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Kära Inner Wheelare! 
 

I min ungdom tyckte jag om att läsa en del science fiction-litteratur såsom Du sköna nya värld 
och Fahrenheit 451, men inte kunde jag ana att vi 50 år senare skulle uppleva det i verkliga 
livet. En pandemi som sveper över hela vår värld. 

Nu ställs våra värderingar på prov. Hur kan vi omsätta Vänskap, Hjälpsamhet och 
Internationell förståelse i praktiken när många av oss tillhör riskgrupperna och åldersmässigt 
uppmanas vi att stanna hemma? Vi får vara tacksamma att tekniken hjälper oss så mycket mer 
idag än för 50 år sedan. Det är lått att nå varandra på telefon och vi kan t.o.m. titta på varandra. 
Gör det till en daglig vana att höra av dig till någon i din klubb, en granne eller släkting. Vårt 
kommande rådsmöte blir ett telefonmöte där vi kan vara många som deltar och så kan man 
också göra med vårens klubbmöten. Vi kan också glädja oss åt att den varmare årstiden närmar 
sig. Varför inte packa en kaffekorg och träffa sina vänner utomhus, bara vi håller avstånd så är 
det möjligt. 

Inför EM i höstas öppnades en grupp i appen WHATSAPP där deltagarna utbyter information, 
tankar och funderingar. Just nu skrivs många uppmuntrande ord, glada bilder skickas och 
uppmaningen att vi inte får ge upp.  
 
Jag hoppas av hela mitt hjärta att ni alla mår bra och jag ser fram emot att vi kan träffas igen så 
snart den här smittan är över. Påsken närmar sig och den blir annorlunda i år eftersom vi får 
hålla oss hemma. Jag föreslår att på påskafton kl 13 tänker vi på varandra och önskar alla IW-
vänner världen över en GLAD PÅSK 
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