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Tullverkets IW-hundar bevakar Sveriges gränser. Foto Tullverket /Mette Ottosson

POPULÄRT SAMHÄLLSPROJEKT

TACK FÖR MIG

Kära medlem!
För ett år sedan satt jag och arbetade med mitt första exemplar
av IW-Nytt. Det var lite kämpigt
eftersom jag inte kunde allt det
tidningstekniska. Men allt går att
lära sig med tiden. Som väl var
fanns det någon jag hela tiden
kunde fråga.
Det blev så småningom fyra
tidningar. För mig har det varit en

ny värld, IW-världen med alla intressanta möten, alla spännande
rapporter skrivna av medlemmarna runt om i landet. Det kändes
väldigt nära när rapporter kom
från Norrland även om jag satt i
Skåne. Inner Wheel knyter samman. Nu är det med tungt sinne
jag meddelar att jag tvingas lämna redaktörskapet.
Det har varit väldigt, väldigt roligt och mycket givande, absolut
värt att syssla med. Men jag måste
tänka på min hälsa i första hand
och ta vara på mig själv.
Jag tackar ödmjukt för allt
ni låtit mig ta del av. Allt har inte
kommit med p.g.a. platsbrist. Ni
lägger grunden för hela tidningen. Det har varit ett nöje att samarbeta med er. Tack till alla er som
bidragit med referat och bilder,
ägnat tid åt att skriva så att vi alla
skulle få en varierad, upplysande,
underhållande helt egen IW-tidning. Vi kan!

I mina tankar finns vänskap,
hjälpsamhet och internationell
förståelse.

Med vänliga IW-hälsningar
Elisabet Jensen

Kerstin är tillbaka
Hej alla IW-vänner!
Efter en tid som International Editor/Media Manager och redigerare av IW-nytt är jag nu tillbaka som
redaktör för IW-Nytt och medieanvarig i SIWR. Jag hoppas på fortsatt gott och trevligt samarbete.
Kerstin Jonson

KLUBBAR ATT GRATULERA 2020-2021
Grattis och lycka till
med de kommande åren!
60 år
I juli 2020 fyllde
Karlskoga-Degerfors IWC
Trollhättan IWC
Enköping IWC
Göteborg Norra IWC och
Göteborg Södra IWC

VI SAKNAR
Distrikt
235
238
238
239
239
239

Gerd Eklund
Ann-Helén Alexandersson
Margareta Phersson
Annika Blennow
Anna von Hofsten
Gunnel Westerström
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Stockholm Västra IWC 2010-2020
Skövde S:ta Elin IWC 2015-2020
Skara IWC
1996-2020
Ystad IWC
1995-2020
Höganäs IWC
1975-2020
Simrishamn IWC
2013-2020

50 år
Arboga IWC, december 2020
Ludvika IWC, maj 2021
Mariehamn IWC, mars 2020
40 år
Burlöv Lomma IWC,
september 2020
Ängelholm Luntertun IWC,
november 2020
Mark IWC, april 2021

Rådspresident Ewa Jägevall

TILLSAMMANS
HÅLLER VI I OCH HÅLLER UT
Kära Inner Wheel-medlemmar!
Naturen har här klätt sig i sin färgsprakande höstskrud som inom
kort kommer att blåsa bort när
höststormarna löser av varandra.
Sommartid har återgått till normaltid och nu väntar vi på att lysa
upp våra hem i advent.
IWs hjälpprojekt
Vad används våra pengarna till?
Vi innerwheelare samlar årligen
ihop ca 500 000 kronor till våra
gemensamma hjälpprojekt, en
stor summa pengar. Jag har givit projektledarna i uppdrag att
bryta ner summan till hur många
hundar, hur många flickor som får
husrum, mat, skolgång och tillsyn
av en husmor, vad kostar det att
sända ut en IW-doktor samt hur
många stipendier som delas ut.
Övriga gåvor uppgår till cirka
400 000 kronor och redovisas årligen i mars månad till distriktsskattmästarna. Många lokala föreningar i landet får del av våra
insamlade medel, en del klubbar
och distrikt har egna projekt i olika
utvecklingsländer som jag tycker
är behjärtansvärt. Jag har noterat att klubbar samlar in pengar
till andra biståndsorganisationer.
Varför inte stödja våra egna, i första hand?
Storytelling
Storytelling – betyder att du delar
med dig av Inner Wheels berättarkapital. I mitt bildspel - Inner Wheel i tiden – för Inner Wheels framtid – ger jag en enkel överblick
över Inner Wheels historia. En

presumtiv medlem är intresserad
av vår värdegrund och historia.
Genom att skapa en identitet och
en trovärdighet kan vi berätta om
Inner Wheels hjärtefrågor. Storytelling är t.ex. en berättelse från
våra hjälpprojekt, månadsmöten,
intressanta föredrag, studiebesök,
social gemenskap, nationella/
internationella vänskapsmöten
m.m. Tänk om du paketerar detta till en spännande, konkret och
sann historia och om du skulle ta
”3 min IW” i anspråk vid nästa månadsmöte!
Årets narkotikasökhund
Tullverket hade nominerat tre
av sina totalt 46 hundekipage i
tjänst till utmärkelsen Årets narkotikasökhund. En enhällig jury
bestående av representant från
Tullverket, VD Svenska Kennelklubben, Lions Club International
och jag från Inner Wheel utsåg en
labrador retriever – hane, Harry
med hundförare Kim. Tyvärr ingen IW-hund. Det blev en Lionshund den här gången.
Digitalt Rådsårsmöte
Tänk att få tillhöra en grupp kreativa kvinnor som tar IW in i framtiden.
Ett Rådsårsmöte följer givna
paragrafer utifrån stadgarna. Ekonomiska redovisningar, rapporter
från hjälpprojekt, nomineringar,
motioner m.m.
På det digitala Rådsårsmötet
den 14 november togs upp hur
länge ett projekt är ett projekt.

Olika alternativ till hjälpprojekt
diskuterades. Klubbarna bör fortsätta denna diskussion samt även
komma med egna förslag till
Rådsmötet i april.
Motionen från D235 angående
att sära på rollen som Past president och Nationalrepresentant/
RISO bordlades till vårens Rådsmöte. Efter diskussion och ny information i ärendet ville distriktspresidenterna ta upp frågan med
sina klubbar en gång till innan de
avlade sina distrikts röster.
VU har fått mandat att köpa in
licenser till en digital plattform för
framtida digitala möten.

God Jul och Gott Nytt 2021
önskas ni alla, med hopp om att
SIWR kommer att ses fysiskt på
Rådsmötet i Stockholm där vi fortsätter att fatta konstruktiva beslut
för Inner Wheels framtid.
Text Ewa Jägevall, foto privat

2020-2021 års rådspresident och
distriktspresidenter har bildat gruppen
Fjällrävar.
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Nationalrepresentant Agneta Svensson

INSPIRERANDE OMVÄRLD

Kära Inner Wheel-medlemmar!
Det gäller att hålla humöret uppe
i dessa underliga tider och ta vara
på de glädjefyllda stunderna som
trots allt finns. När jag skriver
dessa rader är det söndagen efter
Rådsårsmötet som var just en sådan stund.
Kontakter med vår omvärld
Hösten har gått fort, som nationalrepresentant har jag haft
Zoom-möten med vår världspresident tillsamman med världens
övriga nationalrepresentanter.

Kulturella skillnader
President Bina är tydlig i sitt budskap att vi ska utvecklas och
uppfylla målen att bli fler medlemmar, öka antalet klubbar och
framförallt etablera en verksamhet för ungdomar. För mig känns
det viktigare under pågående
pandemi att vi värnar om varandra än att vi bryter ny mark. President Bina håller inte riktigt med
om det utan uppmanar oss nationalrepresentanter att inte låta
pandemin ta kommandot över
våra liv. De kulturella skillnaderna
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i världen framgår med all tydlighet under dessa möten men att
Inner Wheel måste synas mer är vi
nog alla överens om.
Viktigt att utbyta erfarenheter
Tekniken gör förstås flera saker
enklare och under hösten har
jag också träffat landets DISO via
Zoom, nästa vecka är det dags
igen för en träff. Det ger tillfälle
att utbyta erfarenheter och tips
och det är trevligt att se varandra.
Förenade IW Europa
I dagarna kom en inbjudan till ett
digitalt European Meeting 12-13
december. Vi har inte fått någon
dagordning ännu men det ska
bli trevligt att vara med och träffa
innerwheelare från övriga Europa. Mötet har visserligen ingen
beslutanderätt inom Inner Wheel
men det är intressant att knyta
kontakter och utbyta erfarenheter.
Det vore spännande att se Europa mer enat inom Inner Wheel
så att vi kunde bli en starkare kraft
i världen, kanske något att jobba
vidare med. Jag rapporterar från
mötet längre fram.
Digital Convention
När det gäller Convention så kan
vi nog räkna med att även den
blir digital. Det har inte kommit
någon inbjudan ännu så jag har
ingen detaljerad information att
ge, men allt kommer förstås att

publiceras på hemsidan så håll
ögonen öppna. Jag hoppas att ni
har arbetat igenom motionerna
och röstat i klubbar och distrikt.
Jag tackar för förtroendet att få
vara er proxy vote holder.
Saknar de personliga mötena
Gårdagens Rådsårsmöte fungerade alldeles utmärkt men det
går inte att komma ifrån att man
missar småpratet vid lunchen eller
de glada skratten vid fikat. Dagordningen var diger och de beslut
som fattades får ni säkert från vår
rådspresident eller också ser ni
dem i protokollet.
Glöm inte IW-dagen!
Efter jul- och nyårshelgerna som
i år förstås blir annorlunda för
de flesta av oss, närmar sig Inner
Wheel-dagen 10 januari. Det blir
svårt för oss att träffas men den
dagen tänker vi särskilt på varandra och alla våra vänner i världen.
Som jag skrev förra gången - Nu
prövas vår vänskap tills vi kan träffas igen, ingen får glömmas bort.
Jag önskar er alla en

God och Fridfull Jul
samt ett Gott Nytt År.
Vi måste hålla ut, snart ser vi ljuset
i tunneln.
Agneta Svensson

Rådsårsmöte på Zoom den 14 november med alla distriktspresidenter, Rådets VU och inbjudna funktionärer. Foto Kerstin Jonson.

ÄVEN RÅDSÅRSMÖTET BLEV DIGITALT
Härtligt tack till D 234 som lagt
ner ett stort arbete för att Rådsårsmötet 2020-2021 skulle arrangeras i Örebro, men till slut fick
även detta möte ske digitalt.
Rådspresident Ewa Jägevall
ledde mötet med alla 18 deltagare på ett föredömligt sätt. Mycket
skulle avhandlas och tiden gick
fort mellan Zoom-passen.

pendierna. En ev. fortsättning av
dessa projekt och det kommande internationella projektet ska
diskuteras i klubbar och distrikt i
vår. Beslut om dessa projekt fattas vid nästa Rådsmöte. Narkotikabekämpningen pågår till 2022
och IW-doktorn (Rotary Doctors)
löper utan avtalstid.

Stärkt ekonomi för framtiden
Vår ekonomi stärktes något under
det gångna året bl.a. genom att
Covid-19 omöjliggjort fysiska möten och resor. Detta innebär att vi
t.ex. kan göra nödvändiga IT-satsningar och öka subventioner till
framtida möten. Revisorerna lämnade en "ren revision", d.v.s. inga
anmärkningar, och styrelsen gavs
ansvarsfrihet för det gångna året.
Fortsatt diskussion om projekt
En viktig punkt på agendan var
genomgång av våra gemensamma projekt. Några projekt går ut
nästa år, t.ex. Garissa och Silviasti-

RP Ewa Jägevall ledde Zoom-mötet från
sitt HQ i Tibro. Foto privat.

Nominerade att väljas till VU för SIWR 2021-2022
Imm pRP/Nat.Rep./RISO, Ewa Jägevall, Skövde S:ta Elin IWC
Rådspresident Gertie Stenkula, Lund IWC
vRP/v Nat.Rep. Agneta Larsson, Hörby IWC
Rådsskattmästare Monique Mellin, Skurup IWC
Rådssekreterare Rose-Marie Wahlgren, Stockholm Västra IWC

Hemsidan ännu viktigare
Hemsidan har nu funnits några år
och behöver med jämna mellanrum uppdateras. Dessutom har
betydelsen av våra digitala kanaler ökat i betydelse i dessa Corona-tider. Medlemmar har även
kommit med synpunkter och
förbättringsförslag. Styrelsen beviljade de medel som IT-gruppen
önskat för uppgraderingen.
Inkomna skrivelser
Inlämnade dispenser godkändes.
Motionen om att dela upp rollen
som Past President/Nationalrepresentant/RISO bordlades till vårens Rådsmöte.
Ett förslag var inlämnat om
"Ändring av ansvarig utgivare av
IW-nytt". Förslaget gick inte igenom.
Information om två utdelade
Honoured Active Member, (Aktiv
Medlem, HAM) hade inkommit till
SIWR.
Belöningen HAM kan ges till
någon som aktivt gjort IW utomordentliga tjänster. HAM bör ej
utdelas till den som "bara" varit
medlem i många år.
Nästa Rådsmöte blir den 17-18
april i Stockholm. Digitalt eller ej?
Kerstin Jonson
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Rapport om narkotikabekämpningsprojektet

ANGELÄGET OCH FRAMGÅNGSRIKT
Inner Wheel bedriver sedan 1986 ett angeläget
och framgångsrikt hjälpprojekt tillsammans
med Tullverket i Sverige för inköp av narkotikasökande hundar. Nuvarande projektet pågår
till 30/6 2022.
Kristina Andersson, Jönköping Huskvarna
IWC, är ansvarig för projektet och har den löpande kontakten med Tullverket. Hundförare och
hund gör gärna, om det finns praktiska möjligheter, besök på våra IW-möten . Ett exempel från
Skellfteå finns på sidan 17. Läs även artikeln från
Tullverket på nästa sida.

BAILY GÖR INGEN SKILLNAD PÅ FOLK
Kristina Anderssson har fått en intressant rapport från en av Tullverkets hundförare, Kjersti Svensson:
"Här kommer några rader om
ett av Baileys och mitt första beslag, inte så stort men som belyser
en viktig sak med användningen
av våra narkotikasökhundar: de
gör ingen skillnad på vem och vad
de markerar på utan reagerar bara
på vad de har lärt sig att de skall
reagera på. Oavsett om det är en
gammal eller ung människa, rik
eller fattig, kön, etnicitet eller om
fordonet de färdas i är nytt eller
gammalt, hunden gör ingen skill-

nad så som vi människor har en
tendens att göra.
Jag och Bailey stod vid gränsen
när en buss från Köpenhamn på
väg mot Stockholm med passagerare rullade in.
Jag släppte in Bailey i bagageutrymmet där passagerarnas
resväskor stod och nästan med
detsamma markerade han på en
stor och fin resväska i tyg.
Vi bad passagerarna i bussen gå
ut och ta sina väskor och det visade
sig att väskan som Bailey markerade på tillhörde en mycket prydligt
klädd engelsktalande ung kvinna.
Hon bodde och studerade i Sverige och hade varit på en weekendresa i Köpenhamn.
Hon fick ta sin väska och följa
med oss in för kontroll och mycket riktigt, i väskan låg en mindre
mängd narkotika. Narkotikan låg

En solskenshistoria

i en liten plastpåse, inuti en burk,
i en necessär som var invirad i ett
nattlinne. Sedan hade hon virat om
två lager handdukar och packat ner
detta i resväskan tillsammans med
kläder, skor och övrigt bagage.
Jag har mycket svårt att tro att
vi hade tagit ut denna kvinna för
kontroll om inte Bailey hade markerat på väskan men hans känsliga
nos har inga förutfattade meningar.
Jag tycker att detta belyser hur
stor nytta vi har av våra hundar. Vi
är så tacksamma för det arbete ni i
Inner Wheel lägger ner för att samla in pengar till inköp av hundar till
oss på Tullverket."
Varma hälsningar från Kjersti och Bailey

Vill du ha besök av hund och hundförare kan du kontakta Kristina Andersson, bkkandersson@hotmail.com

inget om IW. Hon sade att hon
hade så mycket pengar att hon
ville skänka en summa till projektet som hon tyckte gjorde ett
betydelsefullt jobb.

Kristina Andersson fick nyligen ett
telefonsamtal från en kvinna i
Göteborg som ville skänka pengar
till Narkotikabekämpningsprojektet.
Ett oväntat tillskott! Stort tack!
Hon var inte medlem och visste
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Generaltulldirektör Charlotte Svensson

STOR TACKSAMHET OCH UPPSKATTNING
team och genomgår tillsammans
fortsatt grundutbildng för att
kunna certifieras och jobba i Tullverkets operativa verksamhet.
Hundteamen utbildas för narkotika-, vapen- och ammunitionssök och ska klara att jobba i olika
typer av flöde och miljöer, exempelvis personsök, bilsök, lastbilssök, genomsökning av lokaler och
utomhusområden.

Foto Tullverket

Det är med stor tacksamhet och
uppskattning Tullverket motttagit
ytterligare en värdefull donation
från Svenska Inner Wheel-rådet.
Donationen om 200 000 kr kommer
att nyttjas för inköp av hundar till
Tullverket som ska utbildas för bl.a.
narkotikasök.
Verksamhet året runt
Ert bidrag med att nå ut i samhället med information mot narkotika
vid insamling av donationerna är
ett mycket uppskattat bidrag till
Tullverkets resurser i kampen för
ett samhälle fritt från narkotika.
Hundarna köps in outbildade.
Tullverkets hundverksamhet arbetar löpande året runt med val och
utvärdering av de hundämnen
som är aktuella för inköp till Tullverket.
Omfattande urvalsprocess
Under urvalsprocessen bedöms bl.a.
hundindividens inlärningsförmåga,
sök- och byteslust, miljöstabilitet
och förhållningssätt till kända och
okända människor i dess omgivning.
Efter inköp utbildas varje hund
initialt hos en av Tullverkets hundinstruktörer för att sedan föras
över till sin blivande hundförare.
Hund och förare bildar ett hund-

Nya IW-hundar i tjänst
Av de hundar som köptes in under
förra året med donerade medel
från Inner Wheel har Tar, Oliver
och Rex tillsammans med sina förare grundutbildats och certifierats
för operativ tjänst under 2020.
Candy har fått en ny husse i en
av Tullverkets erfarna hundförare
och tillsammans genomför de nu
grundutbildning för att kunna certifieras under nästa år. Under året
har ytterligre en hund köpts in för
donerade medel från Inner Wheel.
Chiyo har precis påbörjat grundutbildningen tillsammans med sin
hundförare och beräknas certifieras under nästa år.
Total kostnad för Chiyo, som
inköpts med medel från IWs dona-

tionskonto, är 60 000 kr.
Under året har fem hundar inköpta med medel donerade av
Inner Wheel tagits ur tjänst, Yade,
Dallas, Morrison, Vilse och Pepsi.
Idag finns 24 sökhundar i Tullverket som är inköpta med medel
donerade av IW. 21 av dessa är i
operativ tjänst, två är under utbildning och en under utvärdering.
Alla sökhundar är utbildade eller
utbildas/utvärderas för narkotika-,
vapen och ammunitionssök.
Stor samhällsnytta
Hittills under 2020 har Inner Wheels hundar som är i operativ tjänst
bidragit till att mer än 600 narkotikabeslag har gjorts uppgående
till en beräknad samhällsnytta av
minst 293 miljoner kr. Dessutom
har en del vapen/vapendelar och
ammunition beslagtagits med
hjäp av hundar donerade av Inner
Wheel.
Jag vill förmedla Tullverkets
varma tack till alla medlemmar i Inner Wheel för ert stora samhällsengagemang mot narkotika och den
mycket uppskattade årliga donationen för inköp av nya sökhundar.
Charlotte Svensson, Generaltulldirektör.

Foto Mette Ottosson
INNER WHEEL NYTT 4/2020 | 7

STARTA EGET KLUBBPROJEKT I KENYA
Inner Wheel forsätter att stödja Rotary Doctors/IW-doktorn.
Nuvarande projekt pågår till
den 30/6 2021. På grund av
Covid-19 kan för närvarande
inga läkare åka till Kenya. Under innevarande år kommer
stödet att gå till sjuksköterskeledda jeeplinjer som vaccinerar barn och ger mödravård.
Under verksamhetsåret 20192020 skänkte IW 110 000 kronor till projektet. 90 000 kronor
finansierade tre IW-doktorers
volontärsarbete under vardera
sex veckor. 20 000 kronor har använts till jeeplinjer för barn och

mödravård. Under två månader har
ca 1 600 barn vaccinerats och ca
200 kvinnor fått preventivmedel
och mödrarvård.
Skaffa eget klubb-projekt!
Rotary Doctors/IW-doktorn er
bjuder nu alla IW-klubbar möjligheten att skaffa sig ett eget projekt
i Kenya!
Klubben kan då löpande följa hur deras projekt utvecklas, får
feedback med bilder och små filmer
om vad som händer, om resultatet
och om hur pengarna används. Det
finns olika projekt att välja mellan,
barn- och mödravård, vattenprojekt, utbildning av byhälsovolontä-

rer eller speciella hälsokampanjer.
Alla projekt genomförs i nordvästra Kenya, i områden speciellt utvalda på grund av stora behov av
hälsovårdsinsatser.

FLICKORNA I GARISSA ÄR HEMMA IGEN
Man verkar också för att fler flickor
ska få möjlighet till skolgång och
utbildning samt bekämpa kvinnlig
könsstympning. Projektet har förlängts i etapper. Nuvarande projekt
pågår till 30/6 2021. Kort lägesrapport:

Inner Wheel stöder sedan
2012-2013 Stiftelsen Garrisas
hjälp-projekt i Kenya. Målet är
att ge föräldralösa flickor ett säkert ställe och ett tryggt hem.

Våra flickor är hemma igen!
"Alla lärosäten i Kenya har öppnats
upp igen efter Corona-pandemin
och våra flickor är tillbaka på Dr. Ekmans Girls Home i Garissa.
Pandemin har inte haft samma
spridning i Kenya som i t.ex. Sverige.
Alla flickorna var tillbaka, på det
för dem, trygga boendet den 15 oktober efter att ha bott utplacerade i

familjehem i Garissa-regionen under tiden flickhemmet och skolan
varit stängt p.g.a. Coronapandemin. Alla flickorna mådde bra och
var väldigt nöjda och glada över
att få komma tillbaka till flickhemmet. Även vår skola, som utbildar
våra flickor plus ytterligare nästan
300 från Garissa, har öppnat igen.
Vi är väldigt glada för att flickorna har kunnat återvända till
tryggheten på hemmet och att de
får den utbildning flickor i Garissa
så väl behöver", säger
Garissastiftelsens ordförande
Bosse Lindell.

FLER SILVIASTIPENDIER?
År 2011 beslöt Inner Wheel att
instifta stipendier till sjuksköterskor och undersköterskor som
vidareutbildar sig inom demensvården. Stipendierna utdelas till
studerande vid Sophiahemmet
Högskola. Ett projekt har drivits
i samarbete med Stiftelsen Sil8 | INNER WHEEL NYTT 4/2020

viahemmet i Stockholm. Stipendierna finansieras av försäljningen
av SIWRs Rosenkort. Projektet löper
till den 30/6 2021. I dagsläget finns
inget gällande samarbetsavtal med
Silviahemmet. Frågan om fortsatt
demensprojekt inom IW kommer
att diskuteras och beslutas i vår.

Foto Charles Hammarsten
/Svensk Damtidning

SKÅNSK SURSTRÖMMINGSFEST
I Ystad IWC har
vi haft fest. Surströmmingsfest!
Ulla Virdalm med
Redaktör D 239
förflutet norröver
Birgitta
Lundquist
tyckte att vi skulle prova på denna ädla maträtt. En trevare i första
månadsbrevet gav napp och tio
glada damer bänkade sig, med
coronaavstånd, på Ullas trevliga
innergård mitt i stan.
Det blev snabbt en härlig
stämning. Burköppning, med tillhörande doft, rensning av romstinna strömmingar, tillverkning
av klämma med mandelpotatis

och lök, allt under glada tillrop.
Avslutade det hela skånskt, med
äppelkaka.
Vi kommer att göra om det nästa
höst. Det gav mersmak…
Text och foto Astrid Hansson

IWC PÅ GUIDAD TUR I SIMRISHAMN
En solig sensommardag samlades
en grupp från Simrishamn IWC till
promenad i stadens gamla kvarter
under ledning av Gertie Ågren. Vi fick
lära oss en del nytt om byggnader
och människor som levt i Simrishamn
i gångna tider. Hamnen var vår ut-

gångspunkt och promenaden avslutades där med glass och kaffe.
Det kändes som ett trevligt och
lämpligt sätt att träffas denna höst.
Text Birgitta Jönsson,
foto Britt Falkman Hagström

GIVANDE FÖRELÄSNINGAR HOS KÄRNAN

Gotton Bagger-Jörgensen rapporterar om två intressanta höstmöten hos IWC Helsingborg
Kärnan. I september gästades
klubben av författaren Caroline
Säfstrand (t.v.) som skriver om

”hemligheter, härligheter och alltid
har ett budskap mellan raderna”.
Caroline gav litet statistik över
hur nyttigt det är att läsa: sex
minuters läsning sänker stressnivån 68 %, minnet förbättras, du
sover bättre, relationer till andra
förbättras. Du blir modigare och
vågar göra förändringar i ditt liv,
så läs av bara den.
I oktober hade klubben besök
av Dragana Curovic, bosocial utvecklare och projektledare på
Helsingborgshem (t.h.). Hon berättade om Sällbo, ett nytt och
spännande boendekoncept. I ett
gammalt vårdboende mixas nu
60% äldre, 20% ensamkommande och 20% unga svenskar, max

Dragana Curovic t.h tillsammans med
KP Annica Dahlström

25 år. Åtta månader efter start har
projektet slagit mycket väl ut. Det
intygar en av våra medlemmar,
Ingrid Petterson, som bor där och
stortrivs.
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GOTT OM PLATS GAV MERSMAK
Vid första mötet
inomhus för Avesta IWC under
pandemin, hälRedaktör D 233
Annkatrin Forsling sade klubbpresident Madeleine
Ingmarstedt oss välkomna med att
tända det blå ljuset. Vi var 11 deltagare i lokalen som rymmer 150
personer, så vi hade gott om plats.
På mötet hade vi bjudit in Lena
Sköld som vill bli medlem i Avesta
och som välkomnades till mötet.
Vi serverades riktigt god hus-

manskost som lagats i köket på
församlingshemmet. Efter maten
fick vi kaffe och en mjuk kaka. Vi
hoppas att det lyckade mötet skall
locka fler att komma till vår träff
i november då vi hoppas få höra

någon eller några som jobbat på
Falu lasarett under vårens hektiska veckor på intensivvårdsavdelningen för Corona patienter.
Text och foto Annika Ahlqvist

MÄNNISKANS BÄSTA VÄN I SANDVIKEN
Hunden stod i fokus på Inner
Wheels oktobermöte i Sandviken
IWC. Evelina Jigsäter, medlem i
klubben, berättade inspirerande
om vilken nytta och vilket nöje
man har av en hund. Evelina har
levt med hundar i nästan hela sitt
liv. Idag har hon fem egna hundar
av olika raser.
Hon har tidigare arbetat i norra
USA och i Åre med draghundar. Att

hon fastnade just för draghundar
har med en fantasi från barndomens vintrar att göra. När hon åkte
spark mellan sitt föräldrarhem och
sin mormor och morfar hade hon
alltid i fantasin några lurviga hundar med som hjälpte till att dra
sparken. Sedan 14-års åldern har
den fantasin blivit förverkligad.
		
Text Kerstin Jonson,
foto Evelina Jigsäter

FALU IWC I NYRENOVERAD KRISTINE KYRKA
Falu IWC besökte nyrestaurerade
Kristine Kyrka i Falun i oktober.
Trettio stycken Innerwheeldamer hade samlats för att i sann
vänskapsanda träffas i dessa underliga Coronatider för att lyssna
till föredrag om Faluns tusenåriga
historia. Att hålla i, hålla ut och att
hålla avstånd är parollen!
Dagens båda föreläsare imponerade på oss genom engagemang och kunskaper. Första
föredraget hölls av länsguide och
tillika klubbmästare Mona Anestedt som på ett mycket pedagogiskt sätt berättade om Faluns historia och hur mycket Falun betytt
för Sverige genom århundradena.
Under 1500-1600 talen var Falun
världsledande i koppar. Gruvdrif10 | INNER WHEEL NYTT 4/2020

ten upphörde i Falun 1992 då den
sista salvan avfyrades.
Kyrkvärd Birgitta Lindqvist
från Falu Pastorat berättade om
den renovering av Kristine kyrka
som nyligen genomförts. Renoveringen har bekostats av pastoratet och arbetet pågick i 1 år och
5 månader. Det märkliga hände
att pengar som avsatts för renoveringen fanns över, vilket innebar att både vapenhuset, bänkarna och belysning kunde åtgärdas.
Den sista maj innevarande år
kunde Kristine kyrka åter invigas.
Vi gick runt i kyrkorummet
och imponerades av resultatet
av den ljusgula färgnyansen i takmålningen, som fått kyrkan att se
större ut och kännas varmare.

Kristine Kyrka i Falun efter renoveringen.
Text Margareta Schelin,
foto Maj-Britt Wickberg

STOCKHOLM EKERÖ VAR UTE
Stockholm Ekerö IWC träffades
på Ulriksdals Handelsträdgård för
ett Coronaanpassat möte ute där
vi satt under ett tälttak väl utspridda men i skydd av regn. Vi var 11
damer som samlats här och hade

trevlig samvaro i handelsträdgården där man kunde köpa med sig
grönsaker och vackra blommor.
Klubbpresident Annette Strömberg, berättade om vårt tänkta
höstprogram den på Ängby Slott

med föredragshållare från Plan
Flickafadderprogrammet och
den tänkta jullunchen också
på Ängby Slott,
då en nytänkan- Redaktör D 235
Inger Dalborg
de matskribent
skulle hålla föredrag. Eftersom vi
befinner oss i Coronapandemin,
då både Convention i Jaipur i Indien och vårt tänkta besök från
Kent får skjutas fram i tiden så
gäller det även våra egna lokala
möten som följaktligen måste senareläggas.
Text och foto Inger Dalborg

MYCKET DISKUSSION OM IW PÅ GÅNG

En dag i oktober träffades Marléne
Wahlqvist, Elisabeth Eisen, Mari
anne Möller och Eva-Kristina

Portén, Stockholm Västra IWC
och Birgitta Liljeström och Inger
Dalborg, Stockholm Ekerö IWC,

för en trevlig höstpromenad utmed stranden vid Näsby Park till
Viggbyholm. Vi hade mycket att
prata om både vad gäller IW och
hur vi ska fortsätta träffas i stil
med detta trevliga initiativ och
vikten av att hålla kontakten med
klubbmedlemmarna. Notera att
Stockholm Nordöstra nu ingår i
Stockholm Västra.
Text och foto Inger Dalborg

FESTLIGT NÄR MARIEHAMN FYLLDE 50 ÅR
Ett 20-tal festklädda damer deltog
i Mariehamn IWCs 50-årsjubileum
på Carlsro Badhotell, Degerby, Föglö, Åland. Resan dit var inte problemfri. Det blev lång väntan på
färja. I god Inner Wheel anda löstes
problemet genom att pP Lillemor
von Köhler läste upp en gedigen
tillbakablick av klubbens 50-åriga
historia medan vi väntade vid färjeläget.
Väl på Föglö var det en uppfriskande promenad till Carlsro där vi
välkomnades med ett glas bubbel
medan vi beundrade den fint renoverad och klassiskt inredda restaurangen. President Bördis Jansson
tände IW-ljuset och höll ett välkomst- och festtal med framåtan-

da. Fyra medlemmar tilldelades
utmärkelsen "Aktiv hedersmedlem". Många gratulationer hade
inkommit bl.a. från Distriktspresidenten Marléne Wahlqvist.
Synnove Westerberg läste Lars
Anderssons tänkvärda ”Sagan om
Livet” och höll oss alla förtrollade i
över 10 minuter. Benita Mörn höll

ett litet kåseri om en resa till Haiti
där hon och maken blev behandlade som kungligheter. Det kändes ungefär likadant som att bli
aktiv hedersmedlem i Mariehamn
IWC!

Text Sheila Sundblom,
foto Inger Björklund
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VI LÄR KÄNNA VÅR BYGD
Jönköping Bankeryd IWC har
träffats tre gånger utomhus i som
Redaktör D 238
Klubbens
Birgitta Sallmén mar.
egen guide Ingegärd Vårbrant (klubbpresident)
har för de deltagande berättat
om Jönköping, dess historia och
framväxt knuten till varje plats.
Första träffen vandrade vi genom
det vackra Rosariet intill Rosenlunds Herrgård.
Andra träffen besökte vi Vattenledningsparken, tidigare Jönköpings vattentäkt, som idag är
ett vackert rekreationsområde.
På fotot från tredje träffen är vi

i en av de vackra innegårdarna
i stadsdelen Gamla Kålgården.
Utomhus, på ett konditori med
blick mot Kålgårdens äldsta hus
Aspholmen, fortsatte våra samtal.
Med ”kläder efter väder” fortsät-

ter våra trevliga sammankomster
framöver.

Foto Ing-Marie Sörstedt,
text Ingrid Titusson (redigerad)

FINA FLICKOR I SKÖVDE
På Skövde IWCs oktobermöte
träffades vi på Afternoon Tea. Inbjuden föredragshållare var Marianne Gunve som berättade om
sitt författarskap. Hennes första
bok heter "Fina flickor", en berättelse om livet i ett brukssamhälle,
och kärleken där en pojke från
bruket och en "fin flicka" möts.

Hon läste ett avsnitt ur sin bok
som skildrar ett ambivalent kvinnoporträtt med fyra dilemman,
klass, jämställdhet, sexualitet och
politik. Hon avtackades med varma applåder och en IW-ros av vår
president Kerstin Sandberg.
Text och foto Britt Furengren

Författaren Marianne Gunve läste ur sin
bok “ Fina flickor”.

MYCKET PÅ GÅNG I GISLAVED
Så var det äntligen dags att träffas i Gislaved IWC efter ett långt
uppehåll på grund av Covid-19.
Styrelsen hade träffats utomhus
redan i augusti för att låta nya
presidenten Irene Berlin få presidentkedjan.
Septemberklubbmötet med
årsmöte lockade 12 medlemmar
och en gäst. Alla satt bänkade
med brett mellanrum. Det var
mycket glädje och småprat.
Dagens gästföreläsare Marianne Bartelsson, berättade om
sitt arbete med ljusstöpning. Flera bord hade smyckats med ljus i
fantastiska former.
12 | INNER WHEEL NYTT 4/2020

Klubbmötet i oktober bjöd på
spännande ute-aktiviteter. En för
kvällen inbjuden instruktör lät oss
provgå med stavar på parkeringen innan det bar iväg med raska
steg i smådugg och begynnande
kvällsmörker. Trattkantarellsoppan som serverades efteråt lät oss
väl smaka.
Till kaffet med bulle diskuterades i smågrupper de fyra SWOT
frågor vår Rådspresident skickat
till klubbarna i hela Sverige.
Text Jill Österlind och Birgitta Sallmén,
foto Birgitta Sallmén
Ljus som är som konstverk.

KONSTVANDRING I KARLSHAMN

En solig torsdag i början av oktober
samlades 16 IW-damer från Karlshamn IWC utanför Lokstallarna.
Där mötte Peter Enckell upp och
tog oss sedan på en vandring längs
Miån.
Peter, som nu är chef för Museet,
är uppvuxen i och vet det mesta

om Karlshamn. Han visade oss
en mängd konstverk som vi passerade. Det var mycket intressant
och det var verk man ofta passerat men inte alltid lagt märke till.
Han berättade också en hel del
om stenbrytningen i Karlshamn,
vilken varit mycket omfattande

med export runt
om i världen.
Många konstverk
är också gjorda
av sten; svart dia- Redaktör D 240
bas eller granit. Ruth Brunner
Han framhöll att
Karlshamn har många officiella
konstverk! Efter konstvandringen
avslutade vi med kaffe på hotellet,
där vi var ensamma i foajén.
En uppskattad eftermiddag där
vi fick tillfälle att träffas och prata
med varandra samtidigt som vi lärde oss mer om vår stad!
Text Birgitta Lindskog,
foto Christine Lindqvist

INFORMATION OM NORRLAND I SKÅNE
Efter flera månaders uppehåll hade
Ängelholm-Luntertun IWC åter
månadsmöte. Det var med stor
glädje som 18 damer kunde avnjuta dagens lunch tillsammans. Efter
maten fick vi ett intressant anförande av vår medlem Birgitta Gyllenör.
Hon berättade om sin tid i Norrland
och resor till Finland och runt om
i det norrländska landskapet med

Birgitta Gyllenör framför kartan med
den nordligaste delen av Sverige.

intressant information om bl.a.
Kirunas och Jokkmokks kyrkor.
Därefter avhölls årsmötet i god
ordning och till vår stora glädje
kunde vi efter långt uppehåll av
möten inviga en ny medlem.
Vi hälsade Liss-Beth Örning
välkommen och bildade en IWring med stort avstånd.
Text och foto Birgita Hägerström

IW-KVINNOR HJÄLPER ALLTID VARANDRA
Äntligen! Hässleholm IWC har
träffats IRL (In Real Life)! Första
mötet sedan mars, så det fanns ett
uppdämt behov av att träffas. Vilken trevlig kväll vi fick!
Installation av fyra nya medlemmar följt av informellt presidentskifte. Rosor och insignier delades
ut!
Efter en spännande kycklinggryta och trevliga bordssamtal tog
kvällens enda manliga gäst, Håcan
Nilsson, f d sparbankschef i Hässle
holm, över podiet och kåserade
med sedvanlig espri och humor om
hur han förbereder sig och genomför uppdrag som moderator - det

hela uppblandat med anekdoter
om intressanta intervjupersoner
genom åren. Vi tackar för många
glada skratt!
Nya klubbpresidenten, Elizabeth Möller, höll ”3 minuter IW”,
hon berättade om sin livsresa
från Piteå till Hässleholm, om
sina olika intressen och engagemang och kvällen avslutades
med diverse klubbärenden.
Presidentens tankar för kvällen… "det finns en särskild plats
i helvetet för kvinnor som inte
hjälper varandra!" Mina tankar...
"IW-kvinnor hjälper alltid varandra, i vänskap, hjälpsamhet och

internationell förståelse" – IWs
universala motto!
Text och foto Rut Brunner

Ny president Elizabeth Möller.
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ÖREBROMÖTEN I DET FRIA
Örebro IWC avslutade förra verksamhetsåret och
startade upp innevarande ute i det
Redaktör D 234
fria. 21 damer mötMarita Björn
tes för årsmöte
i strålande sol vid grillplatserna
invid Svartån nära Naturens Hus.
Se fotot. Vi hade glädjen att hälsa
två nya medlemmar välkomna till
vår klubb; Ann-Marie Juhlin och
Margareta Thorell-Janson. Även
oktobermötet hölls utomhus.
Vi träffades vid Skebäcksparken

där vi välkomnades av Berndt Eliasson som guidade oss genom
Skebäcks historia från 1600-talets
slättlandskap till dagens nybyggnation och utveckling av området
och även lite om Örebros historia.

Vi avslutade eftermiddagen med
kaffe och en insamling till vårt
projekt Panzisjukuset, i fina Vadköping.
Text och foto Åsa Eneklo-Sandberg

KORT OCH EFFEKTIVT DISTRIKTSÅRSMÖTE

Höstens distriktsårsmöte i D 234
hölls av Örebrohus IWC på Lanna

Lodge golfrestaurang. Det var
antagligen ett av de kortaste
DÅM i IWCs historia, men med
effektivt och målmedvetet arbete
nåddes målet.
Totala antalet deltagare inkl VU
begränsades till 20. När alla kommit på plats blev summan nio (9).
Varje klubb hade fått ett fråge-

formulär innan mötet, där man
kunde ange synpunkter och funderingar.
Avståndet kunde hållas med
råge samt tallriksservering. Corona-anpassningen var total och
fungerade utmärkt.
Text Marita Björn, foto privat

PRESIDENTENS SKRATTINSTRUKTIONER
Karlskoga-Degerfors IWC har
valt ny president. Här kommer
kloka ord från president Gunnel
Elfman Eriksson.
"Min situation som nybliven
president är verkligen unik och
jag tycker det är tråkigt att inte få
träffa er. För cirka 20 år sedan utbildade jag mig till skrattinstruktör. Det finns mycket forskning
om skrattets positiva verkningar
i vår kropp.
1. Immunförsvaret stärks.
2. Nivåerna av endorfiner, som är 		
kroppens naturliga smärtlindringsmedel, ökar.
3. Bättre lungkapacitet och syrenivån i blodet ökar.
4. Inälvorna övas. Ger god motion
för de inre organen.
5. Ett leende ansikte smittar.
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Dessutom bra träning för ansiktets muskler.
6. Välbefinnandet ökar. Du blir mer
positiv till din omgivning. Svårt att
vara arg samtidigt som du skrattar.

men jag är nog lite barnslig och
har lätt till skratt även i tunga tider.
Nu sätter jag pennan i munnen
och ler mot er alla!"

Att skratta varje dag kan vi alla
göra. Det krävs inget gym för det.
Ett barn skrattar upp emot 400
ggr/dag. En vuxen max 35 ggr. Var
har vårt skratt fastnat? Något som
smittar är ett litet barns klingande
skratt. Låt oss starta en epidemi
och åtminstone le lite oftare.
Ett litet tips i coronatider - du
kan lura hjärnan på ett enkelt sätt.
Placera en penna mellan dina tänder så får du se vad som händer.
Titta gärna i en spegel samtidigt!
Jag är medveten om att alla
inte tycker detta är speciellt bra,

Text Monica Lidholt, foto Roland Eriksson

Gunnel Elfman Eriksson, president för
Karlskoga-Degerfors IWC

I NORRKÖPING FIRAR VI...
Styrelsen i Norrköping Norra IWC
avtackade en trogen medlem
sen 36 år. Hon har haft många
olika styrelseuppdrag genom
tiderna, alltid glad och positiv Redaktör D 241
och väldigt stöttande till andra Lilian Bergholtz
medlemmar som åtagit sig olika
styrelseuppdrag. Vi tackade Aina, 90 år ung, med
trerätters middag och bubbel.
Text och foto Inga-Britt Gustafsson

I NYBRO-EMMABODA MINNS VI…
I Nybro-Emmaboda IWC minns man…sitt 50 års jubileum i november 2019 och delade ut två stipendier
till Kvinnor från Emmaboda och Nybro.
Jonna från Emmaboda har gjort stora framsteg
inom friidrotten och Sussie från Nybro har anordnat
stora tävlingar inom draghundssporten.
Vi kommer alltid att känna glädje att få dela denna
gemenskap med våra IW-vänner.
Text Ella Medin, foto Ann-Britt Christensen

KP Ella Medin med stipendiatrna Sussie Grönberg t.h. och
Jonna Lundgren t.v.

I LINKÖPING ÖPPNAR VI…
I Linköping IWC öppnar man…sitt första möte
sedan i mars! 10 medlemmar och 3 (!) gäster
tyckte arrangemanget fungerade bra. Berlin och
Lübeck blev en röd tråd: KP Gitte Hellström är
född I Berlin och Lübeck-Holstentor IWC hade inbjudit att delta per videolänk i deras möte med
ett intressant föredrag om frivilligorganisationen
One Earth-One Ocean, som rensar kuster och
floder i Tyskland (Östersjön bl. a.) och Asien från
tonvis av plastavfall.
På bilden synas kvällens goda smörgås av styrelsemedlemmarna Bunhild, Britt, Birgit och Gitte.
Text och foto Lilian Bergholtz

OCH I VÄSTERVIK PROMENERAR VI

I Västervik IWC promenerar man… för att inte tappa
kontakten med varandra under Corona-tider.
Varannan måndag träffas de IW-damer som vill och
kan och går en promenad på ca en timma. Gäster/blivande medlemmar bjuds med! Första gången deltog
15 damer och det blev mycket trevligt. Även årsmötet i
september kunde genomföras utomhus i Stadsparken.
Men jultallriken i december avnjuts inomhus i Marieborgskyrkan!

Text Birgitta Källmark, foto Margareta Oscarsson
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BEJUBLADE MANNEKÄNGER
I oktober var det dags för Vänersborg IWCs andra möte i corona-anpassad ordning på Lagergrenska i
Vänersborg. Vår President, Marita
Persson hälsade alla välkomna till
Redaktör D 236
Christina
mötet och tände vårt ljus.
Stoppenbach
Därefter serverades en mycket god
måltid som avnjöts under livliga och intressanta
samtal runt borden.
Kvällens begivenhet var en mannekänguppvisning av fyra damer från klubben som till publikens
applåder elegant beträdde catwalken. Ett stort tack
till butiken Zalsa för allt arbete i samband med arrangemanget! Det blev en mycket uppskattad tillställning. Som avslutning på kvällen avhandlades
några klubbärenden.
Efter en lotteridragning tackade presidenten alla
för en trevlig kväll och avslutade mötet.
Text och foto Britt Carlsson

Mannekängerna Hjördis Liljebjörn, Astrid Lundin, Berit Ågren
och Birgitta Johansson.

DISTRIKT 236 VILL
FORTSÄTTA MED
GARISSA-PROJEKTET

SOLIGT MÖTE PÅ
HEMBYGDSGÅRDEN
I HÄLLEVIKSHOLM
Kungshamn-Lysekil-Munkedal IWC hade förlagt
sitt månadsmöte till Fiskebo Hembygdsgård i Hälleviksholm. Det var en solig fin eftermiddag med
underbar utsikt
över landskapet,
ja hembygdsgården ligger otroligt vackert.
Vi följde verkligen corona-föreskrifterna och
Leif Svensson och Birgitta Johansson,
satt väl utspridpast klubbpresident.
da i den luftiga fina lokalen som har fönster/väggar på tre sidor och den fjärde öppen, allt i sin ordning m.a.o.
Ordföranden i hembygdsföreningen, Leif Svensson, berättade om hembygdsgården. Här finns också
en stor ladugård som är fylld med gamla fina maskiner och verktyg från förr. Som alla föreningar så har
även denna bekymmer med hur man skall jobba vidare och kunna bevara detta. Vi tackar för en mycket
trevlig presentation och önskar er all lycka med att
bevara er fina Hembygdsgård.
Text och foto Gunvor Sjöblom
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Det blev ett annorlunda Distriktsårsmöte i D 236.
Dagen började i ösregn och slutade i solsken!
Det sedan länge planerade DÅM var länge i farozonen p.g.a. Covid-19. Men skam den som ger sig, efter många turer kunde vi äntligen träffas på Hotell
Liseberg Heden i Göteborg! Det blev ett annorlunda möte. 12 delegater vågade hörsamma inbjudan
från Göteborg Södra IWC och var på plats. Ungefär
lika många deltog digitalt. Inte helt lätt att hålla ordning på tyckte vi som satt utplacerade med avstånd
i salen, men distriktspresident Susanne Fagerström
skötte hela mötet med bravur!
Bland frågorna fanns bl.a. Garissa och man konstaterade att omständigheterna gör att projektet
istället för att ersättas nu fortsätter i ytterligare tre
år. Övriga projekt är tidigare bestämda för kommande år.
Glädjen över att kunna träffas var påtaglig hos
oss som var närvarande. Ljudnivån var hög – innan
vi gick ut till ett strålande höstsolsken.
I dessa tider: Att vara 70 år ung är avsevärt mycket
bättre än att vara 40 år gammal!
Text Eva Fagerlund och Gudrun Järbur,
foto Monica Wängerud-Swahn

PITEÅ TROTSADE REGN OCH MYSTE
I Piteå IWC blev årsmötet ett glatt och
mysigt återseende som förgylldes extra
av att vi hälsade tre nya medlemmar
välkomna. På bilden nedan fr.v. Elisabeth
Lundgren, Monica Kjellgren, Brita Erstam.
Text och foto Kerstin Berglund

Presidenten i Piteå IWC, Ann-Katrin Sämfors, bjöd på
en guidad visning av stadens konstpark, strandnära vid
Piteå norra hamn, men just denna söndag eftermiddag
stod regnet som spön i backen och nordanvinden var
inte heller så nådig.
Vi var fem regnrustade IW-are som träffades, drack
ett glas äppelmust vid kajkanten, strosade runt och
tittade på konstverken, pratade och gick hem blöta,
glada och nöjda.

Redaktör D 232
Kerstin Berglund

FIN UPPVISNING
AV BOY I SKELLEFTEÅ

Text och foto Kerstin Berglund

BODEN VÄXER I TRÄD
Boden IWC har hållit medlemsmöte med inbjuden
föreläsare Britta Jonsson-Lindvall från Treehotel, som
ligger i Harads några mil från Boden.
Treehotel har sju rum, alla belägna högt uppe i
Skellefteå IWC har haft fint besök. Det var IW-hunträden, modernt utrustade och alla olika till utseenden Boy, vanligtvis stationerad i Haparanda tillsamdet. Man kan få guidning, men det kostar en slant,
mans med sin förare Susann Haara, som åkt de 25
liksom att övernatta i dessa trädrum.
Foto Treehotel
milen för att visa upp sitt otroliga kunnande för de
imponerade klubbmedlemmarna.
"Narkotikasökhundarna är vårt bästa hjälpmedel.
De är fantastiska, minst sagt", säger Susann. Satsningen på hundar inom Tullverket är en växande succé. De hittar t.ex. narkotiska preparat som vi tvåbenta
inte har chansen att upptäcka. De nosar sig till narkotika, vapen och ammunition. Hundarna är värda varenda krona. De jobbar cirka tio år och varje ekipage
drar in många miljoner i samhällsnytta varje år.
Det är inte staten som förser Tullverket med hundar. De köps in för gåvor från föreningar, t.ex. Inner
Wheel-klubbarna i Sverige som är de främsta givarna.
"The Dragonfly", Trollsländan, är ett av de sju hotellrummen.

Text från artikel av Bo Fuhrman, foto Bo Fuhrman
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LANDET RUNT LANDET RUNT
D 239 TRÄFFADES MEN HÖLL AVSTÅND

Trötta på telefon- och zoommöten anordnande D 239 ett annorlunda distriktsårsmöte på Elisefarms golfklubb utanför Hörby.
Distriktets eminenta sekreterare
tillsammans med distriktspresident Marianne Kaufmann stod
för planeringen.
Endast en representant för varje
klubb i distriktet deltog. Tillsammans
med VU och vice rådspresident
Gertie Stenkula blev vi 24 personer.

Ingen föredragshållare och inga övriga gäster bjöds in. I den f.d. ladan
med plats för 170 personer erbjöds
vi massor av kvadratmeter till hjälp
att hålla avstånd och massor av kubikmeter med luft. Den traditionella
placeringen med ”biografsittning”
ersattes med stora runda bord med
plats för högst fyra personer.
Vi som fick förmånen att få vara
med tackar för ett mycket fint möte.

Text och foto Eva Tildborn-Ström

FLICKORNA I SMÅLAND SES UTE OCH INNE
VU i D 238 har träffats två gånger I höst. Augusti
bjöd på vackert väder och i Stadsparken i Jönköping
diskuterades upplägget för Distriktsårsmötet. Vi beslöt att ta kontakt med klubbarna för att få deras syn
på saken.
Septembermötet blev inomhus hos vår skattmästare Christina i Huskvarna som dukat à la Corona
och det kändes tryggt. Vi kunde alla berätta om de
Zoom-möten vi deltagit i för respektive funktionärsuppdrag. Inget går dock upp mot fysiska möten var
vi alla överens om. När det gällde motionerna till
Convention var det speciellt intressant att se svaren VU I D 238 i Huskvarna. Fr.v. Britt- Marie Kjellberg, Birgitta Henpå de som gällde eventuellt byte av namn och logo. ning, Birgitta Sallmén, Christina Nylander och Berit Nilsson.
I november träffas vi på nytt och då blir det i Eksjö
Text och foto Birgitta Sallmén
som vi sammanstrålar.

PRESIDENTSKIFTE OCH KÄRINGOK
Vi i Ljungby IWC hade ett efterlängtat och coronasäkert möte i
Angelstad natursköna hembygdspark i augusti. Mötet inleddes med
det högtidliga överlämnandet av
presidentkedjan som Anna Forserud fick ta emot av Barbro Sandin.
Tjugotalet medlemmar avnjöt god smörgåstårta och en
smarrig saffranskaka, som Bar-
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bro, Marianne och Åsa frikostigt
bjöd på.
Mårten Sandin, ordförande i
Angelstad hembygdsförening,
underhöll med berättelser om
intressanta angelstadprofiler.
Många spännande föremål
fanns till beskådande i bygdemuséet, och ett som tilldrog sig
särskilt intresse var käringoket

från Angelstad. Ett ok är avsett för
två dragare, men eftersom det lilla torpet endast hade råd med en
ko, så fick torparkäringen dra sida
vid sida med kon. Mannen styrde
årdret och sköt på efter bästa förmåga. Tala om kvinnokraft!
Ett stort tack avslutade mötet.
Text Monica Pettersson,
foto Elisabeth Prescher

LANDET RUNT LANDET RUNT
KARLSHAMN - LASTERNAS STAD
Karlshamn IWC bjöd in alla medlemmar till museets gård på eftermiddagen den 3 september för
kaffe med dopp. Samma dag skulle
vi haft årsmöte och medlemsmöte
på kvällen, men årsmötet skedde
per capsulam, dvs digitalt i stället.
25 medlemmar kom i det strålande
vädret och på gården stod borden
på ett coronasäkert sätt. Glädjen
var stor över att äntligen kunna
träffas.
Det fanns ingen brist på samtalsämnen och allt avhandlades ljudligt.
Gamla styrelsen avtackades med en

Klubbpresident Kerstin Linnander

ros och president Kerstin Linnander fick visa att hon nu bar presidentkedjan.
Hennes man Bengt Norman,
tidigare chef på museet, berättade om den pågående utställ-

ningen Lasterna Stad och vi hade
möjlighet att titta på den.
Karlshamn var känd för sin
punchtillverkning men hade även
flera fabriker för tobak och snus.
LO Smith, som finns på alla Absolut Vodka flaskor verkade också
här. Eftermiddagen blev väldigt
uppskattad och alla var överens
om att vi måste hitta möjligheter
att träffas igen på ett säkert sätt.
Nästa möte kommer ske i form av
en konstvandring.
Text Birgitta Lindskog,
foto Stina Sunesson

TRELLEBORG PÅ DANNEGÅRDEN
Trelleborg IWC hade på grund av Covid-19 sitt
styrelsemöte i augusti ute i den vackra trädgården
på Dannegården.
Bakre raden: KP Marie Ivehorn Dahlqvist, K-mästare Rosa
Andersson, vKP Eva Hansson, pKP Jane Kristerson samt Gunilla
Folkesson IT-, web-. och matrikelansvarig.
Sittande: Eva Ekström Ksekr., Suzie Larsson Gunström vKsekr.,
Kerstin Harderup Johannesson ISO.
Text Suzie Larsson Gunström, foto Dennis Ivholt.

VÄLPLANERAT DÅM I NORRKÖPING

KP Inga-Britt Gustafsson hälsade 20 deltagare på
plats och fyra per videolänk välkomna till ett årsmöte i D 241 helt enligt alla rekommendationer i dessa
tider - Norrköping Norra IWC hade planerat noga!
Kerstin Strömvall hade stickat de varma goa vantar
som dels utgjorde dagens vinst, dels fanns till salu,
varav 50 kr/par gick till Operation Smile. DP Annika
Carlsson Vimmerby IWC, svingade klubban, föredragningslistan var snart avklarad. Därefter var det
dags för dagens gäst. Hon föddes med en sjungan-

de ton på sina späda läppar, blev musiklärare och så
småningom musikterapeut inom vården av barn och
cancersjuka. Men det område där musikterapeuten
Birgitta Andersson kände att hon kunde öppna sinnen och minnen var inom demensvården. Hon har
framgångsrikt arbetat på bl.a. Silviahemmet, vilket
ledde till en inbjudan från drottning Silvia att sjunga
för 300 demenssjuka och anhöriga på en trädgårdsfest på Drottningholm.
Text och foto Lilian Bergholtz
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LANDET RUNT LANDET RUNT
CORNAAVSTÅND!

INGET DÅLIGT VÄDER

Vid Osbysjöns vackra sluttning
överlämnade i augusti Ann-Marie
Jansson presidentkedjan till vår
nya president i Osby-Broby IWC,
Christine Ivarsson. I samband med
detta hade vi styrelsemöte med
coronaavstånd (se nedan), denna
strålande och varma höstdag.

Välkommen som president
Christine och tack Ann-Marie för
allt jobb du gjort för klubben!
Text och foto Maritha Forsberg

Det finns inget dåligt väder för Burlöv-Lomma IWC.
Vad gör vi när vi så gärna vill hålla månadsmöte i
oktober och corona sätter stopp för inomhusaktivitet? Jo, vi träffas i parken, under samma träd där
vi sökte skugga vid presidentskiftet i maj! Månadens föreläsare ornitolog Stieg Claesson fann sig väl
till rätta här och berättade om ”Fåglarnas värld”.

Tänk att det kan vara så spännande att höra om
de 400 miljoner flyttfåglarnas långa resor, sittandes
på en ”pinnabänk” iförd regnkläder och paraply! Efter föredraget bjöd klubbmästaren på kaka till den
medhavda drycken. Vi ser med spänning fram emot
nästa månadsmöte.
Text och foto Gittan Holmström

GLÄDJANDE MEDLEMSUTVECKLING

Bromölla Sölvesborg IWC hade en mycket god medlemsutveckling under verksamhetsåret 2019 – 2020,
vilket resulterade i en andraplats i rådspresidentens tävling. Detta firade vi med ett gott glas Cava, som engagerade medlemmar bjöd oss på.

Glädjande är också att klubben under hösten
2020 har kunnat genomföra sina klubbmöten enligt
planering. Tack vare våra duktiga och nytänkande
klubbmästare respektive vice klubbmästare har mötena kunnat genomföras under trygga former trots
Coronapandemin.
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I samband med oktobermötet samlades vi 28 kvinnor
på en av Sölvesborgs hembygdsgårdar, där det fanns
möjlighet att hålla gott avstånd för medlemmarna. Efter en mycket god middag fick vi lyssna till ett mycket
givande föredrag av Region Skånes barnombud inom
psykiatrin, om hur det är att vara barn till en förälder
med psykisk sjukdom. Nästan traditionsenligt avslutades kvällen med lottdragning och många lyckliga vinnare. De största vinnarna genom vårt lotteri blir dock
alltid våra projekt dit behållningen går.
Text och foto Eva Götesson

VÄLKOMNA ALLA NYA MEDLEMMAR !

Distrikt

Eskilstuna Fors IWC har
haft glädjen att hälsa
nya medlemmen Gunnel Ekbladh välkommen. Här tillsammans
med avgående president Gunnel Bergstrand.
Text och foto Anita Nordqvist

I Ängelholm-Luntertun
IWC hälsades Liss-Beth
Örning välkommen som
ny medlem av KP Viviann
Nilsson. Medlemmarna
bildade en IW-ring med
stort avstånd.

239
239
239
240
240
240
240
240
240
240
240
241

Kerstin Johansson
Gunilla Gullberg
Kristina Öhling Gunnarsson
Charlotte Andersson
Ingrid Kroon
Lena Widarsson
Christina Erlandsson
Liss-Beth Örning
Bitte Cajvall
An-Li Arnoldsson
Ulla Johansson
Inga-May Lundström

Falsterbo-Vellinge IWC
Ystad IWC
Trelleborg IWC
Hässleholm IWC
Hässleholm IWC
Hässleholm IWC
Hässleholm IWC
Ängelholm-Luntertun IWC
Bromölla-Sölvesborg IWC
Bromölla-Sölvesborg IWC
Bromölla-Sölvesborg IWC
Norrköping Norra IWC

INSAMLADE MEDEL 1/7 -20 – 30/10 -20

Caring for women
and girls, Garissa

Borlänge-Tunabygden IWC
Borlänge-Tunabygden IWC
Borlänge-Tunabygden IWC
Falun IWC
Sandviken IWC
Örebro IWC
Örebro IWC
Hagfors IWC
Nyköping Öster IWC
Eskilstuna Fors IWC
Uddevalla Skansen IWC
Mark IWC
Landskrona Citadell IWC

IW-doktorn

Doris Åkerström
Dana Runsten
Jeanette Antonsson
Anette Carlgren
Ingrid Manns Thedeen
Margareta Thorell Jansson
Ann-Mari Juhlin
Lena Svensson
Eva Bergman
Gunnel Ekbladh
Gerd Ullholm Harrysson
Ann-Sofie Ivarsson
Christine Lövgren

Narkotikabekämpning

233
233
233
233
233
234
234
234
235
235
236
236
239

51 623 kr

13 610 kr

16 270 kr *

= 10 000 kronor
* varav överskott från försäljning av vykortet "Caring
for Women and Girls", 1 800 kronor.

Text och foto Birgitta Hägerström

BRA ATT VETA OM MEDLEMSREGISTRET
Från vårt medlemsregister hämtas uppgifter till såväl
Matrikeln som IW-nytt. Både när det gäller medlemmar
och klubbar. Om alla uppgifter och ändringar noteras löpande i registret behöver man inte på annat sätt informera om t.ex. nya medlemmar eller att någon medlem
avlidit. Medlemsregistret kan uppdateras på olika sätt:
Som medlem kan du ändra dina egna uppgifter,
t. ex. ny adress eller nytt telefonnummer. Du måste
dock logga in i registret. Lösenordet får du av klubbens eller distriktets IT-samordnare.
Klubbens och distriktens IT-samordnare och
matrikelansvariga (ibland även klubbens sekreterare och/eller president) har behörighet att ändra alla
uppgifter. Kontakta klubbens matrikelansvarig om
du inte själv vill göra ändringar.

Klubbens matrikelansvarig lägger in nya medlemmar
och markerar om någon avlidit eller slutat i klubben.
Vid frågor kontaktas distriktets matrikelansvarig.
Lena Blom, matrikelredaktör
Annika Ahlqvist, IT-samordnare

Tryckfelsnisse i matrikeln
I senaste Matrikeln har alla postnummer för Mariehamnsklubben blivit fel. Det beror på att Mariehamn
och Finland har annorlunda kombination av tecken i
postnumret jämfört med Sverige.
Jag som har ansvaret för korrekturläsningen ber
om ursäkt och lovar att hålla korpgluggarna bättre
öppna nästa år.
Lena Blom, matrikelredaktör
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INNER WHEEL-SHOPEN ÄR ALLTID ÖPPEN

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

EN SJAL FÖR HELA SVERIGE
Sjalen finns i både gult och blått.
Om man ser hela sjalen, bildar
hjulen Sveriges karta. I norr en
IW-logga och i söder IW-logga
inkl. texten Sverige.

PRESIDENT- OCH 50-ÅRSKEDJA
Kan beställas hos rådsskattmästare Monique Mellin
215 kr/st + frakt. moniquemellin@hotmail.com

Storlek 260 x 1600 mm
Material 100 % siden
Pris 300 kronor/ sjal
Beställs hos din klubbmästare.

POPULÄRA DEKALER
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 beställning
till ewa@jagevall.se
Ange önskat antal par,
namn, adress och klubb.
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SIWR
BOKMÄRKE
Bokmärkena beställs hos
Ann-Christine Edin, Ekerö IWC.

D 236
ROSENKORT

SIWR
ROSENKORT

Korrespondenskorten
beställs hos Annika
Lennström, Mark IWC.

Rosenkorten beställs
hos Gertrud Anderberg,
Sigtuna-Arlanda IWC.

annika@molneby.se

gertrud.anderberg@telia.com

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

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

D 235
VYKORT
Vykorten beställs hos

Karin Håkanson,
Södertälje IWC.

annchristine.edin591@gmail.com (OBS ny adress)

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

D 240
GOLFBOLLAR
Golfbollarna (Titleist
DT TruSoft) beställs från
Ylva Hjert-Åstenius,
Oby-Broby IWC.
ylva.hjert.astenius@gmail.com

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

karin.e.hakanson@gmail.com

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

Den lilla blå broschyren
kan beställas från
NR Agneta Svensson,
agneta.svensson@
projektkompetens.com

SIWRs KONTO
För Silviastipendier och övrig verksamhet
Bankgiro 446-4996
Gåvor till Silviastipendiet har under perioden
1/7 2020 till 31 /10 2020 uppgått till 4 408 kr och
Rosenkort har sålts för 4 320 kr. Gåva till Covid19
Fond 2 600 kronor.

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

SIWR LILLA BLÅ

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

mot portokostnader.

INNER WHEEL NYTT
Tidning för medlemmar i Inner Wheel Sverige.
Utkommer fyra gånger per år.
Ansvarig utgivare: Rådspresident Ewa Jägevall
Redaktör: Kerstin Jonson
Tidningens adress: iwnytt@gmail.com
Tel. redaktör: 0709-27 55 75
Tryck: Trio Tryck, Örebro
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