
                                                                                       
 

 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR ! 
 

Julen är snart här, men den vita vintern har redan kommit. Jag sitter och tittar ut över ett lätt snöfall, det är 

vackert, ljust och julkortsliknande. Ser en röd stuga med vita knutar, och snön virvlar som bomullstussar, 

det är svensk jul. Samtidigt kommer oron för skottning, halka, snövallar och oframkomliga vägar. 

Det är sällan vintern kommer så tidigt till Skåne, men i år hann jag inte ens klart med vinterförberedelserna. 

Hann inte få in mina glaserade krukor, inte skruva loss batteriet till gräsklipparen, hann inte ta in ett 

fantastiskt citronträd som frodats hela sommaren men blivit illa åtgånget av kylan. 

 

Julen kommer emellertid traditionsenligt, om vi vill det eller ej. Tänk på våra ledord, vänskap, hjälpsamhet 

och internationell förståelse, Fundera ett tag på vänskap! Är vi så toleranta och medkännande som vi borde 

vara? Vi är inte mer än människor, och vissa situationer irriterar oss mer än andra, men nu ska vi ärligt 

kunna svara Ja på Tomtens fråga: Finns det några snälla barn? 

 

När det gäller hjälpsamheten, så arbetar vi med våra hjälpprojekt och uppfyller därmed en del av kvoten. 

Vi försöker dock i IW att hjälpa varandra, och det känns tydligt i många sammanhang.  Amicus certus in re 

incerta cernitur. I nöden prövas vännen, som är ett välkänt ordspråk i Sverige. 

 

Hösten har inneburit mycket verksamhet i Inner Wheel. I motsats till förra året har klubbmedlemmarna 

kunnat träffas fysiskt, vilket medfört den gemenskapens värme, som vi är så beroende av. Vi har haft ett 

Rådsårsmöte i Alingsås med D236 som värd. Med puls och engagemang fattades beslut som 

förhoppningsvis gagnar våra klubbar och medlemmar. Varje distriktspresident hade som underlag för sin 

röst sina klubbars åsikter i ryggen. 

Avtal gällande hjälpprojekten har efter Rådsårsmötet undertecknats. Årets narkotikasökhund, Moss en 

Inner Wheel hund,  har utsetts. Julfester och julmöten avslutar höstens aktiviteter. 

 

Juleljus och granars ljusslingor lyser upp vårt avlånga land från norr till söder, från väster till öster, för att 

inte tala om våra städers fantasifulla utsmyckningar i form av olika ljusarrangemang. Med detta vill jag 

önska er alla en lugn och fridfull jul. En jul då ni får möjlighet att fira den jul som just du 

vill ha den. 

 
Gertie Stenkula 

Rådspresident  
  

 


