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VI SAKNAR

REDAKTÖREN HAR ORDET

Distrikt

233 Falun IWC Pia Ekström 1982-2021
233 Borlänge-Tunabygden IWC Alva Aspelin 1973-2021
233 Sandviken IWC Anne-Mari Aldén 1995-2021
234 Karlskoga-Degerfors IWC Viola Elofson 1982-2021
234 Karlstad IWC Mona Eriksson 2013-2021
234 Kristinehamn IWC Birgitta Fagrell 2002-2021
235 Eskilstuna Fors IWC Elisabeth Shaughnessy 1993-2021
236 Borås-Sjuhärad IWC Eva Melin 2001-2021
238 Skövde IWC Ingrid Fridell 1971-2021
238 Vetlanda IWC Ulla Elmeke 1990-2021
238 Vetlanda IWC Birgitta Österberg 1961-2021
239 Simrishamn IWC Brenda Sidemo 2005-2021
241 Västervik IWC Magret Olin 1992-2021

Alla medlemmar i Inner Wheel 
i Sverige är välkomna att ingå i 
Facebook-gruppen "Inner Wheel 
Sverige".

Det är en öppen FB-grupp. 
Med det menas att alla som vill 
kan läsa och kommentera. Endast 
Inner Wheel-medlemmar kan 
antas till gruppen. Man kan själv 
anmäla sig om man vill gå med i 
gruppen alt. bli inbjuden av nå-
gon annan innerwheelare.

Facebook-gruppen Inner 
Wheel Sverige är till för att stärka 
gemenskapen inom organisatio-

nen och att sprida information 
om vår verksamhet, från rådet, 
distrikt och klubbar. Facebook är 
en utmärkt kanal för att snabbt få 
ut angelägna meddelanden samt 
för att inspirera och hålla med-
lemmar uppdaterade om aktuella 
händelser.

Inga politiska eller religiösa 

VÄLKOMMEN TILL VÅR EGEN FACEBOOK-GRUPP
budskap får förekomma. Vår fa-
cebook är inte avsett att vara ett 
debattforum. Filmade inslag, t.ex. 
från ett föredrag eller en konsert, 
ska inte vara längre än en minut. 
För gratulationer, nekrologer och 
personliga inlägg/hälsningar hän-
visas till andra konton.

Upphovsmannarättsliga reg-
ler gäller. Det innebär t.ex. att 
man endast kan lägga in bilder 
som man själv, eller någon be-
kant, tagit. Bilder som hämtas 
från nätet måste vara "gratisbil-
der", d.v.s. med fri dispositionsrätt.

Välkomna åter alla läsare!
Det här numret handlar mycket 
om kära återseenden och spän-
nande framtidsplaner. Men myck-
et handlar också om vårt inter-
nationella arbete. Både RP Gertie 
Stenkula och NR Ewa Jägevall lyf-
ter fram Europa-samarbetet i sina 
artiklar. Detta var även ett viktigt 
ämne på årets lyckade Informa-
tionsmöte i Skövde. 

Äntligen kunde man ses fysiskt 
igen för en kick-off med mycket 
tyckande, många goda idéer och 
stor framtidstro. 

Arbetet i FN har fortsatt men med 
digitala möten berättar IIWvP Ze-
naida Farcon.  Läs gärna också ar-
tikeln om Hemsidan där vår Web-
master Elisabeth von Friesendorff 
ger  nyttiga tips.  

I tidningen finns många rap-
porter som visar att klubbverk-
samheten långsamt börjar återgå 
till det normala igen. En viktig 
fråga på höstens Rådsårsmöte 
blir vilka gemensamma projekt 
vi ska ha de kommande tre åren. 
Se till att din klubb röstar i tid. Läs 
"platsannonsen" där SIWRs VU sö-

ker nya medarbetare. Anmäl dig. 
Du kommer aldrig att ångra dig! 
Nu kör vi!

Kerstin Jonson
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Vad vi har längtat efter att kunna 
ses igen! Efter ett år av inställda 
möten, så fick vi då klartecken 
från regering och folkhälsomyn-
digheten att genomföra vårt In-
fo-möte fysiskt. Mycket planering 
har föregått detta och jag var be-
redd att planera om,  ifall vi varit 
tvungna att begränsa deltagar-
antalet. Man kunde nästan ta på 
glädjen i luften i foajén till Sköv-
de - Billingens konferenslokaler, 
då info-mötets deltagare sågs. 
Kände också glädjen idag, då kal-
lelse kom till ett ”vanligt” årsmöte 
i min hemmaklubb. Nu kan vi träf-
fas, planera Inner Wheels aktivite-
ter, men ändå vara försiktiga och 
vara rädda om varandra.

Tips till klubbmötet
Hur gör vi då klubbmötena attrak-
tiva och samtidigt ökar medlem-
marnas kunskap om Inner Wheel? 
Past Rådspresident Ewa Jägevall, 
gjorde förra året ett utmärkt bild-
spel om Inner Wheel — då, nu 
och i framtiden. Koncentrera er 
på ett par bilder som inledning på 
klubbmötet. Efter ett par gånger 
är medlemmarna mer kunniga än 
tidigare. Först lite kunskap, sedan 
vidgade kunskaper, ”många bäck-
ar små blir en stor å”. Eller ta fram 
det gamla verktyget ”tre minuter 
Inner Wheel”. Det kan vara vem 
som helst bland de närvarande, 
vidtalad i förväg, som berättar 
om IW eller om sig själv. Berättar 
hon om sig själv, då ger hon med-

lemmarna chansen att lära känna 
henne bättre än tidigare. Ett tips 
från den nya digitala världen är 
också, att bjuda in en föreläsare 
att berätta via zoom, en föreläsare 
som det skulle bli alldeles för dyrt 
att anlita fysiskt. Reskostnader 
slipper vi då.

Ökat samarbete i Europa
Jag har under den gångna våren 
deltagit i en grupp för europeiskt 
samarbete, DP Britt Gars Peters-
son, D240, och pDP Marianne 
Kaufmann, D239, är de som delta-
git. Målet är att gynna samarbete 
mellan europeiska länder samt 
förenkla i den mån det går, det 
administrativa arbetet på olika 
nivåer. Förebild är IIW past Pre-
sident Catherine Refabert, som 
är en stor förespråkare för dessa 
frågor. Entusiaster, organisatörer 
för European meeting i Rimini det 
här året, riktar in sig på nästa Con-
vention och bygger underlag för 
motioner som är tänkta att läggas 
fram inför Convention i Manches-
ter 2024.

Jag kommer gärna! 
Nu ser jag fram emot att besöka 
distrikten vid årsmötena, men jag 
kommer gärna vid ett annat tillfäl-
le till de distrikt som även de har 
sina årsmöten i oktober. Att träffa 
er som formar distrikt och klubbar 
ger mig möjlighet att lära kän-
na våra nio distrikt och förhopp-
ningsvis då klubbarna också. En 

stor tillgång har varit vice distrikt-
spresidenterna och mina digi-
tala möten under året som gått. 
Visserligen endast en lite ruta på 
Zoom eller Teams men vi har ändå 
kunnat utbyta åsikter och på det 
viset lära känna varandra lite. Våra 
hjälpprojekt ömmar jag starkt för. 
På Rådsårsmötet fattar vi beslut 
om vårt nästa internationella pro-
jekt som kommer att ingå under 
paraplyorganisationen Strong Wo-
men - Stronger World. Glöm inte 
vår Hemsida, där du kan läsa om 
hjälpprojekten. Även en liten in-
samling hjälper till att hjälpa. Kan-
ske på klubbmötena.

Pink  First  
Om vår nya världspresident, Ebe 
Martines och hennes motto Pink 
First står att läsa på annat ställe i 
tidningen. Ambitiös, har hon re-
dan haft zoommöte med flera av 
oss.

Kvinnor hälper kvinnor
Inför det nya verksamhetsåret vill 
jag önska er ett glatt och fint år 
med många tankar om och verk-
ställighet av idéer! Gör reklam för 
Inner Wheel!  Så vill jag avsluta 
med ett citat från världspresiden-
ten, Kvinnor hjälper kvinnor och än 
en gång 
Ha ett bra Inner Wheel-år!

Gertie Stenkula
Rådspresident 2021-2022

INNER WHEEL - NYSTART

Rådspresident Gertie Stenkula

Inner Wheel-vänner!
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Kära innerwheelare!

Tänk att tiden går så fort! Mitt 
tredje och sista år i Rådet började 
redan för ett par månader sedan, i 
rollen som Nationalrepresentant/
Past Rådspresident och DISO. Ett 
spännande uppdrag, ett uppdrag 
jag känner för. 

Naturkatastrofen i Europa
I juli nåddes vi alla av nyheten från 
de fruktansvärda naturkatastro-
ferna i västra Tyskland och östra 
Belgien. Genom den ofantliga 
nederbördsmängden som föll på 
kort tid försvann hela byar, hus 
och all infrastruktur i vattenmas-
sorna. Jag kondolerade National-
representanterna i de båda län-
derna och fick då reda på att inga 
familjer till innerwheelare hade 
förlorat sina hus och hem.

Grattis Agneta Svensson !
I augusti fick vår avgående Na-
tionalrepresentant ett certifikat 
med gratulationer från IIWP Bina 
Vyas och Conventionbyrån. Mo-
tiveringen löd, ”Sverige hade 
näst högsta antal Innerwheela-
re, i gruppen länder med 9-30 
distrikt, under det virtuella Con-
vention. Tack för att du, Agneta, 
har bidragit till denna framgång!"                                                                 
Svenska Inner Wheel Rådet fram-
för ännu en gång ett varmt tack 
för dina insatser i SIWRs VU.

"Pink first" - nytt viktigt tema
 Vår nya IIWP Ebe Panitteri Marti-
nes hade i augusti ett Zoom-mö-
te och presenterade sitt valspråk 
”Pink first”. 

Det bygger på FNs 17 globala mål 
fram till 2030. IIW presidentens 
fyra prioriterande områden är 
kvinnor och flickors hälsa, utbild-
ning, möjligheter och egenförsörj-
ning. Se bildspelet på vår hemsida! 
Ett mycket uppskattat program-
inslag på årets informationsmöte 
i Skövde var föredraget av IIWPP 
2011-2012 Catherine Refarbert, 
Frankrike. Via länk talade hon om 
styrkan inom Inner Wheel Europa.
Se separat artikel.

På infomötet presenterade jag 
svar från det digitala grupparbe-
tet vid fjolårets info-möte, "SIWRs 
goda styrkor och möjligheter". 
Det uppdaterade bildspelet "In-
ner Wheel i tiden – för Inner Whe-
els framtid" finns på vår hemsida.                    
Har du gjort din Storytelling om 
Inner Wheel?

Inner Wheel i Europa
Det blev en liten rivstart i år! Re-
dan i maj trillade anmälningsblan-
ketter in till två ”work shops”  vid 
European Meeting i Rimini.  Jag 
återkommer med en rapport se-
nare. Som NR har jag och vår RP 
uppdrag att delta i European Me-
eting. Med anledning av den pan-
demin som råder kommer vi att 
delta via en Zoom-länk. 

Om ni har varit observanta 
så har Europa redan flaggat för 
”Bridging the Baltic Sea” i Lübeck           
20–22 maj 2022 och ”European 
Rally” i Berlin, den 9-11 september 
2022. Vårt Vänskapsmöte i Täll-
berg, som ställdes in p.g.a. smitt-
spridning förra hösten, hoppas vi 
återkommer ett annat år! 

Jag har fått en förfrågan om 
Sverige var intresserat av ett 
Nordiskt Rally under 2022. Jag 
svarade att Sverige tycker, liksom 
ett par andra nordiska länder, att 
vi skulle avvakta då Lübeck och 
Berlin redan har bjudit in. 

Jag önskar nu att ni alla åter-
går till kreativa fysiska månads-
möten i höst och så kanske vi 
ses på ert distriktsårsmöte. El-
ler så kanske vi ses på vår Face-
booksida – Inner Wheel Sverige.                                                                                 
Glöm inte bort att ett skratt bety-
der så mycket!

Vad Inner Wheel gör, berör 
kvinnor, som vi gärna delar med 
fler!

Ewa Jägevall
Nationalrepresentant 2021-2022

Nationalrepresentant Ewa Jägevall

GRÄNSLÖST ROLIGT
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-Pandemin har påverkat Inner 
Wheels arbete inom Förenta Na-
tionerna på många sätt, säger 
Zenaida Farcon, vice president 
Internationella Inner Wheel. Som 
inkommande IIW president 2022-
2023 är hon ansvarig för kontak-
terna med våra FN-representanter.  
Hon berättar att alla möten och 
sammankomster för närvaran-
de sker digitalt. De flesta mötena 
äger oftast rum en gång i månad-
en. Under rådande förhållande har 
speciellt fokus ägnats åt angeläg-
na frågor kring "The Status of Wo-
men and Girls" och "Welfare of the 
Family and Elderly", säger Zenaida.

Våra representanter är i New 
York Martine Gayon och Michelle 
Burgess, i Wien Ceja Gregor Hu, 
Ulrike Nemling och Vernique Bicu 
samt i Geneve Karin Rivollet.

Inner Wheel har som en Non 
Govermental Organisation (NGO, 
ickestatlig organisation), konsul-
tativ status i FN. Det ursprungliga 
förslaget till att IIW skulle enga-
gera sig i FN kom 1970 från Mrs. 
Trinidad Legarda, styrelseledamot 
i IW Philippinerna.  1973 fick IIW 
NGO-status. 

Som NGO är vi konsultativ 
medlem i FNs Ekonomiska och So-
ciala råd (ECOSOC) och i barnfon-
den UNICEF. ECOSOC har kontakt 
med ca 4  500 NGOs. Konsultativ 
status innebär att vi inte har nå-
gon formell rösträtt vid FN-möte-
na. Däremot kan vi göra vår röst 

Inner Wheel i Förenta Nationerna

VÅRT VIKTIGA ARBETE FORTSÄTTER

  
hörd genom olika uttalanden 
från NGO-kommittéerna. Våra re-
presentanter rapporterar till  IIW 
VPresident (f.n.Zenaida) som i sin 

Inner Wheel arbetar ständigt för att förändra 
och förbättra kvinnors situation på olika sätt 
över hela världen. Förutom våra gemensamma 
hjälpprojekt medverkar våra medlemmar aktivt 
i många lokala kvinnoprojekt som ofta har en 

internationell koppling. Som många känner till 
har vi även en viktig roll på det högsta interna-
tionella hjälpplanet – Förenta Nationerna. Här en 
rapport hur det arbetet bedrivs under rådande 
Coronapandemi.

tur rapporterar till IIWs VU.  Våra 
representanter följer och deltar i 
möten med kommissioner med 
viktiga teman som t.ex. Mänskli-
ga rättigheter, Barnets rättighe-
ter, Kvinnors rättigheter, Familjen, 
Äldre och Droger. De rapporterar 
regelbundet till IIW om sitt arbete. 
Minst lika viktigt är att våra FN-re-
presentanter håller sig informera-
de om vad som händer inom Inner 
Wheel runt om i världen. Därför 
skickas regelbundet årsrapporter-
na från alla Nationalrepresentan-
ter till dem.

Följ gärna vårt arbete i FN. Det 
finns alltid uppdaterade rapporter 
på IIWs hemsida. Dessutom finns 
de flesta rapporter och protokoll 
tillgängliga på FNs olika hemsidor 
och på Twitter. 

FNs generalförsamling i New York i arbete före pandemin.

Zenaida Farcon IIWVP 2021-2022
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Äntligen kunde vi ses igen fy-
siskt på ett stort Inner Whe-
el-arrangemang! Årets Informa-
tionsmöte, som hölls på Hotel 
Billingen i Skövde under vecko-
slutet 14-15 augusti, hade sam-
lat 65 innerwheelare från hela 
landet. Här deltog SIWRs verk-
ställande utskott och funktionä-
rer från de nio distrikten. Många 
var på plats den här gången för 
att skapa en riktig ”kick-off” ef-
ter alla pandemiprövningar.

Rådets VU träffades redan på 
fredagen då man, förutom funk-
tionärsrapporter, bl.a. behand-
lade stadgekommitténs förslag 
till en reviderad version av Stad-
gar, Instruktioner och Handbok 
och förslag till nya funktionärer 

för SIWR 2022-2023. På höstens 
rådsårsmöte kommer beslut fattas 
om vårt insamlade bidrag till den 
internationella Covid-19 fonden. 
Ett alternativ är att skänka medlen 
till IW-doktorns verksamhet (vacci-
nation) i Kenya.

Rådspresident Gertie Stenkula 
öppnade infomötet på lördagen 
och hälsade alla varmt välkomna. 
Avgående PRP/NR/Riso Agneta 
Svensson avtackades av sin efter-
trädare Ewa Jägewall (t.v. på bild-
en). 

Efter en kort presentation av 

ledamöterna i VU gick startskot-
tet för en angelägen fråga: ”Åter-
start och Nytändning i distrikt 
och klubbar”. Lilian Bergholtz 
och Gunilla Blomqvist från Lin-
köping IWC presenterade med 
hjälp av ett informativt bildspel 
Inner Wheels bakgrund och upp-
byggnad samt kvinnors rättighe-
ter. Materialet är tänkt att använ-
das för att inspirera och tänka 
nytt och annorlunda i klubbar 
och distrikt. Detta bildspel och 
flera andra uppdaterade bildspel 
finns på hemsidan. 

Viktiga frågor under hösten                                                                                                                                           
Agneta Larsson, vice RP, presen-
terade läget för våra nuvarande 
projekt och projektansvariga för 
perioden 2021-2024, förutsatt 

Informationsmötet i Skövde 14-15 augusti
Rådets VU. Fr.v. Monique Mellin, Rose-Marie Wahlgren, Gertie Sternkula, Ewa Jägevall och Agneta Larsson.

Skövdes skyddshelgon, S:ta Elin berätta-
de om sitt liv under 1100-talet.

ÅTERSTART OCH NYTÄNDNING I HELA LANDET
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Lunchpaus och nätverksbyggande. I förgrunden Christina Persson, Helene Reiner, 
båda D235 och Elisabeth von Friesendorff.

Under kristallkronorna i den vackra festsalen lades pannorna i djupa veck vid gruppar-
bete.  I förgrunden Kajsa Rentzog och Marith Olsson D 232.

att projekten röstas igenom på 
rådsårsmötet i november. 

En enkät bland klubbarna (50 
svarade) under våren visade att 
en majoritet vill fortsätta med 
dessa projekt. Projekten har haft 
olika löptid tidigare. Nu kommer 
alla att löpa under tre år, tiden 
mellan Conventions. 

Redaktör Kerstin Jonson hade 
gjort en enkät bland klubbarna 
i vilken form medlemmarna vill 
ha Inner Wheel-Nytt i framtiden. 
Tryckt och i brevlådan, endast 
på nätet eller både och. Beslutet 
blev att de som inte vill ha den 
tryckta versionen ska kunna få 
så. De bara anger detta i sin profil 
på hemsidan. Påverkar inte med-
lemsavgiften.

Rådets IT-ansvariga Annika 
Ahlqvist berättade om vissa öns-
kemål om förändringar av IT-sys-
temet 2021-2022. Hon gav även 
tips hur man på hemsidan kallar 
till möten i Teams och Zoom. Di-
striktens IT-specialister hade eget 
möte under infomötet under led-
ning av Annika och Elisabeth von 
Friesendorff, ansvarig för Hemsi-
dan.

Europa i centrum
Söndagen ägnades mycket åt det 
Europeiska samarbetet. RP Gertie 
har under våren och försomma-
ren jobbat med denna fråga till-
sammans med Britt Gars Peters-
son, D240 och Marianne Kaufman 
från D239. Det krävs en förenkling 
av organisationen och Europa 
borde få mer inflytande i IIW. Eu-
ropa borde t.ex. kunna enas om 
en kandidat till posten som IIW 
president.

Via länk från Frankrike hade 
mötesdeltagarna glädjen att få 
lyssna på Catherine Refabert. 
Hon var IIW President på Conven-
tion i Istanbul, då Inner Wheels 
självständighet i förhållande till 
Rotary röstades igenom. 26 år av 
hennes liv har hon, som hon själv 
uttrycker det, besatt ägnat sitt 

liv åt Inner Wheel. Hennes mot-
to som IIW president var ”Think 
ahead, aim high” och enligt det 
arbetar hon fortfarande. Den för-
ra IIW presidentens motto ”Lead 
the change” har också blivit Ca-
therines väg att gå. 

En överlevnadsfråga
-Tack vare innovationer som 
Zoom och Teams, kunde vi få hen-
ne att ställa upp och inspirera oss.   

Själv hyllar hon denna utveckling 
och menar att vi kommit in i en 
ny era, då vi kan mötas på olika 
plattformar, berättar RP Gertie 
som fortsätter:

-En charmerande, aktiv Inner 
Wheel-medlem, engagerad i sam-
arbetet inom Inner Wheel i Euro-
pas stater. Spännande att höra 
henne tala om önskan om trans-
parens och förenkling genom att 
vidareutveckla Constitution. En 
enda Constition Chairman ska 
hålla reda på världens alla länder. 
Det menar hon är omöjligt. Nu 
arbetar hon vidare i workshops 
och genom ”European Meeting”, 
som kommer att äga rum på 
Zoom och i Rimini. Catherine av-
slutade med att säga:” Vi behöver 
nya medlemmar för att överleva”. 
                  

         Text Gertie Stenkula, Rose-Marie 
          Wahlgren, foto privat, Ruth Brunner,  

och Kerstin Jonson.

PIIWP Catherine Refabert, Frankrike.
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Redaktör D 233
Annkatrin Forsling

17 glada damer från Borlänge 
IWC träffades i maj vid Vassjön för 
fågelskådning. Anders Åhrman 
från Tunabygdens Fågelklubb be-
rättade om arbetet med att åter-
ställa Vassjön till vad den en gång 

var. Han hjälpte oss 
sedan att se och art-
bestämma de fåglar 
som fanns där.

Vid slutet av 
80-talet var området 
helt igenväxt och 
man fick ta dit stora 
maskiner för att röja, 

muddra och rensa. Detta arbete 
påbörjades i början av 90-talet 
och pågår fortfarande. Vassjön 
idag är helt öppet och skogen 
med sitt sly är bortrensat. Ett stort 
antal, ca 150 Highland Cattle-kor 

sköter arbetet 
med att hålla 
området öppet 
och göra det till 
ett underbart 
strövområde och 
ett paradis för 
häckande sjöfågel.

Vi hade med oss eget fika och 
under tiden det intogs var det 
dags för lite hjärngymnastik- ett 
fågelquizz. Anders, som är en van 
fågelskådare, såg och hörde 27 
olika arter. Vi andra lyckades se ett 
varierande antal.  

Text och foto Helena Åhrman

BORLÄNGE SÅG FÅGLAR VID VASSJÖN

Falu IWC hade klubbmöte/träd-
gårdsträff hemma hos Maj-Britt 
Wickberg. 

Meningen var att vi skulle hål-
la till i trädgården, men det blev 
kallt och regnigt just den dagen. 
Men alla 21 fick plats på altanen 
och i vardagsrummet och var gla-
da över att få träffas igen. 

Två nya medlemmar, Ulla Hed-
löf och Catharina Hjortzberg-Nord-
lund valdes in. Båda har deltagit i 
vårens promenader. 

Åsa Zandén (t.h.) överlämna-
de presidentkedjan till Lena Fri-

man Porelius. Sedan var det dags 
för ett gammaldags kafferep. Hela 

FALUN FIKADE HOS MAJ-BRITT

styrelsen hade bakat gott fika-
bröd och kokat kaffe och te.

Text och foto Maj-Britt Wickberg

Avesta IWC träffades i försam-
lingshemmets trevliga trädgård i 
början på juni. Solen sken och det 
var varmt och skönt. KP Madeleine 
Ingmarstedt hälsade välkommen 

och inledde med en tyst minut för 
Margaretha Thufvesson som gått 
bort under året. Därefter lät vi oss 
väl smaka av kaffe, smörgås och 
tårta under trevligt småprat. Vi 

AVESTA SJÖNG OCH HURRADE FÖR JUBILARER
hade många jubilarer som fyllt år 
under året och som vi passade på 
att sjunga och hurra för. 

Inga Jannerlid, Boel Ragnars-
son, Anita Carlsson, Gunilla Nord 
och Inger Bengtsson var på plats 
– men även Ulla Mårtensson och 
Katarina Andersson gratulerade 
vi med att sätta in en slant var på 
kontot för narkotikabekämpning.

 Vi hade också nöjet att väl-
komna Lena Sköld som ny med-
lem.

Text Annika Bertilsson, 
foto Annika Ahlqvist



INNER WHEEL NYTT 1/2021 | 9

Redaktör D 239
Birgitta 

Lundquist

Under våren och sommaren 2021 
har vi i Helsingborg Kärnan IWC 
hållit kontakt med varandra ge-

EXTRA IW-BONUS I COVIDTIDER

nom sköna promenader med olika 
utflyktsmål. 

De flesta promenaderna har 

gått genom vack-
ra Pålsjö skog, 
då vi bl.a. njutit 
av vitsippor och 
plockat nässlor.

Vi har även be-
sökt Fredriksdals 
trädgårdar med 
sina rosenparterrer och prome-
nerat i Vallåkra vid den gamla ler-
kärlsfabriken. Det har varit mycket 
uppskattade utflykter och vi har 
trots allt vågat träffas och ses rent 
fysiskt. 

I höst verkar vi kunna ha ordi-
narie möten, men promenaderna 
har blivit så populära att vi gärna 
vill fortsätta med dem som en ex-
tra IW-bonus. 

Text Gotton Bagger-Jörgensen, 
foto  Elisabet Åstrand

Iväg vi for, Ingelög Wyndhamn och jag, uppspelta 
att äntligen få träffa innerwheelare igen och spän-
da över att lyssna på Past Board Director Christine 
Berggren (Falsterbo-Vellinge IWC). En vacker solig 
dag, blå himmel och skånskt landskap – kan det blir 
bättre?

Vi möttes av 42 ystra systrar från distriktet, alla 
lika glada och uppspelta som vi. Klubbpresidenten 
Gerd Lindström, Malmö-Kirseberg IWC, hälsade  oss 
välkomna med en ny mikrofon för att överösta oss 
alla. Vi hade mycket att prata om; nya innerwheelare, 
nya ansikten…

Efter intag av välgravad underbar lax, intog Christine 
scenen och berättade om sin väg till Board Director 
och åren som verkställande. Många möten och 
många nya vänner…

Avgående Distriktspresident Marianne Kauf-
mann, Trelleborg IWC, avtackade sin styrelse med 
olika färger på rosorna. Hon delade också ut en Ho-
nour Active Member medalj till Elisabeth von Frie-
sendorff, Lund IWC. Elisabeth är webmaster för både 
distriktet och SIWR.  

En härlig dag, mycket inspirerande för fortsatt ar-
bete inom IW.

Text och foto Katarina Orfelt

INSPIRERANDE  DISTRIKTSMÖTE I SKANÖR

T.v. Gerd Lindström tackar Christine Berggren med en ros.

Fr.v. Eva Claesson och Viveka Kylander.
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Vår hemsida består av två delar. 
En informationsdel tillgänglig för 
alla och en del bestående av med-
lemsregistret och intern informa-
tion för IW-medlemmar. 

Går du in på www.innerwhe-
el.se kommer du till en välkomst-
sida där det helt kort informeras 
om  vår organisation och vår vär-
degrund. På denna sida finns ock-
så - på en dator - åtta blå knappar.
På en telefon motsvaras detta 
av en knapp med tre streck med  
följande val:  
Om oss - beskriver hur IW  upp-
stått, vad vi är och vad vi står för.
Nyheter  - vad som hänt och hän-
der i korta rubriker.
Här finns vi – en karta över di-
strikten och information om klub-
barna.
Från Rådet – information från vår 
styrelse.
Våra magasin – här kan du läsa 
vår tidning IW-Nytt som utkom-
mer fyra gånger om året samt in-
ternationella magasin.
Möten – aktuellt om framtida mö-
ten såväl i Sverige som utomlands.
Internationella Inner Wheel – 
innehåller uppgifter om vad som 
händer på det internationella planet.
Bibliotek – bildspel, blanketter, 
PR och reklam och länkar med 
mera.

Längre ned på sidan kommer 
du fram till våra fyra  gemensam-
ma projekt och till Kontakt. Från 
denna går alla kontaktmedde-
lande till mig som WEB-ansvarig.  

I mitten längst ner har vi länkar till 
våra systerorganisationer i Norden 
och till Internationella Inner Whe-
el.

Högst upp på sidan finns en 
blå list. Till höger om mitten står 
det Sök på sidan – Fyll i rutan om 
du vill söka efter något. 

Ett hänglås och en gul ruta har 
rubriken För medlemmar. Som 
medlem måste du här logga in 
med ditt lösenord för att komma 
in på  Mina sidor och Sök i regist-
ret. Klubbens IT-ansvarig hjälper 
dig om du har problem med detta. 
Mina sidor innehåller dina egna 
uppgifter, uppgifter om  klubben 
och lite längre ned om ditt distrikt. 
Till vänster om klubben finns fyra 
rader där man har snabbkoppling 
till Min profil, Rådet, Hjälp och 
Lösenord. Här kan du själv lätt 
byta lösenord.

Går du in på Rådet eller Di-
striktet finns bland annat en 
rubrik Dokument. Här finns de 
olika dokumenten som sänts med 
e-post eller som angetts på den 
öppna sidan att man kan finna där.  

En del klubbar lägger in må-
nadsbrev och protokoll på sin 
klubbsida så att de ska vara enkla 
att ta del av. Här finns också en 
rubrik Kommande möte.

För att något ska komma in på 
hemsidan och denna ska fungera 
måste man kontakta mig och läm-
na material. Eftersom jag tycker 
att det är viktigt att nyheterna för-
medlas snarast så håller jag ”koll” 

på min mail. Oftast blir artiklarna 
inlagda samma dag jag fått dem.  
Kontakt – längst ned till vänster 
är ett forum för olika e-postmed-
delanden. Någon vill tacka för 
uppvakting vid någon högtids-
dag eller begravning eller vill 
skänka pengar och saknar adress. 
Medlemsansökningar kommer 
också in denna väg. Jag tar tack-
samt emot dessa mail och besva-
rar/vidarebefordrar dem gärna.

Finner du något på hemsidan 
som är fel, gammalt eller inte bor-
de stå där så hoppas jag att du hör 
av dig. Och fråga gärna!

Till sist ett stort tack till alla fli-
tiga medarbetare och för alla fina 
bilder från distrikten till hemsidan. 
Har du inte besökt oss ännu är du 
varmt välkommen. Du går miste 
om mycket om du inte tittar in! "

Webmaster SIWR Elisabeth
elisabeth@friesendorff.se

ELISABETH HÅLLER 
HEMSIDAN AKTUELL
www.innerwheel.se, det vill säga vår hemsida, är 
vårt ansikte utåt - och inåt. 
    Varje dag, året om, besöks hemsidan av med-
lemmar och andra intresserade runt om i landet. 
Webmaster och "Spindel i nätet" är sedan 2014 
Elisabeth von Friesendorff, Lund IWC, som före-
dömligt ansvarar  för driften och ser till att sidan 
alltid hålls aktuell. Här berättar hon lite om sidans 
uppbyggnad och ger nyttiga tips för besökarna.
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Redaktör D 235
Inger Dalborg

IW-MEDLEMMAR FAST I TULLEN

Fyra innerwheelare från Sigtu-
na-Arlanda IWC har besökt Tull-
verkets hundskola i Rosersberg. 
Utbildningsansvariga behövde   
figuranter i samband med  trä-

åskådare och se 
hundarna söka 
efter förbjudna 
substanser i res-
väskor. De im-
ponerade även 
då med sin träffsäkerhet. Vid detta 
träningstillfälle ingick två hundar 

som Inner Wheel har sponsrat.  
Alla hundarna var väldigt duktiga.
Vi hade två oförglömliga eftermid-
dagar på hundskolan!

Text och foto Eva Axelsson

NY PRESIDENT
I DISTRIKT 235 

Distriktspresident Marlène Wahl-
qvist (t.v.) lämnade över presi-
dentkedjan till Elisabeth Eisen på 
VU-mötet i juni.                     

 Foto Inger Dalborg

Den 2 juni träffades vi i Stock-
holm Ekerö IWC i Drottningholm 
i Marianne Wahlgrens härliga 
trädgård. Vi fikade bland syrén-
buskar och njöt av vacker utsikt 
och tittade på hennes fina hus.  
Det härstammar från Gustaf IIIs 

skomakare som lär ha bott där. 
Birgitta Renbjer fick överta 

klubbpresidentkedjan från Mary 
Irwin.

OBS IW-tårta!
Text och foto Inger Dalborg.

MÖTE PÅ KUNGLIG MARK

ning av narkotikasökhundar. Klart 
vi ställde upp när frågan kom från 
vår president Käthe Sivander! 

Först fick vi en genomgång 
med information från hund-
skolans nationella samordnare.  
Tullverket har cirka 50 hundar i 
Sverige av olika raser t.ex. labra-
dorer och springer spaniels.Initialt 
tas hundvalparna emot av foder-
värd. Sedan tränas hunden upp  
ordentligt av personal på Tull-
verket. Speciell vikt läggs vid att 
hundarna ska ha bra karaktär; är 
positiva, snälla, inte lätt blir arga 
och är självsäkra. 

Vi fick agera som figuranter 
d.v.s. någon av oss hade narkotika 
i kläderna.  Sedan gick vi i tur och 
ordning runt och hundarna sökte 
på oss. 

De fick instruktioner från 
hundförarna och hundarna mar-
kerade mycket tydligt när det 
var en ”träff”. Vi fick även vara 

Tre glada figuranter med Inner Whe-
el-hundar: Britt-Marie Tingwall, Käthe 
Sivander och Ulla Eriksson. Fotograf Eva 
Axelsson var den fjärde figuranten.
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Redaktör D 238
Birgitta Sallmén

Vårutflykten med Skövde S:ta 
Elin IWC var planerad att äga rum 
utomhus. Denna onsdagkväll var 
mycket kylig, 8˚ och regnet stod 
som spön i backen. 

Knappt 20 tappra medlem-
mar och tre gäster iklädda varma 
kläder och regnställ samlades vid 
Hagenstugan på Billingen.

Vår föredragshållare Anders 
Ståhl, affärsutvecklare för Skövde 
kommun, hade naturligtvis nyck-
eln till Nya BillingeCenter. Torra 
och varma fick vi lyssna till ett 
mycket trevligt föredrag om “Bil-
lingens utveckling och framtid”. 

NYA SATSNINGAR PÅ BILLINGEN 

President Gunilla Haglund tackar Anders 
Ståhl, kvällens föredragshållare. 

Distrikt 238 var 
samlade på  det årli-
ga Informationsmö-
tet, som i år gick av 
stapeln på Scandic 
Billingen I Skövde. 
Vi saknade bara en 
i styrelsen – vice Di-
striktspresident. Var 
finns du i Distriktet  
som tillsammans med oss tar våra 
klubbar in i kommande verksam-
hetsår? Vi är ett glatt gäng som all-
tid hjälps åt och som tror på Inner 
Wheels framtid.  Hör av dig för vi 
saknar dig …

D238. 
Nedre raden fr vänster: Berit Nilsson, 
Britt-Marie Kjellberg, Birgitta Henning.
Övre raden Ingegerd Vårbrant, Cecilia 
Bengtsson, Birgitta Sallmén och Christi-
na Nylander.

Text Birgitta Sallmén, 
foto Kerstin Jonson

FIN INBJUDAN  FRÅN D 238

13 glada Inner Wheel-damer från 
Gislaved IWC samlades en solig 
kväll i juni för våravslutning  på 
Hestraviken. Det var uppdukat 
med avstånd inomhus och vi njöt 
av god mat och många efterläng-
tade möten med härliga samtal 

tillsammans. Vid den  gemensam-
ma samlingsstunden efteråt sum-
merade vår president Irene Berlin 
det gångna verksamhetsåret. 

Pandemin har ställt till det för 
oss på många sätt, men vi har för-
sökt hitta lösningar, för att kunna 

GISLAVED HYLLADE "LOOKING FABULOUS"
träffas ändå med hänsyn till res-
triktionerna. Nuvarande styrelse 
kvarstår ett verksamhetsår till på 
grund av av pandemin.

Fyra medlemmar fick nöjet  
att firas i efterhand med blom-
mor och sång. Fr.v. på bilden Jill 
Österlind, Margareta Engström, 
Christina Lönnberg och Inga-Maj 
Johansson hade alla uppnått ål-
dern “ looking fabulous”.

Birgitta Sallmén berättade om 
hur det var att delta i Convention 
via datorn. Glöm inte att gå in och 
ta del av information, bilder m.m. 
på Inner Wheels hemsida uppma-
nade hon oss.

Text  och foto Jill Österlind

Skövde kommun vill öka invåna-
rantalet till ca 70 000 och göra 
Skövde till en attraktiv plats att 
bo på, där det finns möjlighet till 
en aktiv fritid. Redan nu har man 
räknat med 1,5 milj besökare per 
år. Det som återstår att ordna är 
boende som passar alla åldrar 
och intressen. 

Det är sorgligt att 
se Billingehus i 
nuvarande skick. 
Nu har Mattias 
Hägg öppnat res-
taurangen och 
väderskyddet på 
bandyplanen är uppskattat.
Text Ulla Persson, foto Ewa Jägevall
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Sommaren 2022 avgår många från vårt VU i SIWR. 
Nya friska krafter behövs att föra skutan vidare.
Det är ett verkligt roligt och givande arbete som 
jag tror ingen som haft jobbet, har ångrat sitt JA 
när hon fått frågan.

Nu har Du möjlighet att göra din insats och få 
möjlighet att vara med och påverka framtidens 
Inner Wheel. Nu behövs förslag till följande funk-
tionärer i SIWR för verksamhetsåret  2022-2023: 
vice Rådspresident, Rådssekreterare, IT-sam-
ordnare, Redaktör IW-Nytt/Medieansvarig.
Hoppas du är intresserad av något av jobben. 

RIKTIGT ROLIGA JOBBERBJUDANDEN
Eller du kanske vet någon annan som 
skulle passa? Hör av dig så snart som 
möjligt och tipsa valberedningens sam-
mankallande Ewa Jägevall, Skövde S:ta 
Elin IWC, ewa@jagevall.se alt 070-812 3250.

De funktionärer som redan är föreslagna för 2022-2023 är
Rådspresident Agneta Larsson, Hörby IWC, Past Rådspresi-
dent/NR/RISO Gertie Stenkula, Lund IWC och Rådsskattmäs-
tare Monique Mellin, Skurup IWC, Webmaster Helene Reiner, 
Stockholm Västra IWC och Matrikelredaktör Kajsa Rentzhog, 
Sundsvall IWC.

VILKA PROJEKT SKA VI DRIVA TILLSAMMANS?
Vilka projekt ska vi driva gemen-
samt de närmaste åren? Inför 
kommande beslut gjordes i vå-
ras en enkät bland klubbarna vil-
ka projekt de önskade att SIWR 
skulle satsa på inför de komman-
de tre åren. Resultat av enkäten:

Ytterligare en enkät gjordes i vå-
ras. Alla medlemmar fick ett mail 
där de tillfrågades om de ville 
läsa Inner Wheel-Nytt på papper 
eller om de ville läsa tidningen 
digitalt.

Detta var en fråga som enga-
gerade. Gemensamt var att man 
uppskattade tidningen. Den be-
tyder något för många. Däremot 
varierade läsvanorna. Det var 
många som ville ha tidningen "i 
handen", men det fanns också en 
stor skara läsare som följer den 
endast på nätet.

Nu har SIWR beslutat att den som 
inte vill ha den tryckta tidning-
en utan bara digitalt ska erbjudas 
den möjligheten. Man går bara in 
på Mina sidor och gör en notering 
(man tar bort ett JA i en ruta). De 
som vill ha tidningen med posten 
i pappersformat behöver inte göra 
något alls. 

Tar du bort JA i rutan och ång-
rar dig efter någon tid så är det 
bara att gå tillbaka och knappa in 
JA igen. IT-ansvariga har lovat fixa 
detta till nästa nummer av IW-Nytt.

Av 87 klubbar svarade 51. Av dessa 
ville 49 klubbar att det ska bli en 
fortsättning av Narkotikabekämp-
ningen. 

Garissa fick 41 röster, IW-dok-
torn 45 röster och Silviastipendier-
na 25 röster.

Ytterligare några förslag nämn-
des. Flest röster av dessa fick Ope-
ration Smile 6 röster, Solvatten 
fick 3 röster och några andra fick 
2 röster var. Till Rådsårsmötet i no-
vember ska klubbarna ha röstat så 
att beslut kan tas.

IW-NYTT DIGITALT ELLER I PAPPERSFORMAT?
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Redaktör D 234
Marita Björn

Vad vore livet utan konst?
Detta har tjejerna i Kristinehamn 
IWC tagit fasta på och gått en an-
dra konst-tittarrunda. 

Denna gång började vi med 
två skulpturer av Lorraine Ran-
tala, stans egen skulptör. Kvinna, 
en sittande gestalt med en hand 
lyft formad till en skål där allt kan 
rymmas, bara betraktaren sät-
ter gränser. Vidare promenad till 
hennes andra verk, Systrar, som 
uttrycker vänskap och rastlöshet 
där de sitter tätt intill varandra 
och dinglar med benen utan att 
nå marken. Här finns plats att slå 
sig ner, vilket President Gullevi 
Sandling gjorde, men hon nådde 
ner till marken (se bild).

 Promenaden fortsatte vidare 
över stadens vapen, som formats 
i gatsten på Kungsgatan. Att man 
kliver på ett konstverk är det inte 

alla som tänker på, men IW vet.
Ytterligare en bit längs gatan kan 

VAD VORE LIVET UTAN KONST?

man beundra en 
fontän med en 
liten tjej, Daphne 
av kristineham-
naren Rafael Råd-
berg.

Därefter kom vi till en relief på 
posthusets ena vägg, Kärleksbre-
vet av Nils Olsson. Vi ser hur brev-
bäraren överlämnar ett brev till 
en lycklig tjej. 

Från fontänen Bit för bit, ett 
kar av röd granit med skulpturer 
runt om, gick vi över till bibliote-
kets yttertrappa och tittade på 
trappräcket med sex gjutna ab-
strakta figurer av E. Elfwen. 

Det finns hur mycket som 
helst att se på, men nu är det bra 
för denna gång.

Text och foto Marita Björn

I den ljuva tiden mellan gullviva 
och guckusko möttes Filipstad 
IWC i naturreservatet Tibergs 
Udde i gruv- och kulturbyn Lång-
ban, norr om Filipstad. Det var för 
första gången sedan pandemin 
slog till som vi äntligen vågade 
mötas. En av medlemmarna, Ing-
er Berggren Garnacho, är uppvux-
en i Långban och var vår guide. 
Byn är en av världens mineralri-
kaste orter där malm brutits se-
dan 1500-talet. 

Men kanske är Långban mest 
känt för att här föddes den världs-
berömde uppfinnaren John Erics-
son  som bland annat konstruera-
de Monitor, pansarkryssaren som 
gjorde en avgörande insats i det 
amerikanska inbördeskriget för 
Nordstaternas seger. Johns bror 
Nils byggde kanaler och järnvä-
gar, adlades och står staty utanför 
Centralen i Stockholm. Mindre 

känd är, typiskt nog, deras syster 
Anna Carolina som lär ha varit den 
mest begåvade i syskonskaran 
men inte fick någon utbildning 
utan ”bara” blev prästfru i Väster-
götland.

Anna Carolina fick för ett antal 
år sedan en restaurang uppkal-

lad efter sig, belägen i syskonens 
födelsehem i Långban. Restau-
rangen finns kvar, men nu heter 
den ”La Cuisine de Långban”  och 
serverar jättegod mat, vilket vi 
kunde konstatera när vi avslutade 
årets första klubbmöte med en 
middag där.   

FILIPSTAD I VÄRLDSBERÖMDA LÅNGBAN

Filipstad IWC på studiebesök i Långban. Text Karin Sundelin, foto Agneta Svensson
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Redaktör D 240
Ruth Brunner

I juni träffades 18  medlemmar  från Osby-Broby 
IWC på Hjärtasjötorpet. Efter en vandring runt sjön, 
ca 3 km, grillades korvar och annat gott. 

Klubbmötet inleddes med sång och KP Christi-
ne Ivarsson talade om det märkliga året som gått. 
Vi har dock lyckats samla många deltagare på våra 
vandringar, och det har gjort gott i själen att träffas, 
även på behörigt avstånd. 

Med önskan om ett bättre år 2021/2022 tacka-
de Christine avgående styrelse med en fin nyckel-
ring från Brio och lämnade över presidentkedjan till 
inkommande KP Marie Berglund. Marie gav en ros 
till avgående KP Christine och tackade för hennes 
insats under året.

Text och foto Ytte Hjert

Halmstad-Tylösand IWC har haft 
traditionell sommarlunch på Leifs 
terrasser i Tylösand. 

Många medlemmar gladdes åt 
att åter kunna träffas för bordssam-
tal. Klubbpresident Susanne Svens-
son hälsade välkommen och tände 
vänskapens ljus, som lyste ikapp 
med solen denna strålande dag.

Text och foto Birgitta Brofelth

Hässleholm IWC delar årligen ut 
stipendium på 3 000 kr som upp-
muntran och stöd till ung kvin-
na i avgångsklass från någon av 
högstadieskolorna i Hässleholms 

NU BLEV DET STIPENDIEUTDELNING
delats Gabriella 
Thörn för strålan-
de prestationer 
och med goda 
betyg och vitsord 
från skolan, tilli-
ka väldigt duktig 
konståkare i Tyringe Konståknings-
sällskap. 

Det andra stipendiet har tillde-
lats Mathilde Janzen för strålande 
prestationer och med goda betyg 
och vitsord från skolan, tillika en 
entusiastisk och god kamrat med 
positiv inställning. Mathilde tränar 
och spelar fotboll på mycket hög 
nivå.

Text Ruth Brunner, foto Ruth Brunner och 
Catharina Blomberg.

kommun. 2020 pausades ut-
delningen p.g.a. rådande om-
ständigheter. I år kunde därför 
två stipendier delas ut!

Det ena stipendiet har till-

Gabriella Thörn. Mathilde Janzen.

SOLIG SOMMARLUNCH I TYLÖSAND

PROMENADER FÖR BÅDE KROPP OCH SJÄL
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International Inner Wheel Pre-
sident 2021-2022 Ebe Martines 
Panitteri från Italien har som 
tema för sitt presidentår "Pink 
First". Här ger Ebe lite om bak-
grunden och kampanjmärket.
I FN:s Agenda 2020-2030 anges 
tydligt att jämlikhet mellan kö-
nen, att alla kvinnor och flickor 
kan förverkliga sig själva och kvin-
nors och flickors emancipation, är 
drivkraften som gör att vi uppnår 
alla hållbara utvecklingsmål. Kvin-
nor som hjälper kvinnor är alltså 
inriktningen på mitt tema Pink 
First (Kvinnor först).

Det är fyra områden som ska 
uppmärksammas: Hälsa, Utbild-
ning, Möjligheter  och Självför-
verkligande/Emancipation. 

Jag litar på att alla vi ska bidra till 
att främja kvinnors rättigheter och 
hjälpa kvinnor uppnå jämställd-
het genom sann vänskap, genom 
att uppmuntra till hjälpsamhet 
och värdesätta internationell 
förståelse, säger Ebe Martines. 

J O R D E N  R U N T  J O R D E N  R U N T 

Vid Convention i år lanserades 
ett nytt internationell paraply-
projekt för perioden 2021-2024, 
med kampanjmärket "Strong Wo-
men-Stronger World". Vilket pro-
jekt Sverige väljer under paraplyet 
ska beslutas på RÅM.

"In the Pink" är ett nyhetsbrev 
som ges ut av Internationella In-
ner Wheel en gång i månaden. 
Brevet (är egentligen en tidning), 
som finns att läsa på hemsidan, 
har många intressanta artiklar från 
IW-medlemmar runt om i världen. 
Nu har nummer 2 kommit.

Gå in och läs på vår hemsida al-
ternativt på IIWs hemsida!

NY TIDNING

Östersjömöte (Bridging the Bal-
tic Sea) anordnas vart tredje år av 
IW-länderna kring Östersjön. Te-
mat är hur vi kan förbättra miljön 
i och kring sjön. Nästa möte blir i 
maj 2022 i Lübeck. 

Mer information kommer se-
nare i höst.

2019 anordnades i Rotterdam för 
första gången ett Europeiskt Ral-
ly. Rally är ett möte utan förhand-
lingar. Ett utmärkt tillfälle att bara 
träffas och umgås. Rallyt i Rotter-
dam, som samlade över 400 delta-
gare, blev mycket lyckat.

Nu bjuder våra IW-vänner i 
Tyskland in till ett nytt Europe-
an Rally. Denna gång i Berlin. På 
Hemsidan hittar du all informa-
tion. Anmäl dig nu och få rabatt 
på deltagaravgiften!

ÖSTERSJÖMÖTE I LÜBECK

EUROPEISKT RALLY I BERLIN 
Givande utflyktsmål 2022
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Redaktör D 241
Lilian Bergholtz

Vad har gjort klubbmästaren i 
Västervik IWC till den uppskatta-
de person hon är? En positiv livs-
syn och stor förmåga till empati 
och kärlek, är det självklara svaret!

Egenskaper som väl känne-
tecknar Gun Abbegård, som gick 
med i Inner Wheel för 9 år sedan. 
Hon lockades av att efter arbetsli-
vet åter vara i ett socialt samman-
hang och av att föreningen var 

PORTRÄTT AV EN UPPSKATTAD KLUBBMÄSTARE
internationell och att man bedrev 
hjälpverksamhet. 

Efter att ha varit medlem ett 
par år blev hon ombedd att vara 
klubbmästare, vilket hon antog 
med glädje. Hon är nu inne på 
sitt sjunde år! Det är ju inte riktigt 
stadgeenligt, men Gun trivs och 
det gör vi övriga klubbmedlem-
mar också!

Text och foto Kerstin Jergil

STADSVANDRINGAR I UR OCH SKUR
När coronan stängde vardagen 
ställde Norrköping Norra IWC 
om från klubbmöten till stads-
vandringar. "Vi lärde känna vår 
stad under året", berättade KP 
Inga-Britt Gustafsson för Norrkö-
pings Tidningar i ett reportage i 
lokaltidningen.

I Norrköping finns ett 50-tal 
medlemmar, som lyckats hålla 

FEM NYA OCH SATSNING PÅ SOLVATTEN

På den s.k. Kulbacken höll Västervik IWC ett majmöte 
där man kunde inviga fem (!) nya medlemmar. Några 
medlemmar hade fixat fika och liten smörgås medan 
andra tog en långpromenad. Glädjen var stor över att 
ses igen efter alla uppehåll!

Västervik IWC har tagit ett beslut 
att satsa på projektet Solvatten 
som väl stämmer med världspre-
sidentens tema PINK FIRST – Kvin-
nor hjälper kvinnor!

Solvatten är en 10-liters por-
tabel vattenrenare som renar och 
hettar upp vatten till över 75°C med hjälp av solljus. 
Produkten har tagits fram av upp-
finnaren och entreprenören Petra 
Wadström. Den riktar sig till an-
vändare i tredje världen. År 2019 
hade omkring 340 000 personer 
nåtts av Solvatten.

Tekniken kräver inga kemi-
kalier eller andra energikällor än 
solljuset. Reningsprocessen kan 
upprepas fyra gånger dagligen vilket ger 40 liter 
rent, varmt vatten. En Solvatten-dunk kan använ-
das i sju till tio års tid utan byte av reservdelar.

Text Birgitta Källman och Margareta Oscarsson. 

Medlemmar vid Västerviks Museums gradänger. 
Foto Ann-Catrine Stalebrant.

igång verksamheten under coro-
napandemin genom att skapa ett 
tema "Lär känna ditt Norrköping" 
under året. 

I stället för klubbmöten blev 
det guidade vandringar runt om i 
staden, där Elsy Sundström guidat 
oss i ur och skur och snö och hal-
ka men det fungerade bra, menar 
Eva Karlström. 

Text Lilian Bergholtz
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Redaktör D 236 
Ann Robertzon

HEMVÄNDARE GÄSTADE LÅNGEDRAG

Göteborg Norra IWC bjöd in grannklubbarna Göte-
borg Södra, Kungsbacka och Varberg till årets som-
marlunch på Långedrags Värdshus. 32 glada damer 

anslöt och även om det just denna 
dag ösregnade, åskan mullrade 
och havet var grått, så blev stäm-
ningen runt borden lika hög och 
trevlig som vanligt.

Carin Appelgren, nyss hem-
kommen från Bois, en stad mitt i 
Frankrike, var dagens gäst. Carin 
var medlem i den lokala IW-klubben, som består av 
25 medlemmar, sedan 2008. Precis som hos oss så var 
nyrekrytering inte helt enkelt. Men det hela ljusna-
de när en medlem värvade sin dotter, 55 år. Dottern 
började värva medlemmar i sin egen ålder och ”friskt 
blod” tillfördes klubben.

Ett trevligt och givande möte med Inner Wheel.
Text och foto Kerstin Moldén

Carin Appelgren överlämnar sin tidigare franska hemklubbs 
flagga till president Anna Jolles Haner.

GIVANDE INFORMATIONSMÖTE FÖR D236
När Ewa Knutson, Trollhättan IWC, valde att sitta kvar 
som distriktspresident för andra året i följd, startade 
hon egna info-möten för D236 strax efter SIWRs 
gemensamma Informationsmöte. Två från varje 
klubb bjöds in tillsammans med distriktets VU. 

Dessa möten inleds med att DP informerar alla 
om vad som sagts på Informationmötet. Sedan pre-
senterar varje klubb vad de har gjort under året och 
vad som planeras. Frågor besvaras och klubbarna 
ger och får förslag från varandra. Mycket öppen och 
positiv stämning och framförallt givande för alla.  En 
känsla av en större samhörighet uppstår. 

Javisst, det är en kaffepaus också med lite god-
saker och då uppkommer samtal mellan klubbar-
na, så en del åker hem med goda uppslag och tips. 
Den 29 augusti 2021 hade vi vårt fjärde Info-möte, 

nu på Odd Fellowgården i Lerum. Lika innehållsrikt 
och trivsamt som vanligt!  I år höll vår DP Susanne 
Fagerström i mötet och hon sitter ett år till. Förra året 
möttes vi på zoom. Det är kul att träffa varandra med 
likartade funktioner i styrelsen.

Vi kan verkligen rekommendera Info-möten för 
distrikten!

Text Ann Robertzon, foto privat

KUNGSBACKA I SÄRÖ VÄSTERSKOG   
Solen sken från en blå himmel, vinden var nordlig 
och kall men 14 glada medlemmar från Kungsbacka 
IWC i varma kläder möttes vid Särö Västerskog. Mat-
säck naturligtvis medtagen. Birgitta Wallander gui-
dade oss på trevliga promenadstigar i skogen.  En 
utsiktsplats bjöd denna dag på utsikt ända till Vinga.

I en glänta i skogen hade vi en härlig fikastund i 
solen. Lite IW-ämnen dryftades under fikat, som t.ex. 
vårt narkotikasökhundprojekt och vår SOS Barnby.
En härlig dag med härligt väder.

Text och foto Rose-Marie Green-Lundin
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Redaktör D 232 
Inger Knutsen

DET HÄR ÄR NÄSTAN HALVA SVERIGE

Distrikt 232, som har  sex klub-
bar, leds av president Gunnel 
Lindgren, Boden IWC. Här en lä-
gesrapport från klubbarna:

Boden IWC har ca 35 med-
lemmar. Klubbpresident är 
Ann-Christine Rutqvist. På kvin-
nodagen i fjol var medlemmar 
i stadens galleria och gjorde fin 
PR för Inner Wheel. På bilden ses 
första gästerna på höstens träd-
gårdskafe i Boden.

Skellefteå IWC har 40 medlemmar. 
Klubbpresident är Ulla Magnusson. 
I höstas fick klubben fint besök av 
IW-hunden Boy med förare Susann 
Haara från Tullverket.

Piteå IWC har 35 medlemmar och 
klubbpresident är Ann-Katrin Säm-
fors. I väntan på vanliga möten har 
klubben gjort vandringar i stadens 
konstpark.

Sollefteå IWC har  drygt 30 med-
lemmar. Karin Sjödin Eriksson 
är klubbpresident. I höstas, när 
pandemibestämmelserna så till-
lät, hade klubben besök av Lotta 
Andrén, kvinnoläkare i Sundsvall, 
som också arbetar för Läkare utan 
gränser. Hon berättade om sitt ar-
bete med kvinnor i Sydsudan, ett 
av världens fattigaste länder. Ett 
föredrag som berörde.

Umeå IWC har närmare 30 med-
lemmar. Nuvarande klubbpre-
sident heter Helén Kock-Larsen.  
P.g.a. alla uteblivna fysiska möten 
ordnade klubben i fjol en extra in-
samling till våra hjälpprojekt som 
fick fint gehör. Klubbens premiär 
för "pratpromenader" inföll på 
årets regnigaste dag.

Äntligen kan man köra igång igen. Distrikt 
232, som geografiskt omfattar nästan halva 
Sverige, har haft många utmaningar att tackla 
men nu börjar man se ljuset. 

De stora avstånden mellan städer/klubbar 
är en försvårande förutsättning för att bedriva 
distriktsarbete i norr. Genom administrativt 
nytänkande har D232 lyckats klara de formel-
la kraven. Men snö och kyla och långa halki-

ga vägar gör det inte enkelt att hålla 
sociala kontakter vid liv. Lägg därtill 
de senaste årens pandemi som näs-
tan helt stängt den vanliga klubb-
verksamheten. Nu kommer positiva 
signaler från olika håll som öppnar 
nya möjligheter för våra IW-klubbar. 
Restriktionerna lättar och fysiska möten kan ordnas 
på nytt inomhus. 

SUNDSVALL TILLBAKA I SIMONS TRÄDGÅRD
Sundsvall IWC, som har 50 
medlemmar, träffades äntligen 
”på riktigt”, efter närmare ett 
och ett halvt år. Det blev 23 In-
ner Wheel-medlemmar med 9 
gäster som åter samlades i Si-
mons Trädgård i Njurunda. Efter 
lite allmänt mingel hölls årsmö-
tesförhandlingarna. Avgående 
president Mariette Larsson av-
tackades av blivande president 
Inga-Britt  Westling Assur, vilken 
i sin tur invigdes som president 
av Mariette Larsson.

Efter mötet bjöd Karin och 
Ulla på en utmärkt buffé varefter 

trädgårdens ägare Simon Söder-
berg berättade om trädgårdens in-
tressanta historia. Framtidsplanerna 
är stora, där t.ex. en restaurang och 

konferensdel ingår. Många var 
vi som beundrade den fina an-
läggningen med de vackra väx-
terna.                  Text Lena Nordström, 
                         foto Ann-Charlotte Holmgren
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L A N D E T  R U N T  L A N D E T  R U N T 

Vi som var Distriktspresidenter 2013-
2014 kallas för Ormar. Vi har träffats via 
Zoom - så efterlängtat och roligt att ses. 
Inte så som vi velat förstås, men ändå här-
ligt att höra och se att alla mår bra.
                                                          Lilian Bergholtz

ORMTRÄFF 

Sandviken IWC hade i våras, vid 
ett digtalt klubbmöte, besök av 
Mattias Wengelin från Sjörädd-
ningssällskapet. Det är en ideell 
förening som räddar liv till sjöss, 
helt utan statligt stöd. Över 2 000 
frivilliga sjöräddare  är beredda att 
rycka ut i alla väder, under årets 
alla dagar. Mattias Wengelin från 
Lunds universitet, född och upp-
vuxen i Sandviken, har en lång 
och omfattande erfarenhet som 
frivillig sjöräddare.

Text AnneMarie Jonsson,
foto privat

SJÖRÄDDNINGEN I FOKUS I SANDVIKEN

Äntligen fick vi ses igen efter 15 måna-
ders uppehåll! Den 9 juni träffades ett 20-
tal medlemmar från Lidköping IWC i Lid-
köpings underbart vackra stadsträdgård. 

Klubbpresident Lena Rademo hälsade alla väl-
komna och vice klubbpresident Kristina Anders-
son anordnade en kortare tipspromenad med tio 
frågor i det vackra vädret. Lena Rademo skänkte 
fina priser som delades ut till alla med 10 rätt.

Träffen avslutades med trevlig samvaro där 
var och en hade med sig egen ”mat & dryck”.

Text och foto Pia Lenntun 

ÄNTLIGEN KUNDE LIDKÖPING SES IGEN

Varberg IWC träffades i 
juni för säsongens både 
första och sista möte. 
14 medlemmar, som alla 
älskar att umgås, samla-
des på Öströö fårfarm i 
södra delen av Varbergs 
kommun för lunch och 
kaffe. Öströö kan varmt 
rekommenderas som se-
mestermål.

Text och foto 
Marie Hansson Nitescu

FÖRSTA OCH SISTA MÖTET
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233 Falun IWC Ulla Hedlöf
233 Falun IWC Catharina Hjortzberg-Nordlund
233 Avesta IWC Lena Sköld
238 Lidköping IWC Ingrid Nordberg
238 Lidköping IWC Christina St G Bergquist
238 Gislaved IWC Anne Magnusson
238 Skövde S:ta Elin IWC Maria Ljungkvist
239 Falsterbo-Vellinge IWC Christina Lassborn

VI VÄLKOMNAR VÅRA NYA MEDLEMMAR !

Lördag den 31 juli samlades med-
lemmar ur flera klubbar i D240 för 
DP-skifte. Vi började i Listers Hä-
rads Tingshus i Sölvesborg, där vi 
fick en guidad presentation av Ivar 
Wenster. Tingshuset, som ritades 
av arkitekt Gunnar Asplund och 
byggdes mellan 1917 och 1921, 
är idag ett byggnadsminne och 
räknas som en av Sveriges främsta 
byggnader i nordisk klassicism.

Efter en delikat lunch på Hälle-
viks Havsbad, som strålade ikapp 
med solen, var det dags för avgå-
ende DP Laila Lundquist Berglund 
att avtacka sin styrelse och instal-
lera DP Britt Gars Petersson i hen-
nes ”nygamla ämbete”!

Text och foto Ruth Brunner 

Rörd "nygammal DP", Britt Gars Peters-
son. 

KP Ingrid Friman, Bromölla-Sölvesborg 
IWC,  hälsar välkommen till Sölvesborg.

239 Falsterbo-Vellinge IWC Britt Skog
239 Malmö-Kirseberg IWC Karin Renehed-Sölve
241 Västervik IWC Birgit Kopke Hansen
241 Västervik IWC Birgitta Hessle Johnsson
241 Västervik IWC Anne-Christine Hornborg
241 Västervik IWC Ewa Mårtensson
241 Västervik IWC Margaretha Sköldstam

L A N D E T  R U N T  L A N D E T  R U N T 

PRESIDENTBYTE PÅ HÄLLEVIKS HAVSBAD

DISTRIKT 235 TRÄFFAS OFTA OCH GÄRNA

Trevligt VU-möte hos nya distriktspresidenten Elisabeth Eisen, 
på bilden i blommig kjol.

Klubbpresidenter och past klubbpresidenter träffades hos past 
distriktspresident Marlène Wahlqvist med besök av past rådspre-
sident Ewa Jägevall.
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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.

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 
per@triotryck.se

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

IW-DEKALER

BRA PR MED ROLL UPS 
FÖR DISTRIKT OCH KLUBBAR

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.

NYTT FYRSIDIGT 
GRATULATIONSKORT D 236 ROSENKORT   

FÖR IW-HUNDARNA

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

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

DELA GÄRNA UT VÅR
LILLA BLÅ BROSCHYR 

SIWR  ROSENKORT FÖR SILVIASTIPENDIERNA

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

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

Den lilla blå broschyren kan 
beställas från past nationalrepre-
sentant Agneta Svensson
agneta.svensson@
projektkompetens.com 
mot portokostnader.
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NY CHANS ATT KÖPA IW-SJALEN

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.

INNER WHEEL NYTT

Tidning för medlemmar i Inner Wheel Sverige. 
Utkommer fyra gånger per år.
Ansvarig utgivare:                                             
Rådspresident Gertie Stenkula
Redaktör: Kerstin Jonson
Tidningens adress: iwnytt@gmail.com
Tel. redaktör: 0709-27 55 75
Tryck: Prinfo Welins , Örebro
Manusstopp nr 4 2021: 1 november 2021

IW-MÄRKTA 
GOLFBOLLAR
Golfbollarna (Titleist DT 
TruSoft) beställs från Ylva 
Hjert-Åstenius, 
Osby-Broby IWC. 
ylva.hjert.astenius@gmail.com 
Pris 100 kr/3 st varav 25 kr till-
faller något av våra projekt. 
Porto tillkommer om bollarna 
inte kan levereras på annat 
sätt. 
Betalning till bg 331-3129.

341 525

INSAMLADE MEDEL 
1/7 2020 – 30/6  2021

= 10 000 kronor

394 462 kr                       99 358 kr     89 710 kr
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BIDRAG TILL
ÖVRIG VERKSAMHET 
Till SIWRs konto, Bankgiro  446-4996, har följande 
gåvor insamlats under perioden 1/7 2020 - 30/6 2021

Silviastipendiet                                                   10 093 kr 
Covid-19 fonden                                                95 277 kr
Rosenkort har sålts för                                        8 960 kr 
Försäljning av magnetbokmärken                 1 418 kr

IW-doktorn               PlusGiro    29 70 96-0
Narkotikabekämpning PlusGiro      6 12 05-1
Garissa PlusGiro    11 00 08-0

KONTON
HJÄLPPROJEKTEN

Inner Wheel-sjalen blev snabbt slutsåld. Nu är sista 
chansen att beställa. Deadline är till Rådsårsmötet 
i november 2021, då distriktsskattmästarna redovi-
sar beställningarna från sina klubbskattmästare till 
rådsskattmästaren.

Kontakta din klubbskattmästare och anmäl att 
du vill köpa en sjal och ange vilken färg, gul eller blå. 

Storlek 260 x 1600 mm. Material 100% siden. 
Pris 300 kr/sjal + porto.
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