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VI SAKNAR

OMSLAGSBILDEN

IW-NYTT I EN TID AV OSÄKERHET

Kära Inner Wheel-medlem!
Jag hoppas så innerligt att vi alla 
mår bra. De flesta IW-möten har 
varit inställda liksom Vänskaps-
mötet i Tällberg som också blivit 

inställt. Ett stort grattis till Marga-
reta Wesslau och Kerstin Jonson 
som fortsätter med sina inter-
nationella arbeten. Läs mer om 
dem i tidningen. Ewa Jägevall, RP,  
sätter sin prägel. Vi visar en ny roll 
up. Ewa har designat IW-schalen 
som vi kan köpa i IW-Shopen! Ja, 
sidorna 22-23  heter numera IW-
shopen.  På sidan 23 finns giro-
nummer till hjälpprojekten. 

Vi kan också läsa om Gertrud 
Anderberg och Birgitta Gedda 
och hur Silviastipendiet kom att 
utvecklas. Tyvärr förekommer 
kvinnlig könsstympning fortfa-

rande och många kvinnor/flickor 
lider av sviterna. Läs om Anita Ek-
bergs nästan anonyma grav, att 
IW-doktorn behöver fortsatt stöd, 
om de utsatta flickorna i Garissa, 
hur man arbetar med hållbarhet, 
om blommorna i Phyllis Charters 
bukett, integrationsprojekt, den 
internationalla vaccinationsfon-
den, klädedräkt igår/idag, om 
Panzisjukhuset och mycket mera. 

Hela SIWR finns på sista sidan. 
Imponeras av alla kreativa IW-mö-
ten, ofta under bar himmel, under 
dessa coronatider!

 Trevlig läsning önskar 
Elisabet Jensen, redaktör

AVSKEDSBUKETT
International Inner Wheels presi-
dent 2019-2020, Phyllis Charter, 
tackar för det gångna året med 
en bukett blommor.  Blommornas 
namns första bokstäver bildar till-
samman  orden Inner och Wheel.
Varje blomma har sin egen bety-
delse. 

I buketten finns 

I  -  Iris - Friendship
N - Narcissus - Stay as sweet as you are
N - Nigella - Thoughtfulness
E  - Edelweiss - Courageous
R  - Rose - dark pink - Thank you

W - Wisteria - A warm welcome
H - Hollyhock - Ambition
E  - Elderflower - Compassion
E  - Evening Primrose - Sweet memories
L  - Lily of the Valley - Happiness

När Hagfors IWC höll sitt klubb-
möte i våras, läste Ulla Nordin valda 
delar ur E.B. Buffeys bok "Den mo-
derna kvinnan". Utdrag ur boken 
presenterades på sidan 21 i IW-Nytt 
Nr 2/2020. Sammanhanget borde 
framgått i artikeln. / Red.

FÖRTYDLIGANDE

Distrikt

SIWRs verkställande utskott på 
Informationsmöte i Skövde i au-
gusti. Hela SIWR 2020-2021 pre-
senteras på sidan 24.

På bilden från vänster Agne-
ta Svensson past rådspresident, 

Monique Mellin rådsskattmäs-
tare, Rose-Marie Wahlgren råds-
sekreterare, Gertie Stenkula vice 
rådspresident och Ewa Jägevall 
rådspresident.

233 Anne Lindberg Sandviken IWC 1973-2020
234 Birgitta Bergholtz Örebrohus IWC 1974-2020
235 Gun-Marie Karlsson Enköping IWC 2017-2020
236 Barbro Gilbert Borås-Sjuhärad IWC 1981-2020
238 Christina Lundin Skövde S:ta Elin IWC 2008-2020
238 Gun-Britt Gregefors Jönköping IWC 1978-2020
239 Gunvor Wachtmeister Lund IWC 1966-2020
239 Birgit Smith Lund IWC 2001-2020
240 Anne-Charlotte Persson Bromölla-Sölvesborg IWC 2013-2020
241 Marianne Sterner-Svensson Norrköping Norra IWC 1972-2020
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Rådspresident Ewa Jägevall

Kära medlemmar!

Möten berikar
Den underbara sommaren är snart förbi och jag 
hoppas att ni alla har haft avkopplande dagar. Jag 
ser fram emot vårt samarbete under verksamhets-
året denna annorlunda höst. 

Jag ser framåt och hoppas på att vi skall kunna 
genomföra vårt rådsårsmöte i november i Örebro 
där vi även bjuder in till ett mini info-möte under 1½ 
dygn. 

Telefon-, och videomöten, detta är ett bra alter-
nativ att hålla kontakten men det är ju inget som går 
upp mot ett fysiskt möte, det berikar oss alla, eller 
hur? 

Bildspel från förr till nu
Under ett par regniga dagar i juli fick jag tid att sätta 
samman ett bildspel ” Inner Wheel i tiden – för Inner 
Wheels framtid”.  Plötsligt flög tankarna iväg! Varför 
åkte distriktspresidenterna årligen till England?  

Varför bjöds alla medlemmar årligen in till ”lands-
möten” i Sverige? Vem var Svenska Inner Wheel rå-
dets första rådspresident? Efter ett detektivarbete 
fick jag en bild på henne. Hur många världspresiden-
ter har varit svenskor?  Vad nyfiken jag blev. Använd 
gärna delar av bildspelet till diskussionsunderlag 
hemma i klubbarna.

Du själv marknadsför bäst
På Info-mötet i fjol förenades vi i målsättningen att 
synas mer på olika sätt, men vi får inte glömma bort 
att vi har en sak gemensamt - vi är olika! En verktygs-
låda med idéer hittar du på hemsidan. 

I mitt bildspel finns ett grupparbete som ni med-
lemmar kan arbeta med tillsammans eller enskilt. En 
ny svenskdesignad IW-sjal är framtagen, se IW-shop 
på sidan 22. Syns man inte finns man inte har jag lärt 
mig inom företagsvärlden.  

Helsvensk symbol
Varje år väljer distriktspresidenterna och rådspresi-
denten en symbol för sitt år i rådet.  Årets symbol är 
fjällräven. Lapplands landskapsdjur, ett utrotnings-
hotat djur som med stödåtgärder visar att popula-
tionen har en positiv trend under de senaste åren. 

Vi är svenskor, vi vill bli fler medlemmar, stödåtgär-
derna är vår verktygslåda, listig som en räv, vi vill 
fånga in fler medlemmar!

Digitalt info-möte
Rapport från vårt historiska informationsmöte finner 
du på en annan sida. 

Lycka till med ert arbete i klubbar och distrikt 
denna annorlunda höst. Besök gärna Inner Wheels 
hemsida oftare för där finner du aktuell information. 
Glöm inte bort att ett skratt betyder så mycket.

Ewa Jägevall
Rådspresident 2020-2021   

INNER WHEEL I TIDEN – 
FÖR INNER WHEELS FRAMTID

Inner Wheels nya stora dekal 
passar utmärkt att sättas i bak-
rutan på bilen.
    Vi har ju bestämt sedan ett år 
tillbaka att Inner Wheel ska synas 
mer på olika sätt.
  Jag har satt dekalen på min 
röda Borgward Isabella coupé 
1959 års modell.
   Tutta och Hasse Ekman körde en 
sådan Borgward Isabella coupé 
under många år.
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Nationalrepresentant  Agneta Svensson

NU PRÖVAS VÅR VÄNSKAP

Kära Inner Wheel-vänner!

Nu har mitt tredje år i Rådet börjat 
och det började med en rivstart. 
Vår nya IIW president Bina Vyas 
kallade alla Nationalrepresentan-
ter i världen till en digital utbild-
ning i fyra delar. Jag kan inte min-
nas att någon tidigare president 
har tagit ett sådant initiativ och 
visat ett sådant intresse för klub-
bar i hela världen. 

Första delen presenterade hon 
sitt val av tema för året Lead the 
change "Gå i spetsen för föränd-
ring" och vilka mål hon och vi har 
för innevarande år. Stort fokus på 
att bli fler medlemmar och fler 
klubbar och att synas. Övriga de-
lar handlade om ledarskap och 
kommunikation och allt avsluta-
des med Inner Wheel-kunskap 
och en quiz. Intressant att upp-
täcka vilka vita fläckar som finns 
på den kartan. 

Ta hjälp av tekniken!
Jag ser fram emot ett år med fo-
kus på det internationella och alla 
kontakterna med distrikten och 
alla DISO. Den pågående pande-
min innebär förstås att kontakter-
na blir på distans men jag är glad 
att vi lever i en värld med tekniska 
hjälpmedel som underlättar. Jag 

tror att det är bäst att ställa in sig 
på att 2020 är ett förlorat år när 
det gäller fysiska möten. 

Annorlunda möten
Vårt IW-år brukar ju starta med 
informationsmötet och så var 
det även i år men på ett annor-
lunda sätt.  Rådets VU träffades i 
Skövde en fredag och på lörda-
gens förmiddag hade vi först en 
telefonkonferens med ett 60-tal 
deltagare från alla 9 distrikten 
och därefter videokonferens med 
VU, distriktspresidenterna, redak-
tören, arkivarien och IT. Bland 
de viktigaste frågorna som dis-
kuterades var förstås hur vi kan 
genomföra hösten, hålla kon-
takterna och värna om varandra. 
Höstens Rådsårsmöte är planerat 
till Örebro i november och även 
om det är ovisst så hoppas vi kun-
na träffas.

Ett möte som borde ändrats
European Meeting som äger rum 
på hösten är en annan viktig träff-
punkt där nationalrepresentant 
och rådspresident brukar delta. I 
år äger den rum på Rhodos i sep-
tember men ingen från Sverige 
åker dit p.g.a. rådande läge och 
Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer. Vi är förvånade över 
att mötet inte ställs in, flyttas fram 
eller genomförs digitalt.

Dags att behandla motionerna
Om ett halvår är det dags för Con-
vention i Jaipur och under hösten 
ska vi rösta på de inkomna motio-

nerna. De är inte så många den 
här gången men några är intres-
santa och jag ber er ta er tid att 
sätta er in i dem. Ha gärna telefon-
möten i klubben och gå igenom 
dem tillsammans. Vi vet ju inte 
ännu om det går att genomföra 
Convention men en omröstning 
av motionerna lär det väl bli.

Håll ut -snart ser vi ljuset!
Nu prövas vår vänskap tills vi kan 
träffas igen, ingen får glömmas 
bort. Jag önskar er alla ett intres-
sant år, vi måste hålla ut, snart ser 
vi ljuset i tunneln.

Agneta Svensson
Nationalrepresentant 2020/21

Sverige - Vi har ett resultat!

Vid förra årets informationsmöte 
i Rosersberg utlyste jag en täv-
ling som gick ut på att värva nya 
medlemmar i klubbarna. Jag lo-
vade ett pris till vinnande klubb, 
ett pris som fick vår skattmästa-
re att flämta, men lovat är lovat.

Vinnare är Trelleborg IWC 
med 10 nya medlemmar - 
GRATTIS!

Tätt följda av Bromölla-Söl-
vesborg IWC med 9 och Norr-
köping IWC och Karlstad IWC 
med åtta nya medlemmar.

Priset kommer att överlämnas 
när vi kan träffas igen.
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DIGITALT INFOMÖTE 
SAMLADE 60 DELTAGARE

Digitala funktionärsmöten
Rådspresident Ewa Jägevall hälsa-
de alla hjärtligt välkomna och gick 
igenom beslut och frågor från VU 
som hållits dagen innan. Ewa pre-
senterade ett system med digitala 
funktionärsmöten för det kom-
mande året. Rådets funktionärer tar 
kontakt med sina motsvarigheter i 
distrikten som i sin tur har digitala 
möten med sina kollegor i klubbar-
na.

I dessa tider då de fysiska mö-
tena är få rekommenderas att be-
söka Inner Wheels hemsida ofta-
re. Under fliken ”Nyheter” ges bra 
aktuell information. 

Gästföreläsare på länk 
Gästföreläsarna på informations-
mötet var Lilian Bergholtz och Gu-
nilla Blomqvist, Linköping IWC, som 
i korthet presenterade sitt informa-
tionsmaterial ”Om Inner Wheel – för 
Inner Wheel,” se artikel i IW Nytt nr 
2. Ett mycket uppskattat inslag som 
förhoppningvis kommer att redo-

visas på Rådsårsmötet i Örebro i 
november. Ett stort tack Lilian och 
Gunilla för er medverkan på länk.

IT-gruppen presenterade 12 
önskemål om uppdateringar av 
medlemsregistret. Gruppen åter-
kommer till Rådsårsmötet med ett 
kostnadsförslag. Efter diskussion 
prioriterades fyra punkter.  

Två av våra nio distrikt tog upp frå-
gan om SIWR ger rabatt på årsav-
giften för 2020-2021 på grund av 
rådande pandemi. Allt är ju inte 
som vanligt. Möten ställs in m.m. 
Infomötet beslutade att utreda 
frågan och återkommer med ett 
svar till Rådsårsmötet i november. 

Kontinuitet med kvalité   
D 235 och DP Marléne Wahlqvist 

flaggade för en motion till kom-
mande Rådsårsmöte. Man vill att 
RISO/ Nationalrepresentant skiljs 
från uppdraget som Past Rådspresi-
dent. Många på mötet välkomnade 
spontant denna motion. Enligt för-
slaget kan då RISO/ Nationalrepre-
sentanten under en treårsperiod 
helt inrikta sig på det internationel-
la arbetet och  Past Rådspresident 
kan koncentrera sig på att arbeta 
nationellt. På detta sätt uppnås en 
bättre kontinuitet.

Nationalrepresentant Agneta 
Svensson fick i uppdrag att kon-
takta andra länder i Europa och 
fråga om de tycker att Convention 
2021 i Jaipur borde ställas in eller 
inte. 

Historiskt informationsmöte
Ett stort tack till rådssekreterare 
Rose-Marie Wahlgren som höll i 
allt det praktiska kring infomötet.  
Med vice RP Gertie Stenkula som 
en god bisittare, såg hon bl.a. till att 
alla blev uppkopplade mot ”sam-
bandscentralen” på hotellet och att 
alla fick komma till tals.

RP Ewa Jägevall avslutade det-
ta historiska informationsmöte 
med att önska alla lycka till med 
det digitala arbetssättet som när-
mast väntar oss.                 

Hålla i - hålla ut, så hoppas vi att vi 
kan ses fysiskt i november i Örebro 
på vårt Rådsårsmöte. Lycka till !

Från Scandic hotell Billingen i Skövde genomfördes lördagen den 15 
augusti ett digitalt informationsmöte. På grund av rådande restriktio-
ner hade VU tvingats att i år ställa in det populära fysiska mötet. 

Ett större konferensrum  på hotellet tjänstgjorde som ”sambandscen-
tral”  både för telefonmötet med ett 60-tal distriktsfunktionärer, in-
klusive gäster och adjungerade funktionärer samt för videokonferen-
sen där samtliga distriktspresidenter, adjungerade funktionärer och 
VU medverkade. Allt fungerade jättebra.

RP Ewa Jägevall och vice RP Gertie 
Stenkula.

Past rådspresident/RISO/Nationalrepresentant Agneta Svensson överlämnar kedjan 
till RP Ewa Jägevall.
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INTERNATIONELLA NYHETER
Coronapandemin satte käppar i Inner Wheel-hjulet. Re-
sultatet av valen till International Inner Wheel som nor-
malt offentliggörs  i början april, kom i år först i mitten 
av  juni. HQ i England, som ansvarar för sammanräk-
ningen, var under lockdown. Ingen fick åka till konto-
ret och räkna röster.

IIW President för 2020-2021 är Dr. Bina Vyas från 
Indien. Hon har startat sitt presidentår med ett om-
fattande informationsprogram med Zoom-möten för 
bl.a. alla Nationalrepresentanter.

Till vice IIW President (och inkommande IIW Pre-
sident) valdes Ebe Martines Panitteri från Italien. Nio 
nya Board Directors valdes in i Boarden. ”Våra kan-
didater”, Margerata Wesslau, Stockholm Västra IWC, 
omvaldes som Board Director och Kerstin Jonson, 
Sandviken IWC och tidigare redaktör för IW-Nytt, fick 
förnyat förtroende som IIW Editor och Media Mana-
ger. 

Här några rader från Kerstin Jonson:

STORT TACK till alla som röstat 
på mig och för alla uppmuntran-
de mail. Jag kommer att fortsätta 
att jobba ungefär som under det 
gångna året. Det innebär löpan-
de ansvar för vår internationella 
Facebooksida. Jag kommer även 
att fortsätta att producera den 
internationella tidningen, IIW 

Web Magazine. Minst tre nummer planeras under 2020-
2021. 

Alla medlemmar får dessa Web Magazines på 
mail via de vanliga distributionskanalerna, NR/di-
strikt/klubb/medlem. Tidningen finns också att läsa 
både på den internationella och svenska hemsidan.

I augusti distribuerades även den tryckta tidning-
en ”International Inner Wheel Magazine 2019/20” 
som jag producerat. Tidningen, som skickats till alla 
klubbar som beställt den, har artiklar, reportage och 
rapporter från hela världen.”

Några rader från Margareta Wesslau:

VARMT TACK till alla som röstat på mig för mitt an-
dra år som Board Director! Jag är imponerad av allt 
arbete som utförs och har stor respekt för de 16 BDs 
kunskaper och erfarenheter.

Som BD ansvarar man för nya klubbar utan di-
strikt. Jag har fem klubbar i Litauen och Polen som 
jag uppmuntrar och utvecklar. 

I Boarden arbetar vi ibland 
gruppvis och vi har tagit fram 
förslag till ett nytt tema för IIWs 
sociala projekt. Jag frågade med-
lemmarna i Sverige om förslag, 
vilket bidrog till att min grupp 
valde att föreslå ett hälsotema 
med anledning av Covid-19 och 
dess följdverkningar. Beslut på 
Convention. 

Mest givande under 2019/2020: Möten över 
zoom har utvecklats. Vi har haft minst ett långt möte 
i månaden med alla 16 BDs och IIWs VU. Phyllis Char-
ter hade en öppen och informativ attityd, vilket lett 
till en demokratisering av arbetet med dynamik och 
öppna kontakter som resultat. Alla möten har proto-
kollförts.

Förslag på tema för IIWs sociala projekt fick ut-
vecklas av BD och var inte angelägenhet enbart för 
VU.

 “Covid-19 Disaster and Vaccination Fund” initiera-
des p.g.a. pandemin. Det ligger i allas vårt intresse att 
så många människor som möjligt i världen blir vacci-
nerade när väl forskarna fått fram ett bra vaccin. Fon-
den bidrar till att alla får råd att vaccinera sig.

Convention i Jaipur i mars 2021 diskuterades liv-
ligt. Slutgiltigt beslut framflyttat till i oktober. Svårt 
dilemma: värna om deltagarnas hälsa och samtidigt 
inte riskera stora ekonomiska förluster av medlem-
marnas pengar. 

IIW President Dr. Bina Vyas har som sitt tema för verk-
samhetsåret 2020-2021 valt "Lead the Change", dvs 
Gå i spetsen för förändring. Världen förändras stän-
digt och vi måste anpassa oss och helst ligga steget 
före kommande förändringar. Hon har även formule-
rat viktiga mål för året. Bl.a. gäller det att öka antalet 
medlemmar och fokusera på den yngre generatio-
nen.

KERSTIN OCH MARGARETA OMVALDES
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International Inner Wheel har skapat en världs-
omfattande vaccinationsfond i kampen mot 
Covid-19. Angelika Walde, IIW Board Director 
2019-2021, berättar här om denna angelägna 
gemensamma insamlingsfond. 

”Sedan Covid-19-viruset dök upp har världen 
förändrats. Människor har förändrats. Och våra lev-
nadsvillkor har  förändrats. Inner Wheel har också 
förändrats. Medlemmar, klubbar och distrikt har 
inte kunnat träffas som vanligt. 

Genom zoommöten har lyckligtvis många pro-
jekt ändå kunnat genomföras och startas. Inner 
Wheel kan t.ex. vara mycket stolt över hur många 
klubbar omedelbart reagerade för att på olika sätt 
hjälpa sina egna samhällen när pandemin bröt ut. 

IIWs styrelse, det verkställande utskottet och 
Board Directors, förblev inte heller inaktivt och 
hade flera zoommöten. Redan i början av Coro-
na-pandemin uppstod frågan “Hur kan Internatio-
nal Inner Wheel hjälpa till?”. Som tidigare nämnts 
hade direkt lokal hjälp redan givits av många 
klubbar och medlemmar. Medicinsk hjälp organi-
serades av de nationella hälsoavdelningarna i res-
pektive land. Forskning för att ta fram medicin och 
vaccin mot Covid-19 fick starkt stöd från interna-

tionella fonder som finansieras av olika nationer och 
stora stiftelser. Detta gjorde det möjligt för industrin 
att snabbt fokusera på framtagning av ett verksamt 
vaccin. 

De hittills uppnådda resultaten anses vara upp-
muntrande. För närvarande (augusti 2020) verkar 
vacciner vara på väg. När ett fungerade vaccin finns 
tillgängligt gäller det att vaccinera så många som 
behövs. Vi måste se framåt.

IIW har därför beslutat att inrätta en världsom-
spännande vaccinationsfond som ska finansiera 
distributionen av Covid-19 vaccinet till behövande. 
Till människor i regioner där samhället inte har råd 
att vaccinera alla och där invånare är för fattiga för 
att betala för sin vaccination. 

Ett särskilt konto har öppnats för denna fond, IIW 
COVID19 FUND, så att alla IW-medlemmar, klubbar, 
distrikt och länder kan bidra. Fondens logotype il-
lustrerar hur vi tillsammans kan agera där det bäst 
behövs i sann Inner Wheel-anda. 

Stort tack till er som redan generöst har lämnat 
bidrag till fonden och till alla er som kommer att 
göra det! 

Angelika Walde 
IIW Board Director 2019-2021

ANGELÄGEN VACCINATIONSFOND
I GEMENSAM KAMP MOT COVID-19

Fondens bankkonto
Bank: NatWest Plc                    Banks sorteringskod: 01-08-38
Kontonummer: 54997992         Kontonamn: IIW COVID19 FUND
IBAN: GB96NWBK01083854997992      BIC / Swift: NWBKGB2L 
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Flickhemmet och skolan i Ga-
rissa är nedstängt på grund av 
Corona-pandemin.

Även Kenya har drabbats av 
Corona och alla utbildningssä-
ten i Kenya har på order av pre-
sident Uhuru Kenyatta stängts 
ner till och med den 1 januari 
2021. Det innebär att våra flick-
or i Garissa under hösten inte 
får den utbildning de så väl be-
höver. Även flickhemmet har 
tvingats att stänga ner. 

Chefen, Abdullahi  Abdi, har 
dock lyckats placera ut våra 
flickor i familjehem i regionen, 
eftersom de flesta är föräldra-
lösa. Han har kontakt med alla 
minst en gång i veckan för att 
säkerställa att de har det bra 

Våra hjälpprojekt

FORTSATT STARKT ENGAGEMANG
Inner Wheels gemensamma projekt fortsätter 
att engagera medlemmar och klubbar. Som 
framgår av "rosenstaplarna" på sidan 23 upp-
gick det totala donationsbeloppet förra året 
till ca 400 000 kronor. Därtill ska läggas bidrag 
till lokala projekt i samma storleksordning 

samt gåvor och försäljningsintäkter till projektet 
Silviastipendiet. Totalt innebär detta IW-bidrag på 
närmare en miljon kronor! Här kommer  lägesrap-
porter om Garissa- och Narkotikabekämpningspro-
jekten. På sidorna 20 och 21 kan du läsa mer om 
IW-doktorn och Silviastipendiet.

och hittills har allt fungerat på ett 
tillfredställande sätt. Alla familjer, 
som tagit emot någon av våra flick-
or, får ekonomisk ersättning för 
det och de flesta av personalen vid 
flickhemmet och skolan har fortfa-
rande sina tjänster kvar, bland an-
nat vakterna som bevakar hemmet 
och skolan.

Vårt arbete mot den förfärliga 

I Tullverkets tjänst finns i nuläget 26 
hundar, som Inner Wheel har do-
nerat. 22 av dessa hundar är i ope-
rativ tjänst och 4 hundar är under 
utbildning. Under 2019-2020 köpte 
Tullverket inte mindre än 6 hundar 
av donerade pengar från oss Inner 
Wheel-medlemmar.

På fotot tulltjänstemannen 
Kjersti och Inner Wheel-narkoti-
kasökhunden Bailey, labrador re-
triever. De är verksamma i Skåne. 
Fotot finns på hemsidan under 

Narkotikabekämpningsprojek-
tet och vi har tillåtelse att göra 
posters av bilden för användning 
t.ex. i mötessammanhang.

Våra donerade pengar gör 
stor samhällsnytta för bekämp-
ning av narkotika- och vapenin-
försel i vårt land.

Kristina Andersson
Ansvarig för 

Narkotikabekämpningsprojektet

6 NYA IW-HUNDAR TILL TULLVERKET   

FLICKORNA I GARISSA I FAMILJEHEM

könsstympningen pågår, mycket 
via vårt samarbete med SIMAHO, 
mödravårdscentralen i Garissa. 
De ser lyckligtvis en minskning 
av könsstympningarna i Garissa- 
regionen, mycket tack vare de 
insatser vi gjort med ekonomiskt 
stöd och information.

Bo Lindell, 
ordförande Garissastiftelsen
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Lundquist

”8 mars” firade  Ystad IWC tradi-
tionellt tillsammans med kvinno-
föreningarna Zonta och Soropti-
misterna på Scala i Ystad. 

Vi stöder alla  tre Freezonen, en 
brottsoffer-, kvinno- och tjejjour. 
Detta var ett event tillsammans 
med dem. Under fyra givande 
timmar på  lördagseftermiddagen 
varvades skönsång av Ystads egen 
sångfågel Frida Green med dikt-

läsning av Katarina Litzberg, och 
ett föredrag av Sven Engström 
om ”Skånes starka kvinnor”. Dess-
utom visades dokumentärfilmen 
om RBG, Ruth Bader Ginsburg, 
domare i Högsta domstolen i 
USA. 

Det var en givande eftermid-
dag. Inner Wheel stod för kaffe-
servering, så det var även lekam-
lig spis.
                     Text  och foto Astrid Hansson   

EN LYCKAD KVINNODAG I YSTAD

Kristina Johansson och  Lena Månsson 
skötte serveringen.

Presidenterna Dorle Plunien, Lübeck IWC 
och Gun Jonsson, Helsingborg IWC.

PRESIDENTSKIFTE UNDER BAR HIMMEL
Vi i Burlöv - Lomma IWC vågade 
planera vårt presidentskifte un-
der bar himmel. I Alnarpsparken i 
skuggan av träden nedanför slot-
tet. Med bubbel i glasen, en härlig 
sallad samt egen medhavd dryck 
välkomnades två nya medlem-
mar. Vår beachflagga visade tyd-
ligt vilka vi var som träffades un-
der trädet! Mötet avslutades med 
det högtidliga överlämnandet 
av presidentkedjan som Monica 
Green fick mottaga av Anne-Sofie 
Polsten. Vi hade alla svårt att läm-
na den sköna plats vi valt, för att 
gå ut i den riktigt varma solen. Vi 
upplevde att presidentskifte un-
der bar himmel – det ska bli vår 
melodi!

När Lübeck IWC,
Tysklands äldsta  
IWC firade 50 år, 
var medlemmar 
ifrån vänklubben 
Helsingborg IWC 
inbjudna att fira. 
Under dagarna tre 

bjöds på olika högtidsarrangemang, 
sightseeing och många intressan-
ta tal. President Dorle Plunien höll 

HELSINGBORG FIRADE LÜBECK 50 
första kvällen ett eminent tal till the 
Golden Girls and Friends.

Under galamiddagen med 200 
deltagare serverades fantastisk 
mat på fascionabla hotell Radi-
son. Vi dansade till orkester, det 
var uppträdanden och vår KP Gun 
Jonsson höll ett uppskattat tal.  Vi 
hade fått nya vänner. Ett stort tack 
till Lübeck  IWC.

Text och foto Elisabet Jensen

I samband med presidentskiftet 
hade vi glädjen att välkomna två 
nya medlemmar, Doris Andersson 
och Grethe Angell. 

De har besökt oss flera gånger 
och tillhör nu vår klubb med inal-
les 34 medlemmar.

Text och foto Gittan Holmström
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OM ETT MERA HÅLLBART SANDVIK

Ulrika Wedberg och KP  Margareta Karlsson

Då de tre sista planerade månads-
mötena för Borlänge-Tunabygden 
IWC ställdes in beslutade styrelsen 
avsluta året med ett ”knytiskafferep” 
med eget porslin och rekommen-
derat avstånd hemma i KP Ingrid 
Haggårds trädgård. Cecilia Eureni-
us från Ensemble Yria underhöll.  
       Det kändes härligt att ses och få avsluta året till-
sammans, överlämna presidentkedjan till Kerstin 
Bergman och önska varandra en Glad Sommar!

Text och foto Ingrid Haggårds 
Avslutningsfesten  för Borlänge-Tunabygden IWC hölls i Ingrid 
Haggårds trädgård i Borlänge den 10 juni.

KLUBBAVSLUTNING I TRÄDGÅRDEN

Ulrika Wedberg, chef för hållbart företagande inom 
Sandvik-koncernen, har gästat Sandviken IWC. Hon 
berättade att Sandvik tagit fram ett hållbarhetskoncept 
för klimatet - Make the Shift. 

Konceptet ger en helhetssyn och involverar både 
företaget, kunder och leverantörer. Det linjära flödet 
blir cirkulärt. Shift the climat innebär att man försöker 

minska koldioxidutsläppen. Stål återvinns, men ock-
så volfram, en metall som används i borrar och skär 
och kostnader för råmaterial hålls nere. Sandvik åter-
upprustar borriggar som kan säljas vidare.

We champion people innebär att man ser över 
vad man kan göra när det kommer till sjukdom och 
skador som är arbetsrelaterade. Säkerheten först är 
ledordet.

We play fair. Inga mutor får förekomma. Lagar och 
regler skall följas. Mångfalden bland anställda ska 
ökas med avseende på kön och härkomst. Enablers, 
dvs det ska finns medel och metoder så man kan föra 
hållbarhetsarbetet framåt. Uppfyllda miljömål ger 
bonusar och det har instiftats ett pris: "Sustainability 
award  in memory of Sigrid Göransson" som kommer 
att delas ut för första gången på årsstämman. Många 
frågor besvarades efter detta intressanta föredrag 
och Ulrika avtackades med en röd ros

Text och foto Evelina Jigsäter

CYKELPUMP SOM CORONAVERKTYG
Inställda månadsmöten, Intercitymötet, Caféträffar och 
försommarutflykten till Säter. Det är facit i Coronapan-
demins spår.  Det gällde  att hitta nya vägar när vi inte 
kunde träffas. Val- och budgetmötena skedde via mail. 
Det fungerade utmärkt och styrelsemötena skedde di-
gitalt. Men vi saknade den sociala kontakten med våra 
IW-medlemmar. Därför inbjöd Falu IWC till en träd-
gårdsträff i juni i Maj-Britt Wickbergs stora trädgård. 16 
glada och positiva innerwheelare kom. Var och en tog 
med eget fika. 

Vi satt vid flera sittgrupper och det var lätt att hål-
la avstånd mellan varandra. Solen sken och värmde så 
skönt. Presidentskiftet skedde vid den blomstrande och 
doftande syrenbersån. Avgående klubbpresident Stina 
Troselius-Karlsson överlämnade presidentkedjan till in-
kommande president Åsa Zandén med hjälp av en cy-

kelpump. Allt för att hålla avståndet mellan varandra. 
Det blev en mycket lyckad träff och alla var glada att 
få träffas igen. Ett par kommentarer efteråt: "Jag njöt 
i fulla drag att återse alla!“    "Det var så roligt att få gå 
bort och att klä upp sig lite grann."

 Text och foto Maj-Britt Wickberg
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 LÅNGVÄGA CORONA-HÄLSNINGAR
Hälsningar kom från vår kära vän-
klubb i Auckland på Nya Zealand. 
De har haft total karantän i sex 
veckor. När de äntligen fick kom-
ma ut i friska luften  passade de på 
att fotografera omgivningen. Av 
bilderna gjorde man en frågetäv-

ling i sin "Bulletin".  Ett annat mail 
kom från Renata Lockwood, IWC of 
Liverpool Combined i Sydney, Aus-
tralien. De har inte haft några mö-
ten sedan i februari. Just nu håller 
man tummarna för att "Coronaåter-
fallet" ska begränsas. Man trodde 

SOLIGT OCH TRYGGT I SIGTUNA

KRAMOMBUD
-Jag skulle så gärna vilja krama 
din mamma, Sofia.
-Mormor!  Jag kan krama 
henne åt dig.
                                         Sofia, 12 år 

att faran var över. 
En tillresande som 
bar på smittan 
lyckades sabotera 
allt.  

Text Inger Dalborg

Den nya Inner Wheel-styrelsen i Sigtuna-Arlanda 
IWC träffades på vår nya president Käthe Sivan-
ders otroligt rymliga altan i eftermiddagssolen.
Käthe har gedigen erfarenhet i rollen och var även 

OMVÄXLANDE PROGRAM I ENKÖPING

den som startade Inner Wheel-klubben i Sigtuna år 
1994! Vi satt vid egna bord med rejält avstånd ifrån 
varandra, ögonkontakt och med handsprit i närhe-
ten! Innan mötet startade presenterade vi oss för 
varandra. KP var Käthe, vP Christina, Sekreterare 
Måna, vSekreterare Suzanne, Km Tove och Ledamot 
Maria. Pia, Skattmästare var inte med på fotot. ISO är 
Eva Axelsson som skickat referatet. Planeringen för 
årets möten är klar. Nu avvaktar vi med första mö-
tet tills vi får information ifrån Inner Wheel centralt. 

Text Eva Axelsson, foto Håkan Sivander 

Inner Wheel-klubbarna erbjuder 
av tradition ett mycket omväxlan-
de och berikande programutbud.
Enköping IWC är ett bra exempel. 
Vid ett klubbmöte berättade Aase 
Fridegård om sin pappa, den väl-
kände författaren Jan Fridegård. 
Han föddes 1897 på Hjulsta säte-
ri i Enköpings näs socken. Under 
några månader satt han i fängel-

se för stöld. Den tiden ligger till 
grund för den självbiografiska 
triologin om Lars Hård. Under 
några år drev Jan ett antikvariat 
i Stockholm som blev samlings-
plats för många av hans vänner, 
bl.a. Karin Boije, Dan Andersson, 
Moa Martinsson och Nils Ferlin. 
Jan drabbades av TBC och dog 
1968.

Vid ett annat klubbmöte gäs-
tades man av Ann-Marie och 
Lars Grebius som berättade om 
Afghanistan där de arbetat som 
biståndsarbetare. De  arbetade 
huvudsaklingen inom hälsovård 
och utbildning och berättade 
om upplevelser i en kultur som är 
helt olik vår. De berörde  klädsel, 
boende, säkerhet, umgänge, mat 
m.m. 

Enligt deras senaste kontak-
ter är läget bekymmersamt. Det 
råder stora motsättningar mellan 
regeringen, talibaner och andra 

grupperingar. President Carla 
Toll-Magnsjö tackade Ann-Marie 
och Lars för ett mycket intressant 
föredrag och överlämnade en ros 
till var och en.

Jan Fridegård från Veckojournalens 
julnummer 1943.
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Skövde S:ta Elin 
IWC fick tyvärr 
ställa in majmö-
tet. Men   i år 
gjordes vårut-
flykten i fantasin 
till hemligt mål. 

Det var många som åkte med och 
betalade som till aprilmötet (179 
kr). Klubben fick in inte mindre än 
5 743 kr. Beslutet vart pengarna 
skall gå till tas på årsmötet. Hjälp-
behovet i coronatider kommer 
att vara stort.

Text och foto Ulla Persson
Promenadstigen Oxdrevet i Skultorp, 
Skövde, i full körsbärsblom.

GIVANDE MIDDAG MED KÄNDISAR

Så här gjorde vi  i Eksjö IWC  efter 
föredraget. Vi ägnade oss åt samtal 
runt borden. Man sitter om möj-

TILL HEMLIGT MÅL

Redaktör D 238
Birgitta Sallmén

Björn Hanell från Hästholmen 
gästade Jönköping-Huskvarna 
IWC och berättade om ångbåten 
("Skrufångaren") Per Brahe. Båten 
beställdes 1854 hos Motala Verk-
stad, vägde 150 ton och var avsedd 
för transporter på Göta kanal mel-
lan Jönköping och Stockholm. 

En  ödesdiger  dag 1918 var 
fartyget mycket tungt lastat vid 
avfärden. Ombord var bl.a. den 
kände konstnären John Bauer med 
hustru Linnéa. 

Avfärdskvällen bjöd på styv ku-

PER BRAHES OCH JOHN BAUERS ÖDEN 

GÅ PÅ BIO!
Eksjö IWC kontaktade stadens 
biograf. Där  visas önskad film 
om man är fler än 8 personer.  Vi 
blev 30 personer som såg filmen 
”Unga kvinnor” och hade rejäla 
avstånd mellan oss. Härligt att 
kunna ses och prata lite och få en 
gemensam upplevelse av filmen.
Vi kommer att upprepa detta.

ling, 24 m/sek. En stormby lyfte 
fartyget varpå det  drogs ner och 
hamnade på 89 m djup.  

Efter många försök återfanns 
fartyget, bärgades, reparerades 
och sattes åter i trafik. 1929 köptes 
fartyget av ett åländskt ångbåts-
företag. De omkomnas kvarlevor 
som återfanns begravdes på Östra 
Kyrkogården i Jönköping. 

1959, efter 102 år,  var  Per Bra-
hes historia slut.  Fartyget skrota-
des och höggs upp.

Text Barbro Berg Ribert 

Text och foto Birgitta Henning

ligt 4 vid varje bord för att alla ska 
kunna känna sig delaktiga i samta-
let. Kvällens samtalsämne var: ”En 

person som jag skulle vilja bjuda 
på middag och samtala med”. Jag 
gick runt i rummet och tog del av 
de olika samtalen. Vilka personer 
hade man valt? Oh! Det var allt 
ifrån drottning Kristina, Ester Blen-
da Nordström, Dag Hammarskjöld 
och Leif GW Person till Micke Pers-
brandt och Dolly Parton. Många 
skratt hördes och alla tyckte att det 
varit en rolig kväll. Det är intressant 
och givande att få fördjupa samta-
len ibland. 

Text Birgitta Henning

Lena Wireskog, Kristina Tilly, Gunnel Hammerman och  Ewa Hall Gislaved IWC.

Ännu sitter Tuvstarr kvar och ser ner i 
vattnet. Ett välkänt konstverk av John 
Bauer.
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KREATIVT PRESIDENTSKIFTE I D 240

STYRELSEMÖTE I CORONATIDER

I dessa Corona-tider arrangerade våra kreativa di-
striktsfunktionärer i D 240 ett eget, informellt Di-
striktspresidentskifte. Past DP, Ylva Hjert-Åstenius 
styrde kosan till Båstad och överlämnade DP-pärm 
och kedja till DP Laila Lundqvist Berglund!  Vi tackar 
Ylva för ett väl genomfört DP-år och önskar Laila all 
lycka till!

Text Ruth Brunner,  foto Ylva Hjert Åstenius

BRA LOPPIS
PÅ AVSTÅND
Med swishbetalning, avstånd och 
handsprit kunde Bromölla-Söl-
vesborg IWC hålla avståndsloppis 
till förmån för narkotikasökhun-
darna. 3 440 kronor blev resulta-
tet! 

Tack alla medlemmar för att ni 
rensade i era förråd.

Text och foto Britt Gars Petersson 

Hässleholm IWCs styrelsemö-
ten i Corona-tider i april och maj 
var inte som vanliga styrelsemöten 
i april och maj. Vi möttes i digitala 
Zoom-möten, möten som genom-
fördes enligt utskickad dagord-
ning och med stor disciplin. Ett av 
besluten som fattades var att ställa 
in alla planerade möten det här 
verksamhetsåret, inklusive vårut-
flykten i maj och presidentskiftet i 

juni. Dessutom 
är klubbens år-
liga stipendie-
utdelning till en  
kvinnlig elev 
från åk nio ”upp-
skjutet” till 2021. 
Klubben har under verksam-
hetsåret varit stora bidragsgi-
vare till Inner Wheels olika pro-
jekt med nästan  26 000 kronor! 

EN LEVANDE KYRKOGÅRD

Text Ruth Brunner, foto Gunilla Olsson

12 damer från Halmstad-Tylö-
sand IWC gjorde ett besök på 
Harplinge kyrkogård istället för en 
traditionell sommarlunch i coro-
natider. 

Det kändes  som  att stiga in 
i en blandning av konsthall och 
botanisk trädgård. 2017 vann Har-
plinge pris som årets kyrkogård. 
Personalens stora intresse för växt-
lighet hade skapat en levande kyr-
kogård som gör besökaren glad 
var motiveringen. 

Signild  Lingstam,  kyrkovakt-
mästare,  guidade inspirerande 
och kunnigt genom de olika träd-
gårdsrummen på 50 000 kvm med 
inte mindre än 120 olika trädarter 
och massor av andra växter. Vid 
en del gravstenar kan man med 
hjälp av mobil och QR-kod få de 
dödas historia.

Efter rundvandringen smaka-
de det bra med kaffe och hem-
bakat hos past klubbpresident 
Kerstin Nilsson.

Text och foto Birgitta Brofelth
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EN DAG I VÄNSKAPENS TECKEN
45 damer från nio klubbar i D 234 
samlades på distriktsmöte med 
Örebro IWC som värd. President för  
mötet var Agneta  Fimmerstad. Under 
punkten IWs motto i föredragningslis-
tan valde Agneta att med sitt engage-
mang, på ett medryckande sätt, få vik-

ten av vänskap i fokus. Jag känner mig övertygad om 
att samtliga mötesdeltagare efter framförandet kän-
ner glädje över att tillhöra vårt nätverk Inner Wheel. 

Som värdklubb för mötet valde vi att presentera 
vårt hjälpprojekt Panzisjukhuset genom ett framföran-
de av Annika och Tommy Sanden (Annika är medlem 
i Örebro IWC). Panzisjukhuset Bukavu, Östra Kongo, 
grundades av Denis Mukwege, vinnare av Nobels 
Fredspris 2018. Här får våldsutsatta kvinnor och barn 
vård och rehabilitering. 

Resurserna är knappa och Annika och Tommy har 
ett stort engagemang och kunskap om sjukhusets be- Tommy och Annika Sandén och KP Åsa Eneklo-Sandberg.

Kyrkoherde Pernilla Rosin och Diakon 
Eva Gelang. 

Karlskoga-Degerfors IWC har 
haft besök från Karlskoga För-
samlings Stödfond. Pernilla Ros-
in, präst och Eva Gelang, diakon.
Pernilla berättade om Karlskoga 
Församlings Stödfond. För att 
förstå vad stödfonden gör och 
varför den behövs, berättade Per-
nilla om fattigdom bland äldre, 
om utförsäkrade som inte kunde 
gå tillbaka till sina jobb, som hade 
hamnat ”mellan stolarna” hos oli-
ka instanser. 

Hon berättade om  ensamstå-
ende med barn och barnfamiljer 
som inte fick ekonomin att gå 
ihop, inte hade mat för dagen och 

STÖDFOND FÖR DE SOM INTE HAR

hov av hjälp för den framtida utvecklingen. 
Vi är glada över att dagens lotteriintäkter kom-

mer Panzisjukhuset till godo. Dagen avslutades 
med gruppdiskussioner för ett växande Inner 
Wheel i framtiden 

Text Åsa Eneklo-Sandberg, foto Lisbeth Wiker

om dem som av olika anledningar 
hamnat i utanförskap. Eva berät-
tade att man kan få bidrag för att 
ordna ett barnkalas till ett barn, 
som aldrig tidigare haft råd att 
bjuda in kompisar. Man kan som 
äldre  få möjlighet att komma ut-
anför hemmets dörr. 

En barnfamilj som inte har 
medel för att köpa mat i slutet av 
en månad, kan få hjälp. 

Volontärer från diakonin gör 
hembesök, ber hjälpbehövande 
komma till samtal, kan följa med 
till socialen som stöd, följa med 
till läkare, hjälpa till att överklaga 
beslut, ange bankkontakter, hjäl-

pa till att söka skuldsanering – 
med andra ord – att hitta ett sätt 
att få vardagen att fungera.

Det blev många tankar ef-
ter informationen från Pernilla 
och Eva. Berättelserna berörde!  
        Text Monica Lidholt, foto Lars Helge

ETT PRISAT PROJEKT
Många IW-klubbar runt om i värl-
den deltar i kampen mot köns-
stympning i olika projekt. 

Flera klubbar stöder Dr. Denis 
Mukweges arbete på Panzi-sjuk-
huset i DR Kongo. Dr. Mukwege 
är gynekolog och har tillbringat 
stora delar av sitt vuxna liv med 
att hjälpa offren för sexuellt våld 

i DR Kongo. Han och hans perso-
nal på Panzi-sjukhuset har sedan 
1999 behandlat tusentals kvinnor 
och barn som har våldtagits eller 
stympas i kriget i landet. 

Betydelsen av hans osjälviska 
insater kan inte överskattas, mo-
tiverade Nobelkommittén Freds-
priset till Dr. Mukwege.
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SMÅLÄNDSK FÖRETAGARANDA 
Bengt-Ivar Adolfsson i Alstermo 
startade 1963 företaget Bisgo, som 
nu i Nybro har ca 20 anställda. IKEA 
är en stor kund. Man tillverkar  kon-
torsmaterial, väskor, förvaring och 
exklusiva presentkartonger, utifrån 
miljöstrategin att använda förny-
elsebara, återvunna och återvin-

ningsbara material och förhand-
lar med ett 40-tal olika länder. 
VD Henrik Adolfsson berättade 
när Nybro-Emmaboda IWC  be-
sökte det familjeägda företaget 
att med sina  två fabriker i Litau-
en och en fabrik i Mexico expor-
terar  man 85% av produktionen.

Det var ett väldigt intressant be-
sök. President Eila Medin tack-
ade och överlämnade ett tack-
kort på 500 kr som skänktes 
till IW-Doktorn,  ros till Henrik, 
Bengt-Ivar och Lissie Adolfsson.
 
Text Brita Ängeborn /Elisabet Jensen,
foto Britt Christensen

Norrköping Norra IWC har gästats 
av Pieter Werner och hans "elev" 
Salim Jimie. De båda fick direkt bra 
kontakt 2017 sedan Pieter läst en 
annons om ”Låna en svensk”. Salim 
berättade att han kom hit 2015 från 
Eritrea via Sudan och Libyen, i gum-
mibåt på Medelhavet. 

Han hamnade i Sverige, först 
ett år i Valdemarsvik sedan i Norr-
köping. Han förstod att det gällde 
att lära sig språket snabbt. I väntan 
på SFI tog han en Hermodskurs. 
SFI-studierna klarade han snabbt 
på 8 månader. Nu studerar han på 
KomVux på gymnasienivå och ska 
sedan satsa vidare på Universitetet 

för att bli programmerare. Pieter 
och Salim träffas varje vecka och 
går igenom olika texter, diskuterar 
aktuella ämnen etc. Salim älskar att 
”fika” så de går oftast ut på kafé. Elev-
erna får svåra uppgifter som t. ex. att 
skriva en redogörelse på 805 ord 

Pieter Werner med "elev" Salim Jimie
och klubbpresident Eva Hellström.

SALIM ÄLSKAR ATT FIKA I NORRKÖPING

BLI EN VÄSTERVIKSVÄRD

Västervik IWC har besökts av Elisa-
bet Sjöstrand och Reem Alhaddad 
som berättade om arbetet inom 
Enheten för arbete och kompetens 
i Västerviks kommun. 2016 kom 390 
asylsökande till Västervik, ytterliga-

re 50 personer kom 2017. Majori-
teten kommer från Syrien, andra 
från Eritrea och Somalia. Tillsam-
mans med arbetsförmedlingen 
hjälper man  till med etableringen 
av denna nya mänskliga resurs i 

om Fredrika Bremer och romanen 
Hertha (1856)! Pieter har också en 
annan elev, Sakina från Afghanis-
tan. 

Pieter berättade att Frivilligcen-
tralen bildades 1996 och förmedlar 
kontakter och tjänster, inte bara 
med invandrare. Man har 140 med-
lemmar och en halvtidsanställd från 
Kommunen. Man erbjuds utbild-
ning för att ta hand om människor.
 

Text Gunilla Bellevik, 
foto Kerstin Strömvall                                                                                    

vårt samhälle. Elisabeth och Reem 
försöker matcha nyanlända mot 
frivilliga och mot föreningslivet. 
De tipsar oss att bli VästerviksVärd 
och bli matchad mot någon nyan-
länd med likartade intressen för att 
träffas, prata svenska och utbyta er-
farenheter. Man får lära sig att leva 
med dubbel livsstil – den man är 
uppväxt med och det nya landets, 
säger Reem, som kom hit för tre år 
sedan och pratar mycket bra svens-
ka.                                 Text Kerstin Jergil
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Redaktör D 236 
Christina 

Stoppenbach

VÄNKLUBBAR HÅLLER KONTAKT
Göteborg Norra IWC har i dessa 
coronatider fått flera trevliga häls-
ningar från sina vänklubbar. Ingrun 
Gudbrandsen har skickat en häls-
ning från vänklubben i Brattvåg 
IWC, Norge. Klubben säljer varje 
år rosor och intäkterna går till nar-
kotikahundar. I år hade man tur då 

försäljningen var den 11 mars. Den 12 mars stängde 
Norge ner. Distriktsmötet skulle varit den 13 mars 
men det fick hållas via email. De kommer troligen 
inte att ha några fysiska möten förrän i september. 

Lore Schütte rapporterar från Kiel IWC i Tyskland: 
De har inga planerade möten och vet inte när de kan 
starta upp igen. I Tyskland är (när detta skrivs) sko-
lor, universitet, biografer, många restauranger och 
teatrar stängda. Lore, med många andra i Tyskland, 

har börjat sy sina egna munskydd. Se hur man gör på 
www.maskeauf.de. Så här skriver Ann Coleman från 
Boscombe & Southbourne IWC i England: Klubben 
har inga fysiska möten just nu. Har haft två möten on-
line. Det fungerade när alla hade lärt sig att inte prata 
i munnen på varandra. Även om sydvästra England 
drabbats mindre skall alla hålla sig hemma. Ute får 
man inte komma närmare varandra än 2 meter. 

Sarah Redpath skriver från Invercargill IWC på  
Nya Zeeland. Inga Inner Wheel-möten i dessa Corona-
tider där heller. Nya Zeeland ligger ju lite ”för sig själv”, 
men är ändå drabbat, om än inte fullt så mycket som 
många andra länder. Sarah är lärare. Skolorna är stäng-
da och undervisningen sker digitalt. Nya Zeeland går 
nu mot vinter och en ny skoltermin. Alla i klubben 
skickar sina bästa hälsningar till oss i vår klubb!

Text Kerstin Moldén  

UPPSKATTADE FIKABESÖK
Lisbeth Håkansson, Vårgårda, 
är medlem i Alingsås-Lerum- 
Vårgårda IWC sedan 1980. På 
senaste månadsmötet i Lerum 
berättade Lisbeth inlevelsefullt 
om sitt engagemang på äldre-
boenden i Vårgårda. Hon läser 
för dem som är pigga och vill 
lyssna. Från sex deltagare har 
det det snabbt blivit tio  som 
väntar ivrigt på Lisbeth varje 
vecka.  

Lisbeth började med att läsa 
ur boken ”Kaffe med Rån” av 
Catharina Ingelman-Sundberg, 

Björn Svensson, ansvarig för Viareds flygfält, har 
gästat Borås Sjuhärad IWC. Redan som barn intres-
serade han sig för segelflyg. 

Under 1920-talet började fyra boråsare bygga se-
gelflygplan. 1930 byggdes Viareds flygfält. Den gam-
la flygplatsen ersattes 1995 av en ny samhällsnyttig 
flygplats. Ständigt görs förbättringar för närmiljön 
med bullertänk och även staket mot vildsvin. Man 
följer miljöregler för mindre  flygplan. President 
Yvonne Prahl tackade Björn Svensson för en gedigen 
information om flyget i Borås.

FLYGET I BORÅS UNDER 100 ÅR

och bjuder alltid på medhavd kaffe 
med fika! När den boken var utläst 
och Lisbeth frågade vad man ville  
att hon sedan skulle läsa fick hon till 
svar av en deltagare:  ”Selma Lager-
löf” och av en annan ”Emils hyss”!  

En av lyssnarna – nu över 90 år 
– har en låda full av gamla, roliga 
hattar. Lisbeth fick välja en hatt som 
liknar en sådan man kan se Selma 
Lagerlöf bära på bild. Den använder 
Lisbeth numera när hon läser.  Tyvärr 
är det uppehåll i läsningen nu under 
Corona-tiderna.  Lisbeth saknar att 
besöka de äldre och man kan bara 

föreställa sig hur saknad Lisbeth är 
av de som njutit av hennes mycket 
uppskattade besök!

Text Lena Karlsson,  foto Kristina Dalenius 

 Text och foto Ingrid Kraft 
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SKELLEFTEÅ GER
BRA HEMSIDETIPS
"Du som ännu inte haft tid och vågat 
logga in på IWs hemsida tycker jag 
ska passa på och prova nu! Ring mig 
så hjälps vi åt. Du tar inte min tid. Jag har oceaner av 
tid. Tillsammans kan vi göra en guidad tur på nätet. 

Först på klubbens hemsida där vi även kan läsa 
vad andra  klubbar gör.  Eller läser vi IIWs Web Ma-
gazine på engelska. Eller varför inte läsa lite mer om 
projekten som vi stöttar, speciellt då Garissa eftersom 
internationalla projekt är uppe till diskussion inför 
nästa Convention i Indien. Javisst, det finns massor 
av trevligheter att läsa på hemsidan och speciellt om 
man loggar in, vilket bara vi medlemmar kan. Jag 
längtar efter att du ringer. Virtuell kram"

Eva Burström, IT-ansvarig, Skellefteå IWC

VARMA HÄLSNINGAR FRÅN NORR

I distrikt 232 är förberedelserna i full gång för att kun-
na ha så Coronasäkra årsmöten som möjligt – utom-
hus och/eller digitalt. Under juli månad bjöd Umeå 
IWC in sina medlemmar till en ”pratpromenad”, men 
oturligt nog råkade det bli en av de regnigaste dagar-
na och deltagarna blev få. En god och rolig idé som 
nog kommer att upprepas!  

Ulla Bergqvist, Umeå IWC, initierade under våren, 
p.g.a. våra uteblivna möten, en extra insamling till 
våra hjälpprojekt och i vårt distrikt har flera klubbar 
och klubbmedlemmar hörsammat denna goda idé 
och skickat in pengar till klubbkassorna.

Distrikt 232 är vårt nordligaste IW-distrikt. Här finns 
sex klubbar med sammanlagt 217 medlemmar. Vi 
har klubbar från i söder Sundsvall, Sollefteå, Umeå, 
Skellefteå, Piteå och Boden. Verksamheten inom 
klubbarna liknar nog ganska mycket andra klub-
bars. Däremot skiljer sig distriktsarbetet genom de 
stora avståndet mellan klubbarna. Mellan Sundsvall 
i söder och Boden i norr är det hela 60 mil. D.v.s. 7-8 
timmars restid. Minst. Det motsvarar sträckan Stock-
holm-Malmö. 

Av praktiska, och ekonomiska, skäl kan man inte 
träffas fysiskt så ofta över klubbgränserna. Man har 
därför beslutat att hela distriktsstryrelsen varje år 
väljs från en och samma klubb enligt ett rullande 
schema. Distriktet har normalt ett gemensamt möte 
på hösten då alla klubbar finns på plats. Förmodligen 
även snön.

I Piteå IWC blev längtan efter att träffas stor och i 
början av juni, en solig onsdag em, träffades några 
pratsugna IW-are på Ekbergs konditori för en kopp 
kaffe och en stunds umgänge.

Text och foto Kerstin Berglund

PRATPROMENAD I UMEÅ

SUNDSVALL STILL STRONG
Monica Emanuelz tackar Ulrika från gymmet "Still Strong".

Sundsvall-Skön S:t Olof IWC har varit på gymmet 
"Still Strong" i Bydalen. Instruktören Ulrika berättade 
om vikten av balans mellan fysisk aktivitet, kost och 
återhämtning. Vi fick veta hur kroppen och hjärnan 
svarar på fysiska aktiviteter. Inner Wheel-medlem-
marna erbjöds även att delta i ett provpass.  

Text och foto Lena Nordström

STORT FIKASUG I PITEÅ

Redaktör D 232 
Kerstin Berglund
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Ny KP Yvonne Palmquist  t.v. och past 
KP Marianne Kullenberg. Till höger Ystads nya hedersmedlem 

Astrid Hansson med sin brosch.  
Foto Monika Wemrell

Ystad IWCs medlemmar hade 
samlats till trivsamt mingel på in-
nergården på Villa Ingrid som Britt 

När Helsingborg Kärnan IWC 
besökte Malin Hedlund och Hertz-
ska Villan  berättade hon först om 
byggnaden. Den är från 1852, 
uppförd av hovmarskalken Nils 
Barck. Därefter har villan ägts av 
flera adelsmän och så småningom, 
1904, av grosshandlare Fredrik 
Hertz, därav namnet. 

Helsingborgs stad köpte vil-
lan 1947. 1994 såldes den till 
arkitekten Ulf Hedlund, pappa 
till Malin.  Då Malin är utbildad i 
form och design och hennes sto-
ra intresse  är att sy,  startade hon 
företaget E.MallaS. 

I kundkretsen finns Maria 
Montazami,  Serena Williams och 
Anne Wilson i ”Let´s dance”. Ma-
lin gör fantastiska kreationer uti-
från visioner hon får. Hon anpas-
sar kläderna till beställaren och 
kan trolla bort både det ena och 
det andra! I Malins visningsrum, 
bara det en kreation i sig, fick vi 
se de kläder hon hade hemma 
just nu. Drömska klänningar i 
chiffong och siden, med svepan-
de linjer och tyger med vackert 
fall. Vi var många damer, som 
lämnade Hertzska villan med 
drömmar och ”ha-begär”.

Malin Hedlund vid Hertzska Villan.

Mattsson ställt till förfogande. Innan  
Marianne Kullenberg lämnade över 
presidentkedjan till Yvonne Palm-
quist ägde en annan ceremoni rum.  

Astrid Hansson, medlem i Ystad 
IWC sedan 1970, fick ta emot den 
vackra broschen som klubbens an-
dra aktiva hedersmedlem. Solveig 
Svensson var den första.     

Text  och foto Astrid Hansson 

L A N D E T  R U N T  L A N D E T  R U N T 
Både ny president och ny hedersmedlem i Ystad

Kreationer för kändisar

Foto och text 
Gotton Bagger-Jörgensen

Medlemmarna i Västervik håller avstånd.

3453
medlemmar i 88 klubbar var lä-
get den 30 augusti 2020 enligt 
den löpande uppdateringen  på 
hemsidan.

Västervik IWC inbjöd till möte ut-
omhus i vår vackra stadspark. Vi 
hade med oss kaffe, nybakade bul-
lar och småkakor och hade möjlig-
het att sprida ut oss på gradänger 
vid scenen i parken. Vi kunde där 
hålla ordentligt avstånd till varan-
dra och ändå samtala. Det är redan 
kallat till årsmötet i september, men 
det är möjligt att det bör hållas ut-
omhus. Vi får se. 

Text och foto Kerstin Jergil

Ute i Västervik
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Som även meddelats anmälda 
deltagare blir det tyvärr inget 
Vänskapsmöte i Dalarna 2020 på 
grund av Coronapandemin. 

Eftersom mötet var mycket 
populärt (fullbokat!) hoppas de 
ansvariga arrangörerna i  D 233 
att  kunna återkomma med ar-
rangemanget nästa år.            

Kvinnlig könsstympning är ett 
ämne som engagerar många av 
oss innerweelare.  IW-Nytt har 
haft flera artiklar om detta de se-
naste åren, även i denna tidning 
på sidan 14. Elisabet Jensen höll 
i höstas ett föredrag för Helsing-
borg IWC om kvinnlig könsstymp-
ning som förekommer i hela värl-
den och som har praktiserats i mer 
än 2000 år. Man räknar med att 3.9 
miljoner flickor könsstympas varje 
år. Ingreppet är förbjudet i lag i alla 
länder utom Irak (?). Det land där 
flest flickor utsätts för övergreppet 
är i Somalia. Då ingreppet är olag-
ligt sker det ofta i smyg och man 

Bild från FlickFrid

Göteborg Södra IWC har gästat 
Göteborg Norra IWC på Stads-
museet i Göteborg och beundrat 
kläder från förr. Vi hälsades väl-
komna på museet av värdklubbens 
president Ann Robertzon. 

Under visningen av den nya 
modeutställningen fick vi se klä-
der från 1800- och 1900-talet  från 
mer eller mindre välkända, välbär-
gade göteborgare. Mest intres-
serade oss kvinnomodet och vi 
beundrade alla vackra klänningar 
med underbara utsmyckningar. 

Övergången  från långärmade, 
långa klänningar till kortare kjolar 
med korta ärmar var i samband 
med första världskriget.  

Stora revolutionen kom i bör-
jan av 1900-talet i samband med 
kvinnans början till frigörelse. 
En modemedveten ung dam lät 
kortklippa sig, slänga korsetten 
och bar en löst hängande klän-
ning som slutade strax under knät 
till äldre generationens stora fasa. 

Till denna klänning, sydd 1906, 
bars guldskor och gula strumpor.

Text Elisabeth Strömberg  
och Kerstin  Moldén, 

foto Kristin Lidell

L A N D E T  R U N T  L A N D E T  R U N T 
Kampen mot kvinnlig könsstympning engagerar

Göteborgs garderob på Stadsmuseet

talar inte högt om saken.
Argumenten för könsstymp-

ning är ofta tradition och religion. 
Det finns inget skriftligt stöd i nå-
gon religion för könsstympning 
men det är rotat i den traditionella 
tron. Vad kan man då göra för att 
stoppa könsstympning?

Upplysning om kvinnans jäm-
ställdhet, utbildning och påverkan 
av religiösa ledare, av sjukvårds-
personal, lärare, ledare och infly-
telserika personer i de lokala sam-
hällena.

Landskrona IWC medverkar i 
ett Rotaryprojekt som kallas Flick-
Frid för utbildning av anställda i 

kommunen om kvinnors rätt att be-
stämma över sin egen kropp. 

Fikasugna
Nu är det för sorgligt att inte få träf-
fas, tyckte styrelsen i Ystad IWC. Vi 
sätter igång med våra kaffeträffar 
igen. Sedan snart 20 år tillbaka har 
vi träffats sista måndagen i måna- 
den på morgonkaffe.      

Kristina och Ulla håller coronaavstånd.
Text Astrid Hansson, foto Monika Wemrell 

Dalarna 2021 ?
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IW-DOKTORN BEHÖVER FORTSATT STÖD
Till alla Inner Wheel-klubbar

Stort tack till alla IW-klubbar för stödet till IW-dok-
torn under verksamhetsåret 19/20. På grund av 
coronakrisen kan Rotary Doctors Sweden inte skicka 
ut några IW-doktorer just nu. Risker för att bli allvar-
ligt sjuk och reserestriktioner gör det inte möjligt för 
läkarvolontärer att åka till Kenya. 

Barn och kvinnor är fortsatt utsatta
Under dessa tider har det viktigaste för Rotary 
Doctors varit att upprätthålla barn- och mödravår-
den. Barn behöver kunna få de vaccinationer som 
skyddar mot flera dödliga sjukdomar, bland annat 
mässlingen, polio och lunginflammation som skyd-
dar mot pneumokockbakterien. Gravida kvinnor 
behöver mödravårdskontroller och kvinnor behö-
ver ha kontinuerlig tillgång till preventivmedel. 
Barn som är undernärda behöver identifieras för att 
få extra näringstillskott. Även under coronatider är 
denna hälsovård viktig! 

Sjuksköterskor på jeeplinjer
Därför har Rotary Doctors tre sjuksköterskeledda 
jeeplinjer som ger denna barn- och mödravård. 
De åker långt ut på landsbygden för att söka upp 

små byar och hushåll. Tidigare kunde de åka till en 
jeeplinjeklinik, men klinikerna samlade många och 
det är inte tillåtet nu. Så nu åker man ännu längre ut 
och stannar på flera platser under en dag. 

Rotary Doctors hoppas därför att IW-klubbarna 
fortsätter att stödja IW-doktorprojektet som nu kom-
mer att uppnå sina mål genom denna rullande barn- 
och mödravård. Nu är det viktigare än någonsin att 
se till att kvinnor och mammor får den hälsovård 
som de har rätt till!

Karin Håkansson, Generalsekreterare Rotary Doctors Sweden

Hjälp oss vaccinera flera

Vädjan  från Rotary Doctors Sweden
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DROTTNING SILVIA BAKOM PROJEKTET

GERTRUDS KORT FINANSIERAR STIPENDIET
För närvarande utdelas två stipendier á 10 000 kr per 
år. De skattefria stipendiernas storlek kan variera. De 
utgör bidrag till resor och kurslitteratur.  Själva grun-
den för stipendiefonden utgörs av nettot från försälj-
ningen av korrespondenskorten, de s.k. Rosenkorten, 
som skapats av Gertrud Anderberg, Sigtuna- Arlanda 
IWC, tidigare Uppsala IWC.

Gertrud kom först med idén till SIWR att trycka 
upp kort med en rosa ros som hon målat i akvarell. 
Korten skulle säljas och distribueras av henne för 
SIWRs räkning. Förslaget togs väl emot. Men vad skul-
le eventuellt överskott användas till? Gertrud fick höra 
talas om Silviasystrarna och satsningen på demens-
vård och behövde ingen betänketid. Det kändes rätt 
för henne med en gång! Sedan dess har Gertrud varit 

"Min resa avseende Silviasyster-stipendiet började 
när jag som ny Inner Wheel-medlem år 2009 gick 
igenom de projekt som IW gav sitt stöd till. Med 
kunskap om det stora vårdbehov som äldre hade 
och har, samt kunskapsbristen inom vården, beslöt 
jag mig, med stöd av min Inner Wheel-klubb, för att 
presentera en projektplan på ett distriktsmöte i Gö-
teborg. Tidigare hade Drottning Silvia tillsammans 
med professor Barbro Beck-Friis initierat Silviasyster-
utbildningen. Denna såg jag som en utgångspunkt 
som skulle tilltala IW. Det blev starten för den första 
fasen innan slutligen SIWR fastställde Silviasyster-sti-
pendiet år 2012. Jag vill tacka min klubb Kungs-
hamn-Lysekil-Munkedal IWC och även SIWR för att 
ni stöttat mig ända tills huvudansvaret för Silviasys-
ter-stipendiet blev nationellt. 

Jag kan nu glädja mig åt att så många fler 
människor med åldrandets problematik får profes-
sionell vård och att undersköterskor och sjuksköter-
skor, som visat stor duglighet i utbildningen, får ett 
bevis på att de är uppskattade”. 

Birgitta Gedda berättar för  Christina Persson, projektansvarig  Sil-
viastipendiet, om bakgrunden till projektet. Foto Christina Persson.

VÄLKOMNA ALLA NYA MEDLEMMAR !
Distrikt

Birgitta Gedda om Silviastipendiet

navet i projektet. Tagit emot beställningar och skick-
at ut kort. Med åren har det blivit många stipendier 
som kunnat delas ut tack vare Gertruds Rosenkort! 
Stipendiaterna förbinder sig att informera om utbild-
ningen på ett möte med en Inner Wheel-klubb i när-
heten av sin bostad.

Text Christina Persson, foto Kaj Anderberg

239 Helsingborg IWC Katarina Ortfelt
239 Helsingborg IWC Karin Richter Fahlman
239 Helsingborg IWC Renée  Sandberg Ohlander 
239 Burlöv-Lomma IWC Doris Andersson
239 Burlöv-Lomma IWC Grethe Angell

233 Falun IWC Laila Thunstedt
238 Jönköping-Huskvarna IWC Gerd Danielsson
238 Jönköping-Huskvarna IWC Gerd Johansson
238 Jönköping-Huskvarna IWC Monica Malmqvist
239 Helsingborg IWC Maj-Lis Lindberg-Pålsson
239 Helsingborg IWC Elisabeth Olsson
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Ett år efter att jag kom med idén 
till VU och SIWR, är sjalen färdig 
att presenteras. Mitt mål var att 
de svenskar som åker till Conven-
tion i Jaipur 2021 skulle bära en 
gul sjal och ett par gula skor isf 
att sy upp en konfektion som är 
brukligt i flera länder, även nord-
iska länder. Sjalen finns i både 
gult och blått. ”Hjulen” har pla-

De nya dekalerna med 
vår logotype blev mycket 
populära. Just nu finns 
endast ett fåtal kvar i 
lager. 
Först till kvarn ........
Pris 30 kr/paret + porto
Storlek 35 resp.  80 mm. 
Maila klubbens beställ-
ning  till  ewa@jagevall.se  
Ange önskat antal par, 
namn, adress och klubb. 

PRESIDENT- OCH 50-ÅRSKEDJA

BESÖK INNER WHEEL-SHOPEN

Beställ till klubbar och distrikt.
Pris ca 1 375 kr inkl moms
Kan beställas hos
order@tibroreklamatelje.se

NYHETER!

cerats så, att om man ser hela sja-
len,  bildar Sveriges karta. I norr en 
IW-logga och i söder IW-logga inkl. 
texten Sverige.

Storlek   260 x 1600 mm
Material 100 % siden
Pris 300 SEK/ sjal  

Beställs hos din klubbskattmästare 
före 15 november 2020. 

Text Ewa Jägevall

EN SJAL FÖR HELA SVERIGE

Kan beställas hos rådsskattmästare Monique Mellin
215 kr/st + frakt. moniquemellin@hotmail.com

POPULÄRA DEKALER

ROLL UP
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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. 
Under perioden 1/7 2019 - 30/6 2020 
har bokmärken sålts för 17 025 kr.

INNER WHEEL NYTT
Tidning för medlemmar i Inner Wheel Sverige. 
Utkommer fyra gånger per år.
Ansvarig utgivare: 
Rådspresident Ewa Jägevall
Redaktör: Elisabet Jensen
Redigering: Kerstin Jonson
Tidningens adress: iwnytt@gmail.com
Tel. redaktör: 0709-28 78 69
Tryck: Trio Tryck, Örebro
Manusstopp nr 4 2020: 1 november 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 -19 – 30/6 -20

= 10 000 kronor

   199 256 kr                 105 109 kr            90 389 kr
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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 LILLA BLÅ 
Den lilla blå broschyren 
finns nu, uppdaterad, 
att beställas från NR 
Agneta Svensson, 
agneta.svensson@
projektkompetens.com 
mot portokostnader.

Gåvor till Silviastipendiet har under perioden 
1/7 2019 till 30 /6 2020 uppgått till 8 960 kr och 
Rosenkort har sålts för 9 520 kr. Totalt 18 480 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

w

D 232 Inger Knutsen D 233 Raija Leijon D 234 Agneta Fimmerstad

D 236 Susanne Fagerström D 238 Birgitta Henning

D 240 Laila Lundqvist 
Berglund

D 241 Annika Carlsson

    D 235 Marléne Wahlqvist

D 239 Marianne Kaufmann

SVENSKA INNER WHEEL RÅDET 2020-2021
Rådets verkställande utskott (VU)

Distriktspresidenter 

Rose-Marie 
Wahlgren
rådssekreterare

Gertie Stenkula
vice rådspresident

Ewa Jägevall
rådspresident

Agneta Svensson
past rådspresident

Monique Mellin
rådsskattmästare


