubbpresi-
dent Inga-Britt Gustafsson passade på att berätta 
om IW. Man befann sig på Rådhuset i Norrköping 

GOBELÄNGER BERÄTTAR

IW-dagen firade Vetlanda IWC  i 
Församlingsgården Skeppet i Vet-
landa. Inbjudna gäster var bl.a. 
Rotaryklubbarna i Vetlanda.

Kvällens föredrag hölls av Kris-
tian Bouveng och hans hustru 
Ingegerd Hultin-Bouveng. De har 
tjänstgjort nu senast i 6 månader 
under förra året i Camp Marmel 
i öknen utanför Mazar-Sharif i 
Afghanistan. Båda är utbildade 
inom försvaret och ingick i en 
50-manna styrka som är utsedd 

av regeringen och har FN status.
De är stridsutbildade men upp-
draget var att vara stödjande till 
den Afghanska armen. Kristian 
som officer och Ingegerd som är 
utbildad inom försvarsmedicin, 
men de behövde alltid vara bered-
da på att något kunde hända och 
utanför campen gällde full strids-
utrustning. Ett mycket intressant 
föredrag.
Insamling till IW-doktorn blev hela 
2 250 kronor.

Fr.v. Ing-Britt Gustafsson, Åsa Birgersson, guide, och Gunnel 
Hugosson.

på en guidad rundvisning. Fasaden 
var upplyst i olika färger, en del av 
Norrköpings Light Festival. 

Via förmaket, ett porträttgalleri 
med tidigare borgmästare och full-
mäktigeordföranden, kom man till 
Rådhusrättssalen, numera samman-
trädesrum.  

De fantastiska gobelängerna i Tornhuset väckte 
stort intresse. De var vävda i vänorten Riga efter tex-
tilkonstnärinnan Åsa Bengtssons anvisningar. Gobe-
längerna som skildrar Norrköpings historia kan be-
skåda enligt överenskommelse. Kp Gunnel Hugosson 
tackade och överlämnade ett stort fång rosor och 
berättade att det var hennes födelsedag. Så kom det 
sig att hurrarop och Ja må hon leva avslutade den fina 
IW-kvällen.  

Text Gunilla Bellevik Foto Lilian Bergholtz                                             

HÖGTIDLIGT
I VADSTENA

Monica Carlberg får här sin IW-nål av vice  
klubbpresident Carin Svensson, Vadstena 
IWC.

Populära Klostercaféet var klätt 
med engelska vimplar IW-dagen 
till ära. Att inviga en ny medlem i 
Vadstena IWC var extra högtid-
ligt. Monica Carlberg berättade 
lite om sig själv. Mötet avslutades 
med IW-sången. 

TIPS 
De uppskattade kaffeträffarna 
mellan varje månadsmöte är 
igång med språkkunskap och 
vänskapsprat.

Text och foto Ingrid Nilzén

FULLT STRIDSUTRUSTADE

Kristian Bouveng och Ingegerd Hultin Bouveng. Text och foto Margaretha Olofsson.
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Redaktör D 236 
Christina 

Stoppenbach

President Lillemor Fredriksson 
Strömstad-Tanum IWC hälsade 
alla välkomna till Vitlycke Museum. 
Silke Andersson, kvällens gäst,  be-
rättade om Frivilliga Försvarsgrup-
pen. 

Den ingår i Civilförsvarsförbundet och är en del av  
Sveriges krisberedskap. 
Viktigt vid en krissitu-
ation är att kommuni-
kation och information 
når fram. Ha en batte-
ridriven radio eller vevra-
dio hemma, vatten och 
mat, ha tillgång till vär-
me. Sömn är viktig. 

Acceptera inte gra-
tis-appar, acceptera absolut inte asiatiska spel, 
stäng alltid av datorn när du inte använder den. 
IT-sektorn utgör det allra största hotet. Silke rekom-
menderade en vevradio från Civilbutiken. Silke fick 
applåder.

Text Lena Wersén, foto Internet

HOS EVA BLAND 
LERA OCH  UGNAR 
Birgitta Johansson, president i Kungshamn-Lyse-
kil - Munkedal IWC hälsade alla välkomna och Eva 
Bäckström som varit både lärare, rektor och resele-
dare, får-och getbonde hade nu landat som kerami-
ker i Munkedal bland lera och ugnar. Stengodslera 
är stark, men dyr, och innehåller sintra. Den släpper 
inte igenom vatten. Spänningarna och luft slås bort 
ur leran innan man börjar jobba på drejskivan för 
att få fram den form man vill ha. Stengods bränns i 
ugnen på 960 grader, glasyr på 1260 grader  Av alla  
glacerade föremål misslyckas 8 av 10 men de som 
lyckas är så vackra. Den som sedan ville kunde få 
prova på att dreja hemma hos Eva där vi också fick 
se hennes fina utställning.

Text  och foto Gunvor Sjöblom 

President Eva Bråthén Persson, Trollhättan IWC, häl-
sade alla välkomna. Vi fick lyssna till Anneli Lengfelt, 
hundförare på Tullverket som besökte oss tillsam-
mans med Harry en svart laborador, 2 år gammal. 

Sedan 1967 använder Tullverket hundar. Det finns 
just nu 40 hundar i aktiv tjänst i Sverige. Anneli berät-
tade för oss hur man väljer ut hundarna och hur man 
utbildar dem. Fyra gånger/år gör hund/hundförare 
ett tjänstbarhetprov. 

Det viktigaste hos en tullhund, förutom luktsinne 
är att hunden har jaktlust, är lagom i storlek och är 
snäll, får inte ha minsta aggresiva drag i sig. Precis de 
här egenskaperna visade Harry  upp. Han genomför-
de sina sök och klarade sig med beröm godkänt. 

Anneli berättade att lika lugn och proffsig som 
Harry är på jobbet, lika glad och lekfull är han "pri-
vat".  Anneli tackades med en röd IW-ros. Harry fick 
lite hundgodis av Anneli. Vi hade en insamling till 
narkotikasökhundarna före mötet och kunde skicka 
1 500 kr.

HÄR KRÄVS BÅDE LUGN OCH JAKTLUST  

Annelie Lengfelt och Harry.  Text och foto Kerstin Hägerström

BRA MED 
VEVRADIO
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Redaktör D 232 
Ulla Magnusson

Boden IWC firade IW-dagen och president Margot 
Hermansson tände vänskapens ljus. Klubben be-
söktes av Marianne Selberg  vinnare av 2019 års 
Guldhjärta på Näringslivsgalan i Umeå. Sedan 2015 
har olika grupper flyktingar anlänt till Boden. Till-
sammans med sina vänner, Elisabeth Åhman och 
andra bekanta, samlade hon in det nödvändigaste 
till dem som saknade allt. Det var ett omfattande 
osjälviskt arbete inriktat på att hjälpa. För ensam-
kommande barn blev Marianne och Elisabeth de 
mammor som barnen saknade. De hjälpte dem 
med kontakter till myndigheter. Jag får så mycket 
tillbaka, berättade Marianne. 

Text Nils Sundberg, foto Ulla Sundberg

Marianne Selberg och  Margot Hermansson.

LJUSFEST VÄRMDE 
INFÖR KALLBADET  
På alla hjärtans dag anordnade föreningen ”Mörkret 
och kylans glada vänner” i Skellefteå för nionde året i 
rad en simtävling i en vak i Skellefteåälven. Deltagare 
för 15 olika nationer deltog i ca 350 olika starter!

I samband med invigningen kvällen innan täv-
lingen, genomförde Rotary och Skellefteå IWC, en 
ljusmanifestation. 250 marschaller tändes till förmån 
för Stadsmissionen. Marschaller hade skänkts av buti-
ker i stan (men samtidigt fått köpas) vilket inbringade 
drygt 16 000 kr.
Kändes så bra att tillsammans få tända ljus i mörkret, 
både bokstavligt och bildligt!

Text Astrid Viklund, 
Foto Allan Forslund 

JULSTÄMNING I GRISBACKAKYRKAN
Inre samling för Umeå IWC. I 
församlingssalen   stod både gröt och 
skinka, kaffe och kaka, clementiner 
och julgodis framdukade. Under 
julklappsutdelningen berättade ISO 
att man försöker etablera kontakt 
med en norsk IWC. Ulla läste ett 
julkåseri och man påminde om IW-Nytt som är 
så proffsigt, om vårt konsultativa status i FN och 
den gemenskap man har med kvinnor över hela 
världen, om vårt motto vänskap, hjälpsamhet och 
internationell förståelse. Med många kramar och 
varma julhälsningar skiljdes man åt. 

Text Ulla Bergqvist. Foto SR

ETT GULDHJÄRTA TILL 
ETT HJÄRTA AV GULD



18 | INNER WHEEL NYTT 1/2020 

Redaktör  D 239
Eva Bengtsson 

Glantz

Lund IWC firade Inner Wheel- da-
gen torsdagen den 9 januari. Past 
IIWP Solveig Svensson, Ystad IWC, 
gästade klubben och berättade 
engagerande om ”Kändisar hon 
mött” samt om ”IW-arbete i Bang-
ladesh”. 

På bilden tackar Klubbpresi-
dent Britten Hovstadius Solveig 

Simrishamn IWC gästades av 
Erik Friberg från Tullverket i Mal-
mö. Distrikt Syd har 140 anställ-
da. Det görs många ingripanden 
på Öresundsbron, norra Europas 
största brottsplats. 

Narkotikasökhundarna är en 
mycket viktig del av tullens arbe-
te. Att Inner Wheel bidrar till att 
bespara samhället från brotts-
lighet och annat lidande, uppre-

 STÖRSTA BROTTSPLATSEN

UPPSKATTAD GÄST I LUND

Foto Annika Månsson, 
text Birgitta Jönsson och Barbro Blixth

TIPS FRÅN TRELLEBORG IWC 
KLUBBEN SOM  VÄXER OCH VÄXER
De växer så att det knakar och ro-
ligt är det med många nya medlem-
mar. De flesta medlemmarna i Trel-
leborg IWC kommer på varje möte 
(bilden nedan). Orsakerna till att vi blivit 

så många är säkert samverkan mellan in-
tressanta föredrag, trevlig miljö, god mat 
och inte minst viljan att hjälpa. Det är lätt-
are att sprida IW´s budskap, när det råder 
en positiv anda och hopp om utveckling. 

Foto Dennis Iveholt

Britten Hovstadius och Solveig Svensson  

Svensson som är en mycket upp-
skattad gäst i klubben. 

Sten Broman på porträttet i 
bakgrunden representerar den 
kändiskultur som varit rådande 
på Grand Hotel i Lund, där Inner 
Wheel-klubben alltid har sina 
möten.  

Text och foto Gertie Stenkula

pades flera gånger. I hela landet 
har Tullen 2 000 antällda. Tullens 
huvudsakliga uppgifter är att 
kontrollera de varor som passerar 
landets gränser.  Detta leder till 
många ingripanden.     

President Solveig Erlandsson 
framförde allas tack. 
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Redaktör D 233
Annkatrin Forsling

FIN  KLAPP TILL GARISSA
När Bollnäs - Edsbyn IWC hade sitt 
julfirande åt man skinksmörgås och 
till kaffet saffranskaka. 

Lasse Fäldtblad stod för drag-
spelsmusiken när man glatt sjöng 
de fina julsångerna. Det blev en 
stor julklapp till Garissa.

Lasse Fäldtblad och KP Berith Haglund 
Johanson. Text och foto Inger Bäckström

I år uppmärksammades Inner Whe-
el-dagen hos Sandviken IWC med ett 
högtidsarrangemang på Racine´s Café 
och Bistro på Sandbacka Park. 

Efter en uppskattad italiensk buffé 
underhölls de cirka 40 deltagarna av 
den välkände författaren, journalisten 
och satirtecknaren Ulf Ivar Nilsson. 

Dagen till ära hade han valt ut ett 
antal spännande historier om mer 
eller mindre kända Sandviken-kvin-
nor. Gästerna fick under kvällen även 
lyssna till fin sång och musik av Maya 
Talens.    

Text  och foto Evelina Jigsäter 

FESTLIGT FIRANDE AV IW-DAGEN I SANDVIKEN

Maye Talens underhåller med gitarrspel och sång, KP Margareta Karlsson tackar Ulf 
Ivar Nilsson för ett spännande föredrag.

Ludvika IWC har haft besök av utbytesstudent Emily 
Cady från Reno i USA – the ”Biggest little town in the 
world”. Emily är i Ludvika via Rotary. Hon kom i augusti 
och talar en utmärkt svenska. Emily höll också sitt före-
drag på svenska. Hon berättade om sin bakgrund och 
vad hon upplevt i Sverige. Hon är djupt imponerad av 
Sverige och tycker vi har många fördelar som inte USA 
har. Som exempel tog hon upp de höga kostnaderna för 
sjukvård i USA samt högre studier som också är väldigt 
dyrt i USA. Hon tog också upp miljömedvetenhet, jäm-
ställdhet och kost/matlagning (!) som exempel på saker 
som fungerar bättre i Sverige.

Samma kväll fick Ludvika IWC även besök av fy-

sioterapeut Tove Dahlén som berättade om bättre 
balans. Hon inledde med att ge en del fakta om vik-
ten av att hålla en god balans – i synnerhet för äldre 
personer. Fall är en vanlig olycksorsak och ca 67 000 
personer drabbas årligen av skador p.g.a. fall (oftast 
i hemmet). Ca 1 000 personer avlider av konsekven-
serna från dessa skador! Tove placerade oss i ring och 
gick igenom ett enkelt träningsprogram som man 
skall göra ett par gånger i veckan i förebyggande syf-
te.

Text och foto Marie-Louise Åkman

UTBYTESSTUDENT OCH BÄTTRE BALANS
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Med stor tacksamhet mottar Tullverket donationer 
från Svenska Inner Wheel för inköp av hundar till 
narkotika- och vapensök. Vårt samhällsengagemang 
är mycket uppskattat och är ett viktigt komplement 
till Tullverkets resurser i den för samhället så viktiga 
kampen mot narkotika- och vapensmuggling. 

26 Inner Wheel-sökhundar i tjänst under 2019
Under 2019 har Tullverket haft 26 st. Inner Wheel-
hundar i operativ tjänst (hela eller delar av året). 
Alla hundarna är utbildade i narkotika-, vapen- och 
ammunitionssök.

Samhällsnytta för över en miljard kronor!
Under 2019 har våra sökhundar med sina förare 
medverkat till 985 st. narkotika- och dopningsbe-
slag. Detta har gjorts vid 844 st. beslagstillfällen. 

Omräknat i samhällsnyttovärde motsvarar detta 
1 107 880 501 kr. Under 2019 har dessutom våra 
donerade hundar bidragit till beslag av 3 st. skjutva-
pen/vapendelar samt en del ammunition vid totalt 8 
st. beslagstillfällen.

Jag, Kristina Andersson projektansvarig för Narkoti-
kabekämpningsprojektet, vill tacka  alla klubbar för 
ert stora engagemang i projektet och för alla värde-
fulla donationer till Inner Wheels sökhundar. Sam-
manlagt har vi donerat 79 hundar sedan projektets 
start. Som projektansvarig är jag länken mellan Inner 
Wheel och Tullverket. Kontakt tas med mig vid öns-
kan om besök av narkotikasökekipage.

Kristina Andersson
bkkandersson@telia.com

Tullverket
Sökhundverksamheten
Hunduppföljningsregistret

HUNDINKÖP donationer Inner Wheel

Inköp 
År Nr Namn Kön Ras

2011 042 Yade hane Flat coated retriever
2012 047 Röya Tik Malinois
2012 046 Zak Hane Springer spaniel
2013 050 Dallas Hane Flat coated retriever
2013 051 Irma Tik Flat coated retriever
2014 054 Atlas Hane Labrador retriever
2014 058 Daisy Tik Springer spaniel
2014 055 Storm Hane Labrador retriever
2015 059 Boy Hane Labrador retriever
2015 062 Gizmo Hane Springer spaniel
2016 064 Lady Tik Springer spaniel
2016 063 Pass Hane Labrador retriever
2017 065 Isa Tik Korthårig Vorsteh
2017 066 Bailey Hane Labrador retriever
2017 067 Chobra Tik Labrador retriever
2017 069 Bajaz Hane Labrador retriever
2017 070 Moss Hane Springer spaniel
2018 071 Candy Tik Labrador retriever
2018 072 Sunny Hane Labrador retriever
2018 073 Max S Hane Sprocker 
2019 074 Harry sv Hane Labrador retriever
2019 075 Colt Hane Labrador retriever
2019 076 Tar Hane Labrador retriever
2019 077 Oliver Hane Labrador retriever
2019 078 Rex Hane Springer spaniel
2020 079 Chiyo Tik Labrador retriever

grå = under utbildning
gult = i tjänst/utbildad

ÅRSRAPPORT FÖR VÅRT NATIONELLA 
HJÄLPPROJEKT NARKOTIKABEKÄMPNING

Atlas, Labrador retriever, inköptes 2014.

Tiken Irma på sökuppdrag. Inköpt 2013.
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Det var en av de sista somrarna före krigen. Det var 
på Grundön i Vexala by av Munsala socken. Sundet 
mellan Grundön och Djupön låg spegelblankt och en 
vacker dag var i antågande. Det var höbärgningstider 
och föräldrarna och farbror Torsten tog in hö i Viken 
som Iåg inne i byn.

Karlfolket hade redan farit och mamma samlade 
ihop matvaror som de behövde för dagen, inte minst 
hinken med maltdricka som behövdes för att i någon 
mån släcka törsten i det varma och svettiga arbetet. 
Hon lastade allt på cykeln och for iväg.

Då mamma var på arbete på åker och äng, skötte 
farmor om oss barn, jag och min bror Henrik som var 
4  år yngre. Hon  bodde  i  sin   egen  lilla  stuga, som 
fanns på samma gårdsplan som vårt hem. Nu häng-
de hon litet tvätt på tork som hon hade tvättat. Och 
jag, lilla jag i egen hög person satt i sandhopen och 
grävde fram leksaker, som jag hade grävt ner kvällen 
innan.

Det fanns bara fem gårdar på Grundön och jag 
och min bror Henrik var de enda barnen. Så vanligen 
hade jag inte några lekkamrater, men denna sommar 
hade en familj hyrt Frilundsgården och de hade en 
pojke i min ålder som kallades Påppe. Vi lekte och 
simmade dagligen, ofta blev vi i strid, men osämjan 
varade vanligen inte så länge. Men kvällen innan var 
jag nog så ilsken på Påppe, att jag grävde ner hans 
leksaker i sandhopen. Till en del berodde min ilska på 
att jag var så avundsjuk på honom för att han hade så 
mycket och fina leksaker, visserligen fick jag leka och 
använda dem, men det var det där habegäret som 
smyger sig på redan i tidig ålder. 

Nu hade jag sovit på saken och kommit fram till, 
att han var min enda lekkamrat och nog ville jag fort-
sätta vänskapen. Så jag grävde fram leksakerna igen 
och borstade av dem, en båt, en lastbil, bollar och 
inte minst ett sparkbräde, hinkar och spadar.

Nu tittade farmor upp mot vägen, som går till byn 
och såg till sin förskräckelse en hästfora med lång-
flake och på den flera barn och några vuxna. Hon sa 
med bestämd röst: "Nu kommer tattarna", alltså  ro-
mer. På  vintern  brukade de stanna hos oss, då de 
kom med häst över isen från stan, alltså Nykarleby 
och var på väg mot sjöbyarna. De hade spännande 
saker att sälja såsom handarbeten, fabrikssydda för-
kläden och handdukar, zinkbaljor, zinkämbar och 
hinkar, ungsformer och kakformer med löstagbar 
botten, sådana fanns inte då ännu att köpa i affärer. 
Och så blev man spådd. Men nu tyckte farmor, att då 

hon på egenhand hade hand om hus och hem och 
två barn så klarade hon inte av att ensam ta emot 
dem. Utan raskt låste hon dörren till stora huset och 
så bestämde hon att vi alla tre skulle gå upp på hen-
nes vind för att sova. Henrik och hon sov en stund alla 
dagar och nu fick jag också vara med.

Farmor sov på vinden på somrarna för det var sva-
lare. Det var en öppen vind med två sängar. Det var 
spännande, det knäppte i bjälkarna och en fluga sur-
rade någonstans. Och så hörde vi att ekipaget kom in 
på gårdsplanen. De ryckte i dörrarna och småningom 
försvann de mot granngårdarna. Det blev tyst och 
Henrik och jag somnade.

Farmor hörde när de återkom från gårdarna och 
fortsatte på vägen mot byn. Hon steg upp och gjorde 
i ordning mellanmålet åt oss. När vi så åt och farmor 
drack sitt kaffe kom närmaste grannen Manda in. 
Hon såg så finurlig ut och frågade: "Var har ni varit"? 
Farmor svarade: "Vi har vilat".

Då säger Manda att hon haft besök av nya prästen 
och hans fru och barnaskara. Barnen skulle simma, 
men då det var bråddjupt vid Mandas brygga så fort-
satte de tillbaka för att söka någon långgrund strand. 
Farmor sa ingenting, men jag såg hur ledsen hon 
blev. Det var ju farmor som hade bjudit prästen på se-
naste Bibelförklaring att i denna sommar komma till 
Grundön med familjen, så att barnen kunde simma i 
Hagan, en långgrund simstrand nedanför kohagen, 
ypperligt för mindre barn att leka och simma i.

Jag glömde snart uppståndelsen och trippade 
glad i hågen till Påppe och undrade om vi skulle leka. 
Han blev så glad att se mig, han hade väntat så och 
undrade om jag fortfarande var arg.

Arla Carlfeldt Chartermedlem Mariehamn IWC

 PRÄSTBESÖK MED FÖRHINDER
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232 Kristina Finné Umeå
232 Helén Kock-Larsen Umeå
232 Monica Vestberg Umeå
233 Mona Nilsson Hudiksvall
233 Lillemor Eriksson Sandviken
234 MayBritt Fjeld Karlstad
234 Anette Hagengård Karlstad
234 Marie Henriksson Karlstad
234 Anna Reis Karlstad
234 Kerstin Tolagen Karlstad
234 Gunila Norberg Örebrohus
235 Agneta Fhürong Stockholm Västra
236 Gunilla Friberg Alingsås-Lerum-Vårgårda
236 Eva Werinius Alingsås-Lerum-Vårgårda
236 Margaretha Jerlock Göteborg Norra
236 Britt Granberg Uddevalla Skansen
236 Ulla  Wilmenius Uddevalla Skansen
236 Birgit Aspmark Henriksson Vänersborg
238 Maria Sjöstrand Gislaved
238 Jill Österlind Gislaved
238 Gunvor Lyngstam Skövde
239 Kerstin Stråmark Johansen Helsingborg 
239 Gertrud Ek Landskrona Citadell
239 Margareta Nilsson Landskrona Citadell
239 Eva-Lena Persson Lund
239 Yvonne Samuelsson Lund
239 Gun Engberg Simrishamn
239 Elisabeth Lehmann Skurup
239 Margareta Andersson Staffanstorp
239 Helene Ottosson Staffanstorp

VÄLKOMNA ALLA NYA MEDLEMMAR !
239 Marie Hörling  Svedala-Bara
239 Ann-Marie Ahlberg  Trelleborg
239 Kerstin Johansson  Trelleborg
240 Haldis Buchwald  Bromölla-Sölvesborg
240 Anne-Charlotte Fröberg Bromölla-Sölvesborg
240 Inger Gjerling  Bromölla-Sölvesborg
240 Gunilla Hägg  Bromölla-Sölvesborg
240 Britt-Marie Jonsson  Bromölla-Sölvesborg
240 Lena Jönsson Cederblad Bromölla-Sölvesborg
240 Ingeborg Olsson  Bromölla-Sölvesborg
240 Birgitta Holmdahl Ohlsson Halmstad-Tylösand
240 Anette Mellgren  Halmstad-Tylösand
240 Siv Schöön   Halmstad-Tylösand
240 Lisbeth Ekenstedt  Karlshamn
240 Cecilia Sandberg  Kristianstad-Hammarshus
240 Lisbeth Nilsson  Lessebo-Hovmantorp
240 Ulla Petersson  Älmhult
240 Agathe Svensson  Älmhult
240 Elna Hallberg  Ängelholm-Luntertun
241 Liss Barkland  Linköping
241 AnnaKarin Johansson  Linköping
241 Ingbritt Törnfeldt  Linköping
241 Lisbet Dagh   Norrköping Norra
241 Christina Jansson Westerberg Norrköping Norra
241 Anna Kristina Johansson Norrköping Norra
241 Ingvor Kalm   Norrköping Norra
241 Lisbeth Lindberg  Norrköping Norra
241 Monika Lindberg         Norrköping Norra
241 Monica Carlberg  Vadstena
241 Elena Götherström  Vadstena
241 Marie Stenmark  Västervik

50-ÅRSFIRANDET DEN16  MAJ I VADSTENA
Den 16 maj 2020 firar Vadstena IWC 50 år i 
Kungsalen på Klosterhotellet med lunchbuffé. 
För närmare information kontakta styrelsen. 

Välkomna !
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Rosenkorten beställs 
hos Gertrud Anderberg, 
Sigtuna-Arlanda IWC.
gertrud.anderberg@telia.com

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

D 236 
ROSENKORT
Korrespondenskorten 
beställs hos Annika 
Lennström, Mark IWC.
annika@molneby.se

Kort + kuvert  10 kr/st. 
Porto tillkommer.
Överskottet går till 
projekt Narkotika-
bekämpning. 

SIWRs KONTO
För Silviastipendier och övrig verksamhet          
Bankgiro  446-4996

IW-doktorn PlusGiro 29 70 96-0
Narkotikabekämpning PlusGiro  6  12 05-1
"Caring for Women and Girls"  
Garissa PlusGiro 11 00 08-0

KONTON HJÄLPPROJEKT

SIWR
ROSENKORT

SIWR
BOKMÄRKE
Bokmärkena beställs hos  
Ann-Christine Edin, Ekerö IWC.  
ach.edin@tele2.se 

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

INNER WHEEL NYTT
Tidning för medlemmar i Inner Wheel Sverige. 
Utkommer fyra gånger per år.
Ansvarig utgivare: 
Rådspresident Agneta Svensson
Redaktör: Elisabet Jensen
Tidningens adress: iwnytt@gmail.com
Tel. redaktör: 0709-28 78 69
Tryck: Trio Tryck, Örebro
Manusstopp nr 2 2020: 2 april 2020

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 pro-
jekt. Porto tillkommer om bollarna inte kan levereras 
på annat sätt. Betalning till bg 331-3129.

INSAMLADE MEDEL 1/7 2019 – 31/1 2020

= 10 000 kronor

   85 560                        42 301              42 928
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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.

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

Gåvor till Silviastipendiet har under perioden 
1/7 2019 till 31 /1 2020 uppgått till 5 550 kr, Ro-
senkort har sålts för 8 480 kr.  Totalt 14 030 kr. Två  
stipendier på 10 000 kr vardera har delats ut.
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POSTTIDNING B
Vid obeställbarhet retur till
Lena Blom
Smala vägen 3 E
811 32 Sandviken


