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VI SAKNAR

REDAKTÖREN HAR ORDET

Distrikt
232 Umeå IWC Birgit Roberthson 1974-2021
233 Bollnäs-Edsbyn IWC Gunvor Fält 1968-2021
233 Sandviken IWC Ulla Wijk Larsson 1974-2021
238 Skövde IWC Ingegärd Appelkvist 2014-2021
238 Vetlanda IWC Ebba Ericsson 1961-2021
239 Höganäs IWC Barbro Jönsson 1984-2021
240 Alvesta IWC Inger Hernell 1976-2021
241 Vadstena IWC Karin Andersson 2020-2021
241 Västervik IWC Magret Olin 1992-2021

Hej alla vänner!
Vårens sista nummer handlar 
mycket om Rådsmötet och Con-
vention i Jaipur. Allt fungerade 
digitalt. Färger, musik och danser 
satte sin prägel på bilderna från 
Indien. 

Läs om alla arrangemang, 
beslut, val, om vårt nya gemen-
samma sociala projekt "Strong 
Women, Stronger World" och om 
vaccinationsfonden. 

Convention 2024
Nästa Convention blir i Manches-
ter, England,  2024. Här bildades 
den första klubben 1924 så det 
blir säkert ett pampigt 100-årsju-
bileum då. Illustrationen på sista 
sidan är bilden som visades när 

beslutet offentliggjordes på Con-
vention. Den officiella logotypen 
för arrangemanget får vi vänta på 
något år. 

Stronger women
Som ni ser är det många repor-
tage från klubbar som vid det 
här laget nog är mycket friskare 
än vad de var för ett år sedan. Så 
många promenader ute i det fria 
har väl aldrig Inner Wheel upp-
manat till tidigare. Det finns även 
de som haft sina årsmöten, bok-
klubbar, föreläsningar m.m. ut-
omhus även om snön virvlat runt 
öronen. Härliga tider! 

Många klubbmöten har även 
ordnats inomhus digitalt med 

VÅR FB-GRUPP "INNER WHEEL SVERIGE"
För oss alla innerwheelare i Sverige finns nu en egen 
Facebook-grupp. Adressen är enkel: Inner Wheel 
Sverige.

Gruppen startades i mitten av januari i år och 
har redan många medlemmar, 1 maj ca 500. Rykten 
sprider sig snabbt. Trevligt. Kom med du också!

Du som redan är medlem i gruppen kan bjuda 
in flera av dina innerwheelvänner.  Ju fler desto 
trevligare!
Hör gärna av dig om du har några frågor.

Kerstin Jonson, administratör
 iwnytt@gmail.com

Inner Wheel Sverige

lyckade resultat.  Bra att hålla 
kontakten. 

Nu ser vi fram emot en fin 
sommar och hoppas på att kunna 
återgå till normala träffar i augus-
ti/september.

Det ska bli trevligt att ses igen 
efter så lång karantän.

Kerstin Jonson
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Rådspresident Ewa Jägevall

Kära medlemmar!

Nu är våren ett minne blott, som-
maren närmar sig, snart blommar 
alla vackra vilda sommarblommor 
på våra ängar, hagar och i dikes-
renarna och av dessa binder vi 
kransar till midsommarstången. 
Sommaren är här! 

Rådsmötet i mars 2021, digitalt
Det vi trodde var omöjligt för ett 
år sedan, kan vi idag. Jag tänker 
på hur bra vi har genomfört digi-
tala ”Teams möten” på klubb-, di-
strikts- och rådsnivå. 

Ekonomiskt har SIWR satsat på 
IW Kick off i augusti i Skövde med 
fler subventioner än vanligt. 

Vill framföra ett lycka till, till 
Ingelög Wyndhamn Helsingborg 
IWC, som har nominerats till IIW 
Board Director 2022–2023. 

Motionen om vår Matrikels 
varande eller icke varande bord-
lades för att alla klubbarna skall 
hinna diskutera det under hösten 
och sedan rösta om det på res-
pektive DÅM. Protokollet ligger 
på hemsidan.

Vi tänker nytt 
Det gläder mig oerhört att ni 
medlemmar har varit så enga-
gerade i samband med att Inner 
Wheel-hunden Zak fick stor upp-
märksamhet i TV för att han skulle 
pensioneras efter 9 år i Tullverkets 
tjänst. Reportrarna nämnde tyvärr 
inte att Inner Wheel hade sponsrat 
inköpet av Zak. Nu har vi åtgärdat 
detta genom att en pressrelease 
har skickats ut till samtliga klubb-
presidenter som rekommendera-
des kontakta sin lokala journalist 

INNER WHEEL I TIDEN - 
FÖR INNER WHEELS FRAMTID

och göra en Storytelling om IWs 
hjälpprojekt Narkotikabekämp-
ning. Flera tidningsartiklar drop-
pade in från olika delar av Sverige. 
Grattis alla klubbar, bra jobbat! 
Ett tips är, när ni växlar klubbpre-
sident, ta ett foto och skriv några 
rader och maila in det till lokaltid-
ningen.
Syns vi inte – finns vi inte. 
Lycka till!

Inner Wheel berör
IT-samordnaren Annika Ahlqvists 
sammanställning av medlemsre-
gistret var en dyster läsning. På en 
femårsperiod har vi minskat med-
lemsantalet med ca 1 000 med-
lemmar. Tänk om vi  gemensamt 
skulle enas om att arbeta mot ett 
gemensamt mål att i genomsnitt 
välja in en ny medlem per klubb. 
Det blir 86 nya medlemmar, eller 
kan vi höja ribban och spräcka 3 500 
nivån?           

Glädjande är att 3 225 med-
lemmar har ett mailkonto och 
trots Corona har 43 nya medlem-
mar valts in under året.  Det finns 
ett ljus i tunneln, men tycker inte 
ni som jag, att vi nu får gå från ord 
till handling?

 I ”Verktygslådan” och ”Idéban-
ken”, som ligger under Bibliotek 
på hemsidan, finns olika förslag 
på åtgärder för att fånga kvinnors 
intresse. Där bör det finnas något 
som passar alla klubbar. Vad Inner 
Wheel gör berör oss kvinnor som 
vi gärna vill dela med fler!

Tack för gott samarbete
Mitt år som rådspresident löper 

snart ut, alla fysiska distriktsmöten 
har gått om intet, men tekniken 
har bundit oss samman i en god 
IW-anda. 

Önskar att vi alla ”fjällrävar” 
kan ses fysiskt i Skövde på Infomö-
tet. Trots detta Coronaår tror jag 
att de flesta klubbstyrelser i landet 
har ansträngt sig att hålla kontakt 
med sina medlemmar på sitt sätt. 

Nu väntar vi alla på första/ an-
dra sticket i armen så att vi kan 
återuppta våra vanliga månads-
möten. Att vara rådspresident är 
att tillsammans och transparant 
leda organisationen framåt. Alla 
måste kunna ge och ta. Vill tacka 
för ett gott samarbete samt den 
respons och glädje som visats mig 
på olika sätt. Vi ses på distriktsmö-
ten under 2021-2022.

Önskar Gertie Stenkula i sin 
nya kostym som rådspresident 
samt vice rådspresident Agneta 
Larsson lycka till inför nästa verk-
samhetsår. Tack rådssekreterare, 
rådsskattmästare, IT-gruppen, re-
daktör och arkivarie för gediget 
arbete under året samt tusen tack 
Agneta Svensson, avgående na-
tionalrepresentant, för dina insat-
ser i VU under dina tre år.  

Jag önskar er alla en skön, av-
kopplande sommar och på återse-
ende i höst som vi alla sååå längtar 
efter. 

Trevlig Sommar! 
Ewa Jägevall



Så är Convention 2021 över! Vil-
ken upplevelse, jag kan inte annat 
än beundra och applådera Indien 
och hur de löste uppgiften med 
ett virtuellt Convention. Som ni 
vet så dröjde det länge innan be-
slutet togs att ställa in Convention 
i Jaipur i Indien. Jag började näs-
tan misströsta när tiden gick och 
vi inget fick veta. I början av året 
jagades vi nationalrepresentanter 
av vår IIW president Dr Bina Vyas 

och uppmanades skicka in både 
det ena och det andra underlaget, 
nya direktiv nästa dag o.s.v. Men 
visst blev det bra, eller hur? 

Många tog chansen att delta i 
detta första virtuella Convention, 
mer än 4 400 deltagare i 65 länder.

Innehållsrikt konferenshotell 
Plattformen var utformad som ett 
konferenshotell och från lobbyn 
kunde man nå de olika hallarna. 
Utställningshallen med deltagan-
de länders bästa projekt, en hall 
med olika aktiviteter såsom yoga, 
matlagning, shopping, utflykter, 
dans m.m. 
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Nationalrepresentant Agneta Svensson

4 432 PÅ DIGITAL 
CONVENTION I INDIEN 
Kära Inner Wheel-medlemmar!

Alla förhandlingar tilldrog sig i 
Convention Hall där en vacker 
invigningsceremoni ägde rum. 
President Bina tände elden och 
förklarade Convention öppnat. 
Sedan följde en flaggparad med 
fina folkdräkter, vår rådspresident 
Ewa i vacker egensydd dräkt och 
den svenska flaggan, stiligt. 

President Bina hälsade oss väl-
komna, presenterade årets Board 
Directors, verkställande utskottet

och Conventionkommittén. Presi-
dent Bina redogjorde för sitt motto 
och de mål hon hade satt upp för 
året, ambitiösa mål med fler klub-

bar, nya distrikt och start av ung-
domsverksamhet samt omsorg 
om de äldre. President Bina har 
imponerat på mig genom sin strä-
van att nå ut till oss alla, till varje 
land, distrikt, klubb och medlem. 
Hennes motto Lead the Change 
är lätt att ta till sig, men tar tid att 
genomföra. 

Vi måste fortsätta att vara för-
ändringsbenägna och försöka 
snabba upp processen. De kultu-
rella skillnaderna gör att det upp-
står krockar ibland, men diskus-
sionerna är alltid berikande. 

Imponerande rapporter
Trots pandemi har mycket hänt 
runt om i vår värld, nya klubbar 
har startats, även ungdomsklub-
bar och fler distrikt har formats. 

Vi fick lyssna till rapporter från 
IIW Past President 2018-2019, IIW 
Past President 2019-2020, IIW Vice 
President, IIW Skattmästare och 
IIW Redaktör/MM Kerstin Jonson 
som var utomordentligt proffsig, 
som vanligt.

Allt utgick ifrån den imponerande hotellobbyn. Olika dörrar ledde  till konferenslokal, 
marknad, resebyrå, projektutställning, yoga, matlagning m.m.

IIW President Dr Bina Vyas och organisationskommitténs president PBD Renu Baljee 
tänder lågan och öppnar  Convention från Indien.
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Röstningsförfarandet var också 
väl genomarbetat även om tek-
niken var lite skakig första dagen. 
Varje motion lästes upp och för-
klarades. Därefter startades en de-
batt med för och emot argument 
och sedan fick alla delegater upp 
en ruta, där vi kunde fylla i för eller 
emot, med det antal röster som 
var och en hade att hantera. Resul-
tatet för varje motion presentera-
des snabbt och effektivt. Ungefär 
hälften av motionerna hanns med 
första dagen, resterande klarades 
av dag två.

Nya deltagare i paneldebatt
För första gången deltog medlem-
mar från klubbar från distrikt utan 
nationell styrelse i en paneldebatt. 
De diskuterade bl.a. medlemsre-
krytering, lokala projekt och situa-
tionen under pandemin.

I en annan paneldebatt deltog 
våra representanter i FN. Precis 
som resten av världen har de inte 
träffats fysiskt under det gångna 
året men väl digital. Deras rappor-
ter hittar ni på vår hemsida.

Sandra Neretljakovic, IIW Board 
Director, från Kroatien, talade om 
IIW Covid-19 Disaster and Vacci-
nation Fond. 

De insamlade pengarna från 
COVID-19 DVF kommer att an-
vändas för att rädda liv genom 
att säkerställa vaccinationer för 
människor var som helst i världen 
där det behövs och inte är till-
gängligt för alla. 

De insamlade medlen kom-
mer att fördelas till organisatio-
ner som valts ut och granskats av 
IIWs verkställande organ. Organi-
sationerna kan vara regionala, na-
tionella eller internationella, men 
de kommer alla att arbeta mot 
Covid-19 och dess effekter. 

Tänk er att alla vi medlemmar 
skänker 1£ var, då når vi vårt mål 
på 500 000£.

Pink First - nästa års tema
Den kommande IIW Presiden-
ten Ebe Martines Panitteri, Ita-
lien, presenterade sitt valspråk 
för 2021-2022, Pink First, Kvinnor 
som hjälper kvinnor är inriktning-
en. Hon vill att vi IW-medlemmar 
ska ge värdefulla bidrag för att 
uppnå jämlika samhällen. Fokus 
på fyra områden Hälsa, Utbildning, 
Möjligheter och ”Empowerment”. 

Vårt internationella projekt de 
kommande tre åren har mottot 
”Strong Women, Stronger World”. 
Det ger oss stora möjligheter att 
enas om projekt att satsa på och 
stödja. Jag anser att det är ange-
läget med kontinuitet och tycker 
inte att vi ska hoppa från blom-
ma till blomma och ständigt byta, 
men vi måste besluta om projek-
ten tillsammans. Kom gärna med 
förslag på projekt som ni tycker 
passar under paraplyet.

Tack för fina år och lycka till!
Sist, men inte minst, vill jag tacka 
er alla för de tre åren, år som har 
varit lärorika, utvecklande och in-
tressanta. Trots pandemi under 
mitt år som nationalrepresentant 
så har kontakterna med resten av 
världen varit intensiva och givan-
de. Tekniken har kommit för att 
stanna. Jag önskar den komman-
de styrelsen lycka till. 

En imponerande flaggparad inledde Con-
vention. RP Ewa bar Sveriges flagga.

Sverige fanns på plats med våra projekt i utställningshallen.

Vi fick se många fina indiska danser mel-
lan programpunkterna på Convention. 
Den vackra avslutningsdansen får också 
bli min avslutning.

DETTA ÄR EN CONVENTION
Convention är Inner Wheels högsta 
beslutande organ, en internationell 
kongress som hålls vart tredje år på 
olika platser. I normala tider träffas 
medlemmar från hela världen för 
diskussioner, beslut, erfarenhetsut-
byten och för att umgås.

Varma Inner Wheel-hälsningar
Agneta Svensson



RÅDSMÖTE MED MÅNGA UTMANINGAR
Även vårens Rådsmöte blev digitalt. En so-
lig söndag, den 14 mars, samlades SIWR med 
adjungerande ledamöter framför sina skärmar 
för vårens Rådsmöte. 

Rapporterna om våra olika projekt finns på hem-
sidan. Ny inriktning under projektet IW-doktorn: 
"Kvinnors rätt till hälsa". Ansvariga för projekten 
ska utses för en treårsperiod mellan Conventions. 
RP Ewa behåller IW-platsen i Rotary Doctors styrel-
se fram till 30 juni 2024 för kontinuitet i uppdraget.  

Överskottet från Magnetbokmärkena ska i fort-
sättningen tillfalla organisationen GAPF (Glöm ald-
rig Pela och Fadime). Vissa frågor om våra fortsatta 
projekt bordlades i avvaktan på  beslut på Conven-
tion och diskussioner på kommande Infomöte i 
augusti.

Ingelög nominerad till IIW Board Director
Rådet hade glädjen att 
nominera Ingelög Wynd-
hamn, Helsingborg IWC, 
till IIW Board Director 
2022-2023. En del läsare 
minns säkert att Ingelög 
nominerades till BD re-
dan förra året. Vad hän-
de? På grund av admi-
nistrativt stul godkändes 
tyvärr inte  den nomi-
neringen. Vi hoppas det 
fungerar denna gång.

Dyster medlemsutveckling
Annika Ahlqvist, rådets IT-samordnare, hade gjort 
en sammanställning över medlemsutvecklingen.

Enligt nuvarande prognos kommer vi  att vara ca 
3 400 medlemmar den 1 juli i år. Dags att ta nya tag!

Två RP på väg
Eftersom pandemin gjort det omöjligt för RP Ewa 
att besöka distrikten under året  beslöts att både 
hon och nya RP Gertie, var för sig, ska besöka och 
"peppa" distrikten det kommande året, om och när 
vi kan resa och ses som förr. Motionen från D 235 
angående val  av Nationalrepresentant på tre år, 
avslogs. Motionen från D 240 angående fortsätt-
ningen alternativt avskaffandet av tryckt Matrikel 
bordlades i avvaktan på beslut från medlemmarna. 
Motionen från D 233 angående förändring av sti-
pendierna till Silviasystrarna avslogs. Frågan utreds 
redan för beslut på Rådsårsmötet i november.
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Google gör det enklare
För att underlätta det administrativa beslöts att doku-
ment från HQ skrivna på engelska kan sammanfattas 
och Google-översättas till svenska (med "handpålägg-
ning"). Ursprungliga dokument på engelska publiceras 
på hemsidan.

Informationsmöte i Skövde
Nästa verksamhetsårs "kick-off", Informationsmötet, 
kommer att äga rum i Skövde den 14-15 augusti 2021. 
Planen är ett fysiskt möte, men även utformat för di-
gitalt deltagande. VRP Gertie Stenkula berättade om 
sina tankar inför mötet. Förhoppningvis har Corona-
restriktionerna lättat då och mötet kan bli en nystart 
för att stärka gemenskapen mellan medlemmarna. 

Andra viktiga frågor på mötet blir hur vi kan stärka 
Europa-samarbetet och  utbildning på Teams och IT. 
Två medlemmar ur distriktsstyrelsen är fullbetalande, 
två deltar gratis och övriga betalar halv avgift.

Avslutningsvis några glada tillrop:
-Gå med i vår Facebook-grupp "Inner Wheel Sverige"!
-Stöd Covid-19 Katastrof och Vaccinationsfond.
Skänk 12 kr per medlem. Minst.

Spindeln i nätet, RP Ewa Jägevall, lyckades med 
konststycket att få med de 28 deltagarna i många 
givande diskussioner och viktiga beslut. 
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AGNETA LARSSON NY VICE PRESIDENT 

Rådsmötet bekräftade följande 
VU-ledamöter till Svenska Inner 
Wheel Rådet för verksamhetsåret 
2021-2022:

När jag i fjärde klass på Gustav 
Adolfsskolan i Sundsvall började 
läsa engelska bestämde jag mig 
för att bli lärare.  

Jag läste moderna språk i 
Uppsala och efter att ha arbetat 
flera år med engelska och tyska 
kände jag att jag ville fortsätta 
och tog en Mastersexamen (MA) 
på University of Greenwich.  

 Efter att ha bott ett par år i 
Zambia och upplevt vad utbild-
ning betyder tycker jag att det 
är viktigt att arbeta för rätten till 
utbildning.    

Jag har varit President tre 
gånger i vår egen klubb, varit 

Distriktspresident och nu senast 
Distriktssekreterare. Jag önskar att 
alla kunde få chansen att arbeta 
i ett team där man får så mycket 
tillbaka i vänskap och gemenskap 
och tillika ett nytt kontaktnät.                           

Jag är gift sedan 1969 och vi 
har två barn och fem barnbarn.   Vi 
bor i Skåne och det gör att vi ofta 
tar oss ut i Europa med bil på både 
kortare och längre resor.    

Att få förmånen att engagera 
mig i SIWR som vice Rådspresi-
dent känns hedrande och stort. 
Något som jag med spänning ser 
fram emot.  

Agneta Larsson, Hörby IWC

Under Rådsmötet avtackades Ag-
neta Svensson av Ewa Jägevall. 
Ewa summerade Agnetas tid i 
SIWR och tackade för den stött-
ning hon fått av Agneta, som in-
bjuds till Informationsmötet,  och 
där få motta minnesbroschen.

Rådspresident
Gertie Stenkula, Lund IWC
Im. Past Rådspresident/
Nationalrepresentant/RISO   
Ewa Jägevall, Skövde S:t Elin IWC

VI VÄLKOMNAR 
GERTIE SOM RP

Gertie Stenkula, Lund IWC,  tar 
över som Rådspresident i som-
mar. Hon önskades stort lycka till 
med IW i tiden och in i framtiden. 

Gertie tackade för förtroendet 
och ser fram mot sitt nya upp-
drag.

Vice Rådspresident/
vice Nationalrepresentant/  vice RISO
Agneta Larsson, Hörby IWC
Rådssekreterare
Rose-Marie Wahlgren, Stockholm Västra IWC
Rådsskattmästare
Monique Mellin, Skurup IWC.

Till funktionärer utsågs

Rådsarkivarie 
Agneta Mellgren, Arboga IWC
Redaktör IW-Nytt/ Medieansvarig           
Kerstin Jonson, Sandviken IWC         
IT-samordnare
Annika Ahlqvist, Avesta IWC
Webmaster
Elisabeth von Friesendorff, Lund IWC
Matrikelredaktör
Lena Blom, Sandviken IWC.

Revisorer
Mona Erlandsson, Staffanstorp IWC och
Monica Green, Burlöv-Lomma IWC.
Revisorssuppleanter
Kerstin Janghed, Lund IWC och
Kristina Hedberg, Falsterbo-Vellinge IWC.

Stadgekommitté
Marléne Wahlqvist, Stockhom Västra IWC,
Eva Ravnell, Sigtuna-Arlanda IWC och                        
Agneta Svensson, Filipstad IWC.

UPPDRAGEN FÖR SIWR 2021-2022

STORT TACK 
TILL AGNETA
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Redaktör D 233
Annkatrin Forsling

FALUN GÅNG PÅ GÅNG 

Vi var 12 glada IW-medlemmar från Ludvi-
ka IWC som träffades i mars och promenera-
de i solen längs Väsmanstranden och som se-
dan fikade medhavd matsäck tillsammans i 
Paviljongen vid Charlie Normans torg vid Väsman.  

Vi fortsätter med promenaderna varje tisdag. 
Väldigt roligt att träffas.

Text och foto Louise von Hofsten Pryd  

Förutom digitala möten ordnar 
klubben flera fysiska möten varje 
månad. 7-8 personer träffas och 
fikar tillsammans i Stadsparken. 
Dessutom har klubben bildat en 
grupp som träffas en gång i månaden 
och pysslar tillsammans. Mysigt!.

"I höstas startades även en bok-
cirkel som också håller till i Stads-
parken. Hittills har varken snö eller 
kyla hindrat oss från att ses. Egen 
kaffetermos hjälper till att hålla 
värmen", 

rapporterar Margaretha Lidman

Sandviken IWC ställer inte in 
utan ställer om!  Ett 20-tal med-
lemmar deltog i det första digitala 
mötet där vi fick lyssna till ett in-
tressant föredrag av fristadsförfat-
taren Mahdieh Golro.

Mahdieh är en feminist och 
författare från Iran, som just nu 
befinner sig i Sandviken. Mahdieh 
berättade om hur det ser ut för 

kvinnor som lever i Iran idag. En 
kvinna har bara hälften av värdet 
av en man. Om det krävs ett vittne 
i en rättegång så räknas en man 
som ett vittne, men om vittnet är 
en kvinna så måste det finnas två 
kvinnor som kan lämna vittnes-
börd i frågan. 

Mahdieh talade också om hur 
kvinnan saknar rättigheter som 
gift. Det är mannen som bestäm-
mer och mannen kan förbjuda sin 
maka att arbeta, resa eller utbil-
da sig och det är endast mannen 
som har rätt att upplösa äkten-
skapet genom skilsmässa. Mah-
dieh ser det som sin plikt att vara 
de iranska kvinnornas röst i andra 
länders media, hon säger:
-Jag har friheten och jag måste
använda den!

PROMENAD I MARSSOLEN FÖR LUDVIKA 

SANDVIKEN HÅLLER IGÅNG UTE OCH INNE

Falun IWC fortsätter med sina 
mycket uppskattade och lärorika 
promenader varje månad. I mars 
gick vi från Magasinet till Nors-

lunds Kyrkogård där vi stannade 
till vid bruksdisponent Erik Johan 
Ljungbergs imponerande mauso-
leum. I Villa Bergalid, som var hans 
hem, har vi nu våra klubbmöten. 

Därefter gick vi till övre Nors-
lund, stannade till vid Spisbröds-
fabriken där vår egen länsguide 
Mona Anestedt berättade om Sur-
brunn, som en gång betytt myck-
et för Faluns vattenförsörjning. 
Trefaldighetskällan Surbrunn var 
Sveriges första hälsobrunn och 
världens första sodavattenfabrik. 
Här spelades också landets första 

Text Evelina Jigsäter, foto privat.

buskteater där 
Ernst Rolf gjorde 
sin debut.

Vi  fortsatte 
till regements-
området. Dalare-
gementet, som 
verkat i olika former åren 1625-
2000, ska återuppstå i slutet av det 
här året. Vi gick vidare till Stads-
parken som tillkom 1897, där vi fi-
kade i den vackra paviljongen. En 
spännande promenad.

Text Maj-Britt Wickberg, 
foto Hanne Hedin

Några av bokcirkelns deltagare.
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Lundquist

Svedala-Bara IWC höll sitt må-
nadsmöte i februari via zoom för 
första gången. Till mötet hade 15 
glada medlemmar samt tre gäster 
anslutit sig. Detta inspirerade till 

SÅ ROLIGT ATT KUNNA SES IGEN

fortsatta klubbmöten samt flera 
träffar under våren!

Kvällens program: ”Att lära en 
rikemans son sparsamhet och 
dygd”. 

Inbjudna Ida Asp, 
masterstuderan-
de vid Köpen-
hamns Universi-
tet, föreläste kring 
sin forskning av 
Christina Piper 
och hennes väg-
ledande korrespondens med arv-
tagarsonen på dennes studieresa 
runt Europa i början av 1700-talet. 

Christina Piper byggde upp 
Europas mest framgångsrika im-
perium, med slott, gruvor och 
företag runt hela Sverige, bl.a. 
Christinehofs slott med tillhöran-
de alunbruk.

Text Anette Gröndahl Asp,  
foto Maya Isaksson

Söndagen den 18 april träffades 
Trelleborg IWC utomhus för en 
konstvandring genom staden. 
16 pigga IW-damer mötte upp på 
Gamla Torg där vi delades in i fyra 
grupper efter det att presidenten 
hälsat alla välkomna. 

Kulturellt berikande stad
Konstvandringen startade från 
Gamla Torg, där vi betraktade 
skulpturen Mikaelibrunnen av    
konstnären Jonas Fröding. Vi gick 
vidare på Algatan där vi fick infor-

mation om sex olika 
konstverk.  Därefter 
kom vi fram till Axel 
Ebbes konsthall där 
vi såg fyra av Axel 
Ebbes skulpturer.

Soligt utefika
Till sist var vi framme 
vid Stortorget med 
Sjöormen, också den skulpturen 
utförd av Axel Ebbe. Sen blev det 
en välbehövlig utefika i solen på 
café Vattentornet. Där mötte yt-

KONSTVANDRING I TRELLEBORGS CENTRUM

terligare två IW-damer upp. Det 
blev en härlig avslutning på en 
givande eftermiddag.

                 Text Marie Ivehorn Dahlqvist, 
foto Birgitta Lundquist

Helsingborg IWC hade besök, 
digitalt, av överläkaren och tilli-
ka Silvialäkaren Moa Wibom från 
Minnesenheten i Ängelholm som 
var väldigt glad över att få bli in-

bjuden att hålla föredrag då IW 
årligen delar ut stipendium till Sil-
viasystrar.

Moa berättade om hjärnans 
sjukdomar och bl.a. dess påver-
kan på motoriken.

Att det är viktigt att ha sociala 
relationer som stimulerar oss för 
att dämpa sjukdomsförloppet.

Hon berättade också om hur 

forskningsanslag fördelas på olika 
saker inom vården, se bild.

Här en länk till utmärkt hem-
sida med både intressanta podd-
prat och fina bloggar
www.alzheimerlife.se  som Moa 
Wibom rekommenderar.

Text Amelie Wachtmeister

SOCIALA KONTAKTER HÅLLER OSS FRISKARE



IW-HUNDEN ZAK GÅR I PENSION
Den mest framgångsrika narkotikasökhunden Zak, 
donerad av Inner Wheel Sverige, går nu i pension 
efter 9 års tjänst i Tullverket.  Springer Spanieln Zak 
och hans förare Niklas Delin har varit stationerade 
vid Malmö tullstation. Narkotikasökhunden Zak har 
ett extra ordinärt luktsinne, som har kunnat nosa sig 
till narkotika på 50-60 meters avstånd. Han har ener-
gi, uthållighet och en otrolig förmåga att oavsett hur 
narkotikan varit gömd kunnat avslöja smugglingen 
av narkotika. Zak är den enda narkotikasökhund 
som har belönats med utmärkelsen Årets Narkoti-
kasökhund två gånger, 2014 och 2017.  Den beräk-
nade samhällsnyttan i alla hans beslag, som varit 1,5 
ton narkotika/droger, är hela 2,6 miljarder kronor.     

Sedan i mitten av 1980-talet bedriver Inner Whe-
el ett nationellt projekt tillsammans med Tullverket 
för inköp av narkotikasökhundar. Antalet hundar, 
som Tullverket köpt in under årens lopp för Inner 
Wheels donationer är 79 hundar.  Inner Wheel stöd-
jer tillsammans med Tullverket kampen mot narkoti-
ka/droger och vapen/ammunition vid våra gränser.            

Pressrelease från Kristina Andersson
Projektansvarig för Narkotikabekämpningsprojektet Zak med förare Niklas på uppdrag.

Våra flickor på Dr. Ekman Girls Home i Garissa har 
liksom övriga Kenya klarat pandemin förhållandevis 
bra. Ingen av våra flickor har hittills blivit smittad. 
Alla är tillbaka på flickhemmet efter att nästan hela 
förra året varit utplacerade i familjehem eftersom 
president Kenyatta stängde alla utbildningssäten in-
klusive vårt flickhem. Vi fick då betala uppehället till 
familjerna som tog hand om våra flickor.

Skaffa dig en brevvän i Garissa
En av våra givare har låtit oss få veta att hen vill betala 
två av våra flickors vidareutbildning, för att de skall 
kunna fortsätta studierna på gymnasium och hög-
skola efter avslutad skolgång hos oss. 
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För oss i Garissa-stiftelsen är Fristadskolan utanför 
Borås Sveriges bästa skola. Eleverna samlar genom 
ett dagsverk in mellan 50 och 60 000:- kronor varje år 
till flickorna i Garissa. I år har dessutom flera av dem 
börjat brevväxla, på engelska, med våra flickor. Är nå-
gon av er läsare intresserad av att få en brevvän från 
vårt flickhem i Garissa får ni gärna höra av er.

Tacksamma för stödet från IW
Pandemiåret 2020 var tyvärr ett dystert år på många 
sätt, inte minst när det gäller insamlade medel. Våra 
ekonomiska resurser har dessvärre minskat kraftigt 
och vi är väldigt tacksamma för stödet vi får från In-
ner Wheel. Vi gör vårt bästa för att kunna stödja flick-
hemmet, skolan, mödravårdcentralen, syskolan och 
sjukhuset trots kärvare ekonomi.

Ett tryggt hem för våra flickor
Fortfarande är det så att de flickor i Garissa-regionen 
som har det bäst, är de på Dr. Ekman Girls Home. Ett 
tryggt boende, utbildning, mat, kläder och fram-
för allt slipper de den förfärliga könsstympningen. 

Bosse Lindell 
Ordförande i Monica och Carl-Axel Ekmans Insamlingsstiftelse

HUR HAR DOM DET, VÅRA FLICKOR I GARISSA?
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BESÖK PÅ FYREN FEMÖREHUVUD 

Efter att i ett år har hållit i, hållit ut 
och ställt in så ställer vi nu om. 14 
IW-damer från Nyköping Oxelö-
sund IWC mötte upp på en prome-
nad ut till fyren på Femörehuvud i 
Oxelösund. Sittplatser kunde ska-
pas både vid bord, bänkar och klip-
por så vi höll gott Corona-avstånd.  

Nu ser vi fram mot ljusare tider
Vid samtalen framkom att flera re-
dan fått sin första spruta eller hade 
bokad tid. Nu kan vi se fram mot 
bättre och ljusare tider. Medhavt 
kaffe med dopp smakade extra 

bra i ett fantas-
tiskt väder med 
svag vind och en 
härligt värmande 
sol. Sedan långt 
tillbaka har far-
leder gått förbi 
F e m ö r e h u v u d 
och på 1200-talet 
finns Kung Valde-

mars segelled omtalad i hans jor-
debok.

Ljus och ljud ledde sjöfarten
År 1867 anlades en fyrplats ute 
på Femörehuvud och den nytill-
trädde fyrvaktaren Johan Julius 
Jansson bosatte sig i fyrvaktarbo-
staden. Den första fyrbelysningen 
var en fotogenlampa som satt på 
fyrvaktarbostaden och som kom-
pletterades med en gonggong 
som mistsignal. 1922 ersattes 
gonggongen med en klockstapel. 
Fotogenfyren fanns ända till 1955 

Aprilvädret möjliggjorde ett må-
nadsmöte utomhus i Sigtuna-Ar-
landa IWC. Vår förträffliga guide 
Elsmari Kruse, ledde oss på en 
vandring i Sigtuna och visade och 
berättade om några av de runste-
nar som finns här.  Det var intres-
sant och spännande ur ett histo-
riskt perspektiv. 

Måna Wallensteen, Käthe Sivander och 
Elsmari Kruse njuter i solen.

Text och foto Eva Axelsson

RUNVANDRING I SIGTUNA

då en automati-
serad fyr bygg-
des. Bemanning-
en upphörde då 
och fyren släck-
tes för gott 1972. 

Primitiv tjänstebostad
Fyrvaktarbostaden var på två rum 
och kök på nedre botten och ett 
rum ovanpå. I en artikel i Sörm-
lands Nyheter från 1953 berät-
tas att det saknades elektricitet 
och telefon installerades först i 
slutet på 1940-talet. Vatten fick 
bäras från en brunn och vätskan 
var groggliknande men dög att 
användas. Fyrvaktarbostaden är 
renoverad och finns till uthyrning 
för privata arrangemang genom 
Oxelösunds kommun. 

            Text och foto 
Ann-Christine Samuelsson

Vår egna medhavda fika intogs 
vid Hamnplan med glittrande Mä-
laren framför oss! Kunde inte vara 
bättre. Prat och skratt, när vi njöt 
tillsammans i Folkhälsomyndig-
hetens anda!  Vår klubbpresident 
Käthe Sivander överraskade oss 
med varsin egenbakad smarrig 
IW-bakelse med fin IWC logga! 

DEN BLOMSTERTID NU KOMMER
Om man efter nattens regn ut tittar
syns hur blommornas blad glittrar
Endast ett litet hopp finns för den lilla droppen
som tvingas lämna blomknoppen
Man kan om detta skämta
men behöver ej länge vänta
För när solen lyser
ser man hur knoppen myser

Att få sina blad att torka
för att under dagen orka
Många insekter locka
och inte för dem be och bocka
Färg och doft mycket ger
samt det kommer ännu mer
En rosenrabatt 
Gör mig alldeles matt

Ann-Christine Edin 
Stockholm Ekerö IWC
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Under årets  sista  klubbmöte, begav sig Jönköping- 
Bankeryd IWC  till Jönköpings stadspark, för att gå 
de så kallade ”Kvinnostigarna”. Här finns information 
om 12  framstående småländska kvinnor, som kom-
mer  från eller har  verkat i Småland.

En del  kvinnor kände vi till, men nedanstående 
kvinnor var för de flesta av oss nya bekantskaper:

Ulla Stenberg, en av   Sveriges första kvinnliga fö-
retagare, Emilia Broomé, initiativtagaren till Sveriges 
första kvinnliga fredsförening,  Adél Wetterlind käm-
pade för kvinnlig rösträtt vilket också Kata Dalström 
gjorde.                    Text Inga Kastman, foto Ing-Marie SörstedtFrån vänster Inga Kastman, Gerd Svennenfors,      

Ing-Marie Sörstedt och Ingegärd Vårbrant.

PÅ KVINNOSTIGAR I JÖNKÖPINGS STADSPARK

En kylig vinterkväll i februari, då 
termometern kröp ner mot mi-
nus 15 grader, samlades 13 med-
lemmar i Gislaved IWC i en stall-
byggnad i Flahut strax utanför 
Anderstorp. Styrelsen träffades 
lite tidigare och hade förberett för 
de övriga, men trots värmefläktar 
och filtar kröp kylan in. 

Med Corona-avstånd servera-
des en god picnictallrik och små-
pratet lät inte vänta på sig när 
varmt kaffe med kaka kom fram. 
Valmöte hölls med några med-
lemmar inne och några ute på 
stallbacken så inga risker togs. 

Vinlotteri  var populärt som all-
tid och pengarna kommer stärka 
upp kassan ytterligare. Även en 
jubilar kunde firas denna kväll. 
Catharina Friborg hade fyllt 50 år.  

I mars planerades för Quiz-runda 
på  Holmen i Gislaved.  

Klubbmötet fick abrupt skjutas 
upp en vecka då kung Bore plöts-
ligt behagade släppa ner en stor 
mängd snö. Trevligt umgänge och 
egen medhavd fika lockade bara 
fem medlemmar men ett stort an-
tal gäss anslöt till sällskapet och 

försökte utan re-
sultat överrösta. 
Gissa sagor och 
kryddor lockade 
fram många glada 
skratt. 

I typiskt april-
väder, som erbjöd både sol och 
snöblandat regn, upplevde sex 
Inner Wheel kvinnor i Gislaved få-
gelskådning. 

Med hjälp av fågelexperten Bo 
Gillberg och utrustade med var-
sin kikare lyckades de få syn på 
sju olika fågelarter. Det blev en 
trevlig promenad , där alla fick ny 
kunskap kring fågellivet och även 
hann med att intaga en fika till-
sammans. 

Text och foto Jill Österlind/
Birgitta Sallmén

GISLAVED HADE MYCKET I KIKAREN

Eksjö IWCs promenadvärdinnor 
Agneta och Marie-Louise anord-
nade i april en promenad längs 
sjön Hunsnäsen. 

Värdinnorna funderar varje 
gång ut en sträcka och provgår 
den för att se att det är framkom-
ligt. Vi går i små grupper och pra-
tar om nutid och dåtid och det 
som känns bra just nu. De som inte 
kan/vill promenera kan ansluta till 
fikat efteråt. Det intas utomhus 

och är medhaft. 11 innerwheelare  
promenerade och ett par anslöt till 
fikat.

Aprilpromenaden var 
skön i en härlig vårsol. 
MEN när vi skulle cyk-
la hem fick vi klart för 
oss att det var april. En 
stormliknande vind och 
snöfall på tvären som 
piskade i ansiktet och 
gav snömodd på glasö-

gonen… men det är ju april och 
härligt ändå. Solen kom tillbaka 
kan jag berätta.

Text och foto Birgitta Henning

EKSJÖ PROMENERADE VID SJÖN HUNSNÄSEN

Vad har damerna i kikaren …Fr.v. Maria 
Sjöstrand, Inga-Maj Johansson, Jill Öster-
lind, Birgitta Ljungqvist.
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MEDLEMSREGISTRET - EN VIKTIG TROTJÄNARE

Den första tryckta matrikeln ut-
kom 1957. Det var  ett litet häf-
te med 951 medlemmar. 1959 
delades klubbarna in i distrikt. 
Detta påverkade layouten och 
matrikeln innehöll då 136 sidor, 
34 klubbar och 1 903 medlem-
mar.

Från 1970-talet och årtionde-
na framöver var det stor med-
lemsökning. Matrikeln från  
1996-1997 innehöll 511 sidor, 9 
distrikt, 173 klubbar med 8 685 
medlemmar. På 1990-talet låg 
vi nog på topp med över 9 000 
medlemmar. 

På 2000-talet började tyvärr 
antalet medlemmar och klubbar 
dala.  Senast en ny klubb bilda-
des var år 2002 i Gislaved. Senast 
utkomna matrikel 2020-2021 
har 184 sidor med 9 distrikt, 88 
klubbar med totalt 3 453 med-
lemmar. Tyvärr kommer den 
matrikel som distribueras i höst 
att ha något färre medlemmar.

Innehållet har varierat
Det är inte bara antalet medlem-
mar och klubbar som påverkar 
matrikelns tjocklek. Matrikeln 
har även innehållit en del annan 
information som har varierat ge-
nom åren. Tidigt fanns uppgifter 
om tidigare presidenter både på 
internationell-, råds-, distrikts- 
och klubbnivå. En rolig läsning 

som gav fina hågkomster från ti-
digare möten och engagemang. 
Dessa uppgifter togs bort 2013-
2014 men finns lätt att hitta i det 
digitala medlemsregistret.  

Stadgar och handbok har under 
början av 2000-talet ingått i matri-
keln. 2015-2016 togs dock stadgar 
och handbok bort och trycktes i en 
separat bok. Dessutom  finns stad-
gar och handbok på vår hemsida. 

Handskrivet kortregister
Enligt den fina historiebeskrivning 
som finns i matrikeln 2003-2004 
sammanställdes de första matrik-
larna av Helga Billing från Halls-
berg. Hon efterträddes av en rad 
andra kvinnor. Under 1990-talet 
fyllde vi i en blankett för varje ny 
medlem och en för kommande års 
funktionärer. Allt skickades till Anita 
Kirkegaard, Lidingö IWC.

 Anita sammanställde allt i 
egna manuella register och kon-
trollerade sedan noggrant alla 
data från samtliga klubbar. Det 
var ett mycket tidsödande arbe-
te eftersom medlemsantalet vid 
den tiden var som störst. Anita ut-
förde allt med stor noggrannhet.   

Dataleverantören styrde
När vi fick ett datasystem med digi-
talt medlemsregister 2011 försvann 
det manuella arbetet i stort sett och 
man beställde listor med namn, 

adresser och funktionärer m.m. 
från dataleverantören. Listorna 
kontrollerades av klubbarna och  
efter justeringar av dataleverantö-
ren skickades allt till tryckeriet.

Nya medlemsregistret är bättre    
I vårt nya digitala medlemsregis-
ter, som vi utvecklade i nära sam-
arbete med en ny leverantör 2016, 
är det lättare att ta ut, samman-
ställa och kontrollera informa-
tion till matrikeln.  Ingen kontakt 
med dataleverantören behövs vid 
framtagning av matrikelmateria-
let. Man använder de rapporter, 
i form av Excellistor, som ingår i 
systemet. Förutom att införas i 
matrikeln är adresserna underlag 
för utskick av IW-nytt m.m. 

Precis som Anita gjorde på den 
manuella tiden tar jag kontakt 
med klubbar och distrikt som sak-
nar någon uppgift men ett betyd-
ligt enklare jobb med dagens sys-
tem. Flera tryckerier har anlitats 
genom åren. Idag är det Triotryck 
i Örebro som trycker både matri-
keln och IW-nytt.

 Lena Blom, Matrikelredaktör         
 Lena.blom@dataflit.se

Tryckt eller bara på nätet? Många medlemmar anser att det är en-
kelt och samtidigt en trygghet att ha en tryckt medlemsmatrikel 
att bläddra i medan andra som har blivit vana vid användning av 
datorer anser att det kanske är dags att lägga ner matrikeln som 
trycksak. 

All information finns ju på nätet och vi kan spara tryck- och por-
tokostnaderna. Frågan har diskuterats i många år och kvarstår än. 
Här lite om matrikelns historia under årens lopp.

En kylig vinterkväll i februari, då 
termometern kröp ner mot mi- 
nus 15 grader, samlades 13 med-
lemmar i Gislaved IWC i en stall-
byggnad i Flahult strax utanför 
Anderstorp. Styrelsen träffades  
lite tidigare och hade förberett för 
de övriga, men trots värmefläktar 
och filtar kröp kylan in. 
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ÖVERNATURLIGA KRAFTER I HAGFORS

När man inte kan träffas inomhus 
ordnar man ett promenadmöte. 
Det gjorde vi i Hagfors IWC när 
vi träffades uppe på vår fina rull-
stensås Mana, en oas mitt i staden. 

Vi var tyvärr bara fem medlemmar 
som kunde komma, men vi pro-
menerade, fikade och tog upp en 
del IW-frågor. Dessutom berätta-
de vice president Gun Tönnberg 
om platsen där vi befann oss.

Mana är en del av området 
Mana –Örbäcken, som är natur-
reservat sedan 2017. Det består 
av ett 25 ha stort område med 
rullstensåsen och bäcken, som 
kommer norrifrån och rinner 
djupt nere i ravinen nedanför 
åsen.  Uppe på själva åsen går en 
välskött handikappanpassad och 
väl använd stig, som är 1,5 km 
lång. Rullstensåsen bildades för 

ungefär 9 000 år 
sedan, när den se-
naste inlandsisen 
drog sig tillbaka. 
Isälvarna bildade 
en lång rygg av 
rundade stenar, 
grus och sand som blev vårt Mana. 
Då låg också större delen av Hag-
fors under vatten och havets svall-
vågor skalade av en del av toppen 
och en platå bildades.

Mana är ett melanesiskt ord 
som betyder ”övernaturlig kraft” 
och så känns det när man går om-
kring i reservatet.

Text Ulla Nordin, foto privat

Ett glatt gäng på 17 medlemmar 
från Västerås-St Ilian IWC hade 
månadsträff på Djäkneberget i 
mars. Coronan medförde att vi 
fick dela upp oss i två grupper.  
Med en promenad runt gräsmat-
tan fick vi höra om några av alla 
inskriptioner på såväl jordfasta 
som hitforslade stenar. Vi hann 
dock bara med ett fåtal av de 500 
ristningar som Sam Lidman, med 
egna pengar, lät utföra på berget 
i slutet av 1800-talet. Ingegerd 

Hjärne och Gudrun Stengard be-
rättade om stenarna. Här finns 
också Linné-stenen alldeles vid 
Mälarhålken, Sams egen stavning, 
en av de små paviljonger med sitt-
bänkar som pryder berget. Från 
berget har man en sagolik utsikt 
över vårt fina Västerås. 

Eftermiddagen avslutades 
med en kaffetår och samvaro ”på 
avstånd”.

Text Ingegerd Hjärne, 
foto Birgitta Ekman

STENRISTNINGAR OCH FIN UTSIKT I VÄSTERÅS 

Berit Svanborg, Ulla-Britt Kraemer, 
Ingegerd Hjärne, Karin Fall,  Annika 
Andersson och Maud Rongård beundrar 
utsikten. 

Visan Sju vackra flickor i en ring 
skulle man ha kunnat höra sjung-
as när sju kvinnor från Kristine- 
hamn IWC träffades för första 
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gången på över ett år. När vi vak-
nade  såg vi snön ligga vit på fur 
och gran. Typiskt när vi nu äntli-
gen skulle ses, men som det sägs 
”det finns inget dåligt väder, bara 
dåliga kläder”. De iskalla vindarna 
trotsades och samlingen skedde i 
Stadsparken. 

Presidenten Gullevi informe-
rade om vad som timat under 
den senaste perioden varefter 
promenaden tog vid. Bland an-
nat beundrades den fantastiska 
helårsfontänen (se bild) av den 

norske konstnären Carl Nesjar, 
som medverkade till att staden 
fick en Picasso-skulptur. Fontänen 
är i rostfritt stål och vattnet stängs 
inte av på vintern utan fryser till 
is som bildar olika former. Myck-
et tjusigt när mörkret lagt sig och 
skenet från alla lampor speglar sig 
i fontänen. Vi gick över stadens 
nya bro, via konstnärskvarteret  
Vågen, till den äldsta gatan i stan, 
där vi tittade på Milleniumstenen 
som avtäcktes nyårsaftonen 1999. 

  Text och foto Marita Björn

MYCKET FINT I KRISTINEHAMN
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NU HÄNDER DET MYCKET I D240 

Halmstad-Tylösand IWC träffades en solig vår-
dag för en skön promenad, vilket var mycket ef-
terlängtat efter inställda möten. 

Längs en nyanlagd två kilometer lång slinga, 
kring golfklubben i Tylösand, promenerade vi och 
hade därefter medhavd fika i strålande sol.

Text och foto Birgitta Brofeldt

Hässleholm IWC har i pandemi-
tider hållit regelbundna digitala 
styrelsemöten. Medlemsmötena 
däremot har varit mer sparsam-
ma. Klubbmedlemmarna träffades 

för precis ett år sedan för ett 
trevligt möte med vinprovning. 
Därefter blev det en lång paus 
ända fram till oktober, då vi ge-
nomförde presidentskifte, och 
intag av fyra nya medlemmar.  
Vi fick också en underhållande 
föredragning av Håcan Nilsson 
där han målande beskrev sina 
många olika åtaganden på olika 
event runt om i landet. 

President Elizabeth Möller 
höll tre minuter Inner Wheel och 
avslutade med presidentens 

tankar.  ”There is 
a special place in 
hell for women 
who don’t help 
other women”! 

Därefter paus 
till mars då ett 
gäng väna, väderbitna, varmhjär-
tade IW-vänner trotsade bitande 
kylig nare och mötte upp på Häss-
leholmsgården för en gemensam 
promenad och – framför allt – för 
efterlängtad gemenskap! 

Text Ruth Brunner, foto Leif Månsson

Inger Möller, Kristina Järvenpää, Viviann Nilsson, Gunilla Montan,
Bibbi Neyman-Thulin, Gunilla Monsen-Lindström.

I februari, efter flera månaders uppehåll, sam-
lades trots kyla 19 damer från Ängelholm-Lun-
tertun IWC i Ängelholms Hembygdspark för en 
promenad och trevlig fikastund. 

En solig marsdag hölls sedan styrelsemöte i 
Hembygdsparken.

Efter mötet mötte 15 glada damer upp för en 
stärkande promenad med efterföljande kaffe-
stund. Klubbpresident Viviann Nilsson informe-
rade om klubbnyheter. Det blev en trevlig och 
pratglad eftermiddagsgemenskap.

Text och foto Birgitta Hägerström

Söndag 21 februari träffades Osby-Broby IWC 
utomhus på Breanäs. 15 medlemmar deltog. 

Vi åt en härlig lunch tillsammans med tillstötan-
de herrar och hundar. Som avslutning på en trevlig 
eftermiddag gick vi på tipspromenad.

Text och foto Ytte Hjert

Från vänster Maria Björnsson, Ulla Ekman, Boel Van Der Werf, 
Maria Lindau Olsson, Anne Gerd Carlsson och Birgitta Sjöberg.

ETT VANDRANDE FOLK 



Hudiksvall IWC startade tidigt 
ett projekt för att stödja IWs in-
ternationella covid-19 fond. Pro-
jektet lyftes fram i ett reportage 
om klubben i Hudiksvalls Tidning 
inför IW-dagen. 

Tidningsartikeln väckte stor  
uppmärksamhet. Bidragen från 
klubbmedlemmarna ökade, men 
även utomstående  privatperso-

STORT INTRESSE FÖR VACCINATIONSFONDEN

ner och företag skänkte stora be-
lopp till projektet. Totalt samlades 
in hela 47 026 kronor! 

Jättefin prestation av alla och 
vi är stolta över resultatet vilket 
rimmar bra med vårt motto, vän-
skap - hjälpsamhet- internationell 
förståelse.

Text Rut Bodén,
 foto Therese B Dahlin

Internationella Inner Wheels för-
sta globala projekt, IIW Covid-19 
Katastrof och Vaccinationsfond, 
har rönt stor uppmärksamhet 
och fått en flygande start i Sve-
rige. Många klubbar har redan 
beslutat att skänka minst ett 
engelskt pund, d.v.s. 12 kronor, 
per medlem till Fonden. 
I detta första globala projekt är 
det naturligt att Inner Wheel Sve-
rige blir en av många stiftare av 
medel till Covid-19 katastrof och 
vaccinationsfond, för att göra skill-
nad. Pandemin, som nu har pågått 
i över ett år, finns det egentligen  

inget slut på förrän alla är vaccine-
rade. Du och din klubb kan göra 
skillnad och skänka 12 kr/medlem 
och bidra så att vaccinet kan dist-
ribueras ut till behövande länder 
och människor. 

Covid-19 Katastrof och Vacci-
nationsfond ligger helt i linje med 
vårt motto, - vänskap, hjälpsam-
het och internationell förståelse 
- som vi pratar oss så varmt för.
Se till att din klubb bidrar, räkne-
exempel: 30 medlemmar á 12 kr/
medlem = 360 kr. Min klubb har
gjort det, gör din klubb det ock-
så? Gå nu från ord till handling!

Klubbskattmästarna redovisar 
dessa pengar till rådsskattmästa-
ren på SIWR konto 446-4996 och 
märker inbetalningen Covid-19 
senast i början av juni. Rådsskatt-
mästaren överför pengarna till 
England och HQ vid ett tillfälle 
den 15 juni 2021 på angivit IBAN 

konto. Redovisningen av insam-
lingen kommer att redovisas i 
nästa IW Nytt. 

Enligt Fondens bestämmel-
ser kan varje land komma med 
förslag till lämpliga mottagare av 
medel från Fonden. SIWR har  fö-
reslagit Fonden att de bidrag som 
samlas in i Sverige ska ställas till 
Rotary Doctors (IW-doktorns) för-
fogande för kommande vaccina-
tioner i Kenya i områden där man 
sedan tidigare bedriver ett omfat-
tande hälso- och sjukvårdsarbete.

Fonden kommer att pågå till 
31 december 2021. Vid behov för-
längs perioden. 

Inner Wheel i tiden - 
för Inner Wheels framtid.

Ewa Jägevall

JÄTTEINSATS FÖR FONDEN I HUDIKSVALL

FÖRSLAG TILL FRAMTIDA PROJEKT
Inner Wheel Sverige har för närva-
rande hjälpprojekten Narkotika-
bekämpning, IW-doktorn (Rotary 
Doctors) och Stiftelsen Garissa. 
Dessutom finansierar vi tillsam-
mans  de s.k. Silviastipendierna. 

Garissa ha de senaste åren varit 
del av vårt internationella projekt. 
Eftersom projekttiden löper ut för 
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vissa projekt och IIW på Conven-
tion nyligen presenterade ett nytt  
internationellt tema för de kom-
mande tre åren ("Strong women, 
stronger world") behöver SIWR 
nya beslut om projektverksam-
heten. 

Projekten som ska röstas fram 
av klubbarna under hösten före-

gås dels av en enkät under maj 
månad i alla klubbar, där förslag 
till projekt efterfrågas, dels av en 
diskussion vid Informationsmötet 
i augusti.

Besluten tas sedan, med un-
derlagen från klubbarna, vid 
Rådsårsmötet i november. 
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NY MEDLEM MED FRAMTIDSPLANER
Mitt intresse för Inner Wheel bör-
jade när Nybro-Emmaboda IWC 
kom på studiebesök till optikaffä-
ren där jag jobbade.  Då visste jag 
inte något om organisationen.

Jag läste på internet och fick veta 
att det är en världsomfattande 
kvinnoorganisation som inriktar 
sig på välgörenhet och hjälpsam-
het både i Sverige och i andra län-
der.  

Jag blev inbjuden av en vä-
ninna till ett månadsmöte och jag 
upptäckte att det passade mig 
utmärkt att vara med i ett sam-
manhang där kvinnor bidrar och 
hjälper andra till bättre levnads-
förhållanden och sedan blev jag 
medlem.  

Jag är stolt över Garissa, ett 
hem för flickor och unga kvinnor 

som har rätt till 
sin egen kropp, 
insamlingen till 
att lära hundar 
hitta insmugg-
lad narkotika och 
vapen samt vår 
Covid-19 fond!

När vi åter igen får resa, tycker 
jag det skulle vara roligt och in-
tressant med utbyte mellan med-
lemmar från andra länder, alltså 
fungera som en värdfamilj och 
visa versa.  

Vänliga hälsningar Ingrid Bengtsson

Marianne Gerbo blev medlem 
i Nybro-Emmaboda IWC re-
dan1974. Hon minns när hon blev 
medlem. Det föregicks av en spe-
ciell procedur. Bl.a. skulle hon ha 
varit på två möten och bli god-
känd innan allt blev klart! Hon var 
aktiv i styrelsen i många år. 

Klubbmöten hölls två gånger 
i månaden, både förmiddag och 
kväll för att både hemmafruar 

och förvärvsarbetande skulle få 
lika möjlighet att delta! Samma 
program kördes alltså två gång-
er. ”Det var så mycket glädje och 
sammanhållning, inget var be-
svärligt! Detta genomsyrar vår 
klubb än idag trots Corona och 
andra svårigheter att träffas”, sä-
ger Marianne.

Text Irén Danielsson Hult, 
foto Ingrid Bengtsson

GLÄDJE OCH SAMMANHÅLLNING SOM BESTÅR

Elena Götherström (t.v.) minns 
mycket väl det första mötet med 
Vadstena IWC. Det var på ett 
klubbesök i litet galleri 2019. Hon 
blev direkt imponerad av hur Inner 
Wheel samlar intressanta kvinnor 
och att det finns flera hjälpprojekt 
som Inner Wheel deltar i. ”Detta 
tilltalar mig eftersom mitt liv är 
fyllt med olika händelser,” berättar 
Elena för Elisabeth Cobb (t.h.). 

Elenas mamma är ryska och 
hennes pappa är tysk. När Elena 

var tio år flyttade familjen från 
Kazakstan till Ukraina. Elena utbil-
dade sig till civilingenjör. När Sov-
jetunionen kollapsade slutade all 
konstruktion och hon var tvungen 
att byta yrke. Hon var då 38 år och 
valde att bli revisor. Hon fick chan-
sen att delta i ett samprojekt mel-
lan Ukraina och Tyskland.

Tiden i Tyskland blev en ny in-
ternationell upplevelse för Elena. 
Hon träffade många intressanta 
människor och har fortfarande 
kontakt med flera av dem. Åter i 
Ukraina fick Elena jobb som chef 
för en stormarknad med 300 an-
ställda och öppettider 24 timmar 
om dygnet! Den intensiva arbets-
takten ledde till utbrändhet och 

hon tvingades tänka över sin si-
tuation. Elena bestämde sig då för 
att starta en egen redovisnings-
byrå i Kiev och satsade på att lära 
sig engelska. 

Tack vare det träffade hon på 
Internet sin nuvarande man och 
flyttade till Sverige för sju år se-
dan. Hon fokuserade på Sverige, 
studerade svenska, gick kurs i 
externredovisning och arbetade 
på ett stort företag i Göteborg. 
Efter några år sålde hon företaget 
i Kiev. Först bodde de i Kungs-
backa, nu i Borghamn, Vadstena, 
där hon sjunger i kör, målar i ak-
varell, spelar piano och träffar in-
nerwheelare.

Text  Elisabeth Cobb, foto Ingrid Nilzén

ELENAS  IMPONERANDE  LIVSRESA 
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Kungsbacka IWC har varit på pro-
menad i stadsdelen Björkris. Efter 
en kort promenad genom ett luftigt 
och variationsrikt bostadsområde 
öppnade sig en mer lantlig del av 
Björkris, det ursprungliga jordbruks-
området med den gamla prästgår-
den i centrum. Där berättade vår guide, Gunilla Att-
man, den intressanta historien kring prästgården. 

Här har flera kungar varit på besök, bl.a Christian 
IV och Gustav Adolf. På prästgården har också flera 
biskopar bott från 1736 fram till 1923. Idag är går-
den i privat ägo. Att besöka olika delar av vår kom-
mun och få kunskap om dess historia gav mersmak. 
Träffen avslutades med gemensam fikastund där vår 
president Eva Nikell rapporterade från det digitala 
distriktsmötet.

PRÄSTGÅRDEN I BJÖRKRIS I CENTRUM

Gunilla Attman berättar den intressanta historien om Prästgår-
den i Björkris som syns i bakgrunden. 

             Text och foto Ulla Ahlerup

Vi i Alingsås-Lerum-Vårgårda 
IWC  har tagit del av digitala mö-
ten hela verksamhetsåret. 

Tack vare vår President  Gun 
Furunger, som sänt ut på mail en 
app-anslutning över Zoom.

Vi har besökt museum, före-
drag från kvinnojouren,  föredrag 
om boktips av Kerstin Westin, med 
flera. 30-35 medlemmar har varit 
uppkopplade varje gång. Vi har 
kunnat tala eller vinka till varann. 
Trevligt i dessa karantäntider. 

Text Eivor Blohm

VÄLBESÖKTA OMVÄXLANDE DIGITALA MÖTEN

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR MÅSTE FÅ ETT SLUT

Ett annat exempel på ett givande 
möte var när  Maria Jerenvik (bild-
en), Näringslivsutvecklare i Lerums 
kommun, gav oss många idéer till 
fina promenader och aktiviteter. 
Besöksnäringen bygger på tre led-
ord: Natur, Mat och Berättelser. Vi 
såg filmer om sjön Sävelången, Le-
rums Österlen, med en helt under-
bar miljö och om Gotaleden som 
går mellan Kungsportsplatsen i Gö-
teborg till Museet i Alingsås, drygt 
7 mil lång!  Mycket för oss att längta 
till.                   Text och foto Lena Karlsson

Mari-Anne Tobiasson medlem i Gö-
teborg Södra IWC  och med lång 
yrkeserfarenhet höll ett tankeväck-
ande föredrag om arbetet om mäns 
våld mot kvinnor. Ett mycket aktu-
ellt ämne under Coronapandemin. 

Det är ett omfattande samhälls-
problem  med höga uppskattade 
mörkertal för det våld vi ännu inte 
upptäckt. 

Våldet finns mitt ibland oss, kan-
ske helt nära oss i miljöer som vi 
inte hade förväntat oss.

Mari-Anne fokuserade på det 
enorma lidande de kvinnor som 
drabbas utsätts för och gav oss 
tydliga exempel på det elände 
som barnen i dessa familjer kan 
tvingas leva med. 

Hon poängterade att mäns 
våld mot kvinnor måste få ett slut 
och det är allas vårt ansvar att 
uppmärksamma och agera kring 
det som sker nära oss.

Text Mari-Anne Tobiasson/Eva Murby, 
foto Eva MurbyT.v President Eva Fagerlund och t.h. förelä-

sare Mari-Anne Tobiasson.
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UMEÅ HYLLAR TVÅ KLUBBVETERANER

En solig vårvinterdag samlades 
11 damer från Piteå IWC för en 
sparkutflykt på kommunens fina 
isbana i Piteå norra hamn. 

Sparkar finns att låna och 
förutom att sparken är ett roligt 
transportmedel, kan man enkelt 
lasta sin medhavda ryggsäck och 

Umeå IWC har  firat två årsrika 
medlemmar. Gunnel Rosander, 
som fyllde 90 år i februari, blev 
medlem 1971. Hon har varit aktiv 
både i klubben och distriktet och 
ställer gärna upp på promenad 
när klubbmöten ordnats utom-
hus. 

Elsa Dalén fyllde 100 år i april ! Hon 
har varit medlem i Umeåklubben 
sedan 1998. Fram till för något år 
sedan har hon varit på klubbmöte-

na, men när hör-
seln började svik-
ta har hon haft 
svårt att delta. 
Trots dålig hörsel 
går det alltid att 
prata med henne 
per telefon tack vara dagens mo-
derna teknik. Klubben skickar en 
gåva på 500 kr till det av klubbens 
projekt som Elsa själv väljer. 

Båda damerna uppvaktades 
med en IW-ros och firades med 
bubbelvin i vackra glas, allt i ord-
ning med Corona-anpassade av-
stånd.

Text och foto Chris Nath

PITEÅ PÅ SPARKUTFLYKT
man sitter skönt när det är dags 
för fikapaus. 

I Piteå är längtan stor efter de 
vanliga månadsmötena och siktet 
är inställt på ett utemöte i maj. 
Vi hoppas på skönt vårväder…

Text Kerstin Berglund, 
foto Ann-Charlote Berglund

Skellefteå IWC hade två aktivi-
teter i april. Först överlämnades 
klubbens gåva till Stadsmissio-
nen av Eva Burström, i mitten, 
och IngaMaj Hellsten t.v. 

Insamlingen ”Ljusfesten” in-
bringade  4 150 kr. Gåvan, som 

togs emot av drogterapeut Maria 
Almström, t.h., kommer mycket väl 
till pass eftersom man nu inte kan 
sälja luncher till icke-medlemmar, 
som annars är en regelbunden in-
komst.

Maria berättade en del om 

SKELLEFTEÅ PÅ GÅNG IGEN
Stadsmissionens verksamhet och 
vi fick tillfälle att berätta om Inner 
Wheel och våra olika hjälpprojekt.

En vecka senare vågade klub-
bens medlemmar samlas till en 
månadsträff utomhus. 11 med-
lemmar slöt upp med eget fika 
och sittdynor i högsta hugg. 

IngaMaj Hellsten hade ordnat 
en klurig tipsrunda. 

Vid det efterföljande fikat 
vidtog trevliga samtal, det var ju 
länge sedan vi sågs. 

Träffen skedde med stor covid-
hänsyn och blev mycket uppskat-
tad av alla glada damer.

Text Eva Burström, 
foto Astrid Viklund



L A N D E T  R U N T  L A N D E T  R U N T 
Lästips i väntan på att livet ska 
återgå till det normala.

Jag har precis läst en bok som 
heter Flickan Som Fick En Röst av 
Abi Daré. Den berörde mig djupt 
och fick mig att tänka på ”våra” 
flickor i Garissa och IW-doktorns 
arbete för utsatta kvinnor. Hur an-
geläget vårt bidrag är för att nå-
got förbättra livet för dem.

Abi Daré är en ung författare, 
uppvuxen i Lagos, Nigeria. Boken 
handlar om 14-åriga Adunni, som 
bor i en liten by på landet i Nige-
ria. Hon går i skolan och drömmer 
om att bli lärare. Men i och med 

moderns död ändras livet för 
henne. Fadern säljer henne som 
tredjebrud till en äldre man. Li-
vet i hennes nya familj är hårt och 
svårt. Hon lyckas fly till Lagos, där 
hon får arbete som hushållerska. 
Men även här blir hon fruktans-
värt illa behandlad. Till slut lyckas 
hon ändå med vänners hjälp ta 
sig ur, få möjlighet till lite utbild-
ning och hon Får En Röst.

Trots att det är en ganska för-
färlig historia är den ljust skriven 
och med viss humor.

Trevlig läsning önskar 
Kerstin Moldén, Göteborg Norra IWC

I juni 2020 förlorade Inner Wheel en hängiven med-
lem i Norrköping Norra IWC, en engagerad och 
mångårig medarbetare i D 241 sedan 1970-talet. 

Marianne Sterner-Svensson levde med råge upp 
till Inner Wheels ledord. Den hjälpsamhet hon brann 
mest för var stödet till projektet Narkotikasökhundar-
na. Klubben hann fira Marianne på hennes 95 års dag 
några dagar före hennes bortgång med ett stort bi-
drag till narkotikasökhundarna. 

Nu kan Tullverket glädja sig åt ännu en gåva från 
Inner Wheel genom de 150 000 kronor som Marianne 
testamenterat till inköp av hundar.

Text Lilian Bergholtz, foto Ann Weimer

MARIANNE BRANN FÖR  STÖD TILL HUNDARNA

”Gräv där du står” och det 
gjorde Osby Broby IWC 
i april under ledning av  
klubbens Birgit Karlsson 
och Christine Ivarsson. Vi 
var inbjudna till en konst-
promenad i Osby och till 
vår förvåning upptäckte vi 
mycket som vi inte tidiga-
re tänkt på. Vi samlades vid 
”Apan och kaninen” som 
skapades på kort tid i sam-
band med TV-serien Konst-
kuppen.  Vi vandrade vidare 

till skulpturen av Ivar Säl, en 
hyllning till Brios grundare 
Ivar Bengtsson. Sven Ingvar 
Johanssons många trädjur 
frammejslade med motor-
såg finns runtom i kommu-
nen och kändisprästen Fa-
der Gunnar står som staty 
vid järnvägsstationen. 

Under två timmar hann 
vi besöka 9 olika konstverk. 
Därefter njöt vi av medhavd 
fika under vårens första rik-
tigt varma dag.

"GRÄV DÄR DU STÅR" ÖVERRASKADE

Tyvärr har fotografen huggit huvudet av kaninen men ni 
får komma till Osby och se den i verkligheten.
Text och foto Britt-Marie Karström.
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Distrikt

239 Heléne Sjögren Simrishamn IWC
241 Monica Axelsson Norrköping Norra IWC
241 Barbro Kvist Norrköping Norra IWC
241 Eva-Britt Lundvall Norrköping Norra IWC
241 Elsy Sundström Norrköping Norra IWC

VI VÄLKOMNAR VÅRA NYA MEDLEMMAR !

Hej Rådspresident Ewa, 
Tack för intressant information. 
Tyvärr hann jag ju inte vara med så 
länge innan det blev covid stopp. 
Men det jag attraherades av var att 
få göra skillnad. Det är inte enbart en 
sällskapsklubb utan man kan påver-
ka och få bidra till de som behöver 
det. Och även möjligheten att få lära 
nytt. Dels om Inner Wheel och dels 
om andra länder och kulturer. Jag 
motiveras och blir engagerad av att 
lära mig saker.  Jag blev introduce-
rad av en annan medlem och jag 

hade aldrig hört talas om Inner 
Wheel innan. Jag möttes av en fan-
tastisk värme och av engagerade 
kvinnor vilket gjorde mig väldigt 
glad och förväntansfull. Hon som 
introducerade mig gav en väldigt 
varm och fin bild som jag tyckte 
överensstämde med verkligheten. 
Det lilla jag hann delta i.

Så jag längtar efter att vi ska 
komma igång igen. Jag hoppas att 
det kan bli snart. 

Ann-Louise Järvling
Nyköping-Oxelösund IWC  

FINT BREV FRÅN EN NY MEDLEM

Malmö-Kirseberg IWC önskar alla varmt välkomna till sommarlunch på 
Hotell Gässlingen i Skanör.
Tisdagen den 6 juli 2021, kl 13.00. Kostnad 260 kr.
Anmälan senast den 29 juni till klubbmästare Viveka Kylander pvkylander@hotmail.com eller 
tel. 070-861 11 74 samt inbetalning till PG 63 22 06-9. 
Glöm inte att skriva vem pengarna kommer ifrån. Platserna är begränsade så först till kvarn…

Halmstad-Tylösand  IWC inbjuder till sommarlunch på Hotel Tylösand.
Måndagen den 12 juli kl 12.00. 
Anmälan görs till astrid.westerling@outlook.com,  070 525 56 84. Välkomna!

SOMMARLUNCHER MED INNER WHEEL

Västervik IWC 
hälsar alla välkomna till vår sedvanliga sommarlunch på Gränsö slott i Västervik!
Kom gärna iklädd hatt! 
Måndagen den 12 juli kl 12.00.
Anmälan görs till Gun Abbegård, 070 3802596, abbegard.gun@telia.com 
eller Catharina Bellner, 070 2828738, c.bellner@gmail.com  före den 1 juli.



Dekalerna med vår logotype 
och klister på baksidan. 
Storlek 35 resp. 80 mm.
Pris 30 kr/paret + porto
Maila beställning  till
ewa@jagevall.se 
Ange önskat antal par, namn och 
adress.
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PRESIDENT- & 
50-ÅRSKEDJOR

INNER WHEEL-SHOPEN ÄR ALLTID ÖPPEN

En roll up stärker den interna 
sammanhållningen och ger bra 
PR utåt. 
Beställ till klubbar och distrikt!
Vill du diskutera utformning av 
text och färg kan du höra av dig 
till iwnytt@gmail.com.
Pris ca 1 375 kr inkl moms
Kan beställas hos bl.a.
order@tibroreklamatelje.se alt 
info@triotryck.com

NY MÖJLIGHET ATT KÖPA IW-SJALEN

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

DEKALER

BRA PR MED ROLL UPS 
FÖR DISTRIKT OCH KLUBBAR

INNER WHEEL
Ett världsomspännande 

kvinnligt nätverk för

• VÄNSKAP
• HJÄLPSAMHET
• INTERNATIONELL

FÖRSTÅELSE

Distrikt 233
Inner Wheel Sverige

Malmö-Kirseberg IWC har tagit 
fram ett nytt fyrsidigt gratula-
tionskort i 
A5-format. 
Överskottet 
går till nar-
k o t i k a b e -
kämpning. 
Beställs 
hos Birgitta 
Eriksson 
info@
concordia.se 
0708-115575 
100 kr /4 kort med kuvert +porto.

Inner Wheel
Malmö - Kirseberg IWC
Design Inga Hjalmarsson

Överskottet går till narkotikabekämpning

Satt2.indd   1Satt2.indd   1 2020-10-12   12:202020-10-12   12:20

DUBBLA 
GRATULATIONSKORT

Många medlemmar har redan 
skaffat sig den nya svenska Inner 
Wheel-sjalen. Den blev snabbt 
slutsåld.  I höst kommer en ny 
chans att beställa sjalen.            

 Ta kontakt med din klubb-
skattmästare och anmäl om du 
vill köpa en sjal och vilken färg du 
vill ha, gul alt. blå. 

Jag återkommer i nästa IW-
Nytt med mera information om 
bl.a. priset.

Ewa Jägevall

D 236 
ROSENKORT

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

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

VÅR LILLA 
BLÅ BROSCHYR
Den lilla blå broschyren kan be-
ställas från NR Agneta Svensson, 
agneta.svensson@
projektkompetens.com 
mot portokostnader.
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SIWR
BOKMÄRKE
Bokmärkena beställs hos  
Ann-Christine Edin, Ekerö IWC. 
annchristine.edin591@gmail.com 

25 kr/st. Porto tillkommer.
Överskottet går till "Glöm Aldrig 
Pela och Fadime", GAPF.

D 240
GOLFBOLLAR

Golfbollarna (Titleist 
DT TruSoft) beställs från 
Ylva Hjert-Åstenius, 
Osby-Broby IWC. 
ylva.hjert.astenius@gmail.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.

D 235
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.

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
Manusstopp nr 3 2021: 1 september 2021  341 525

Insamlade medel 1/7 2020 – 30/4  2021

= 10 000 kronor

357 785 kr 72 845 kr     66 775 kr
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STORT ENGAGEMANG FÖR PROJEKTEN
Som ni sett i olika artiklar har engagemanget för 
våra projekt varit fortsatt stort trots rådande pan-
demi. Genom bl.a. stora donationer har Narkotika-
bekämpningen fått in över 350 000 kr,  Covid-19 

fonden har från Hudiksvall IWC fått 47 000 (!) kronor 
och en annan gåva som berör kom från lilla Liv, 4 år 
gammal, som skänkte 500 kronor till flickorna i Garissa. 
Håll i!  Behoven är lika angelägna nu som tidigare. 

ÖVRIG VERKSAMHET 
Till SIWRs konto, Bankgiro  446-4996, har följande 
gåvor insamlats under perioden 1/7 2020 - 30/4 2021

Silviastipendiet 8 893 kr 
Covid-19 fonden 71 653 kr
Rosenkort har sålts för 7 040 kr 
Försäljning av magnetbokmärken 1 393 kr

IW-doktorn              PlusGiro    29 70 96-0
Narkotikabekämpning PlusGiro      6 12 05-1
Garissa PlusGiro      1 00 08-0

KONTON
HJÄLPPROJEKTEN

SIWR 
ROSENKORT

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

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