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VI SAKNAR

REDAKTÖREN HAR ORDET

Distrikt

234 Kristinehamn IWC Britt-Marie Skyman Marcusson 2018-2021
235 Enköping IWC Astrid Ocklind Andersson 2011-2021
236 Alingsås-Lerum-Vårgårda IWC Gerd Persson 2012-2021
238 Jönköping IWC Ewa Hübinette 2001-2021
239 Ystad IWC Ing-Mari Cederlund 2001-2021
241 Nybro-Emmaboda IWC Carin Nilsson 1988-2021

Du, Lisbeth Gabrielsson, har tillde-
lats utmärkelsen Honoured Activ 
Badge (HAB) för ditt engagemang, 
klokskap i klubben och i distriktet.  
      Vi i klubben är enormt tack-
samma och stolta för ditt arbete 
för IW. Man kan alltid vända sig till 
dig för vägledning och frågor gäl-
lande klubbens arbete.

KP Gun Furunger, 
Alingsås-Lerum-Vårgårda IWC

GRATTIS LISBETH  

Årets distriktspresidenter (2021-22) 
och Rådspresident har bildat grup-
pen Berguvar för framtida träffar. 
Hoho!

BERGUVARNA

Kära vänner!
Här kommer en ny fullmatad tid-
ning med mycket givande läsning 
hoppas jag. Besluten från Rådsårs-
mötet i Alingsås står i fokus. Bl.a. 
beskedet om våra gemensamma 
hjälpprojekt för de kommande  
åren. Hundarna, IW-doktorn och 
Garissa engagerar många med-
lemmar och förlängningen av de 
tre projekten var väntad. Hudiks-
valls stora bidrag till den internatio-
nella covid-19 fonden blir grunden 
för ett IW-projekt för vaccination 
inom Rotary Doctors i Kenya. 
     Äntligen lättade restriktionerna 
så att RP och NR kunde besöka di-
strikt och jubilerande klubbar, ge 
tips och sätta lite extra glans på ar-
rangemangen. Läs deras reporta-
ge. Läs och inspireras också av alla 

lyckade distrikts- och klubbmö-
ten. Dessa artiklar utgör stommen 
i tidningen. Tack för alla bidrag.

Glöm inte att ta foton!
Nu är vi redan i adventstider och 
julen klappar på dörren. Alla klub-
bar rustar för julfest och dans 
kring granen! 

Utse gärna en medlem som 
alltid tar foton på mötena. Det 
kan vara samma person hela året 
men det kan också vara olika foto-
grafer varje gång. Huvudsaken är 
att det blir fina kort att sända till 
IW-Nytt så vi kan visa hur trevligt 
ni har det.

Nästa nummer av IW-Nytt har 
manusstopp 1 februari med pla-
nerad utgivning i mars. Innehållet 

kommer av tradition präglas av 
artiklar från firandet av IW-dagen 
samt julfirandet inom distrikt och 
klubbar. Dessutom planeras en 
större presentation av ett av våra 
hjälpprojekt och bidrag från in-
ternationell och nationell nivå.

Jag önskar alla 
en fridfull jul- och nyårshelg  

Kerstin Jonson
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Rådspresident Gertie Stenkula

Inner Wheel! Inner Wheel i mitt 
hjärta! Den senaste månaden har 
jag rest runt till olika distrikt och 
klubbar. Så många engagerade 
kvinnor jag möter. Vi ska vara stol-
ta över det. 

Angelägna kvinnofrågor 
Kvinnofrågor ur perspektivet 
jämställdhet tas upp på United 
Nations agenda fram till 2030. 
Vid ett av jubileerna där jag var 
gäst, tog en talare upp kvinnors 
livssituation i Sverige runt 50-ta-
let. Hemmafruar, med inte alltid 
så stor möjlighet att påverka sin 
situation. Tänk på världspresiden-
tens, Ebe Martines ena ledord: 
Empowerment, möjlighet att på-
verka sin egen situation. Påtalades 
att det var vid sambeskattningens 
upphörande 1971, som det löna-
de sig för kvinnor att gå ut på ar-
betsmarknaden. 

När jag hör detta och det går 
ett sus bland Inner Wheel-del-
tagarna, så vet jag, att kvinnor i 
Sverige lever med helt andra för-
utsättningar idag. Trots det så hör-
de jag nyligen på radion att vid en 
ny kartläggning av löner, kvinnors 
lön är generellt lägre än mäns, en 
självklarhet…

Hjälpande kvinnoprojekt
När vi i Inner Wheel tänker ”kvin-
nor hjälper kvinnor”, så tänker jag 
på vår hjälpande verksamhet. Hur 
angeläget detta är.  IW-doktorn har 
fått en ny inriktning med projektet 
”Kvinnors rätt till hälsa” bland by-
arna i North Pokot i Kenya. 

Garissa-projektet, också i 
Kenya, driver en skola och ett 
flickhem för utsatta flickor och på 
det angränsande sjukhusets Möd-
ra- och Barnavårdscentral kämpar 
man  ständigt mot könsstymp-
ning av flickor och kvinnor.

Årets narkotikasökhund
Glöm inte vårt tredje projekt, 
narkotikabekämpningen. Narko-
tikasökhundarna, vårt mest po-
pulära projekt. Den 22 november 
deltar jag i jurygruppen för uttag-
ning av årets narkotikasökhund. 
Spännande! När ni läser detta vet 
vi om det blev en  IW-hund  som 
vann.
 
Stipendierna försvinner
Vi kommer dock inte att fortsätta 
med projektet Silviastipendierna. 
En klar majoritet av klubbarna 
har  röstat för att projektet avslu-
tas. Insamlingskontot har stängts. 
Innestående insamlade medel 
används till sex stipendier 2022-
2023.

Intensivt och stimulerande
Vad har jag gjort sedan informa-
tionsmötet? Det blev en intensiv 
höst och det har märkts att be-
hovet att få träffas och umgås var 
stort efter alla restriktioner. Här 
några av höjdpunkterna.

Jag har besökt D 234 i Kristine-
hamn och ett givande och välord-
nat distriktsårsmöte. Imponeran-
de rapporter från klubbarna.

Nästa besök var det fina 50-års-
jubileet i Nyköping Östers IWC. 
Känner lite speciellt för staden. 
Här hade jag min första tjänst och 
här förlovade jag mig. 

D 235s DÅM var i Katrineholm, 
också det ett inspirerande och 
givande möte. När turen kom till 
att besöka D 236 var jag trött på 
att åka tåg, så det fick bli bilen till 
Kungsbacka. Även här ett välorga-
niserat Distriktsårsmöte, där allt 
fungerade klockrent. 

På DÅM hos D 240 i Älmhult 
hann vi ha diskussion både om 
e-klubbar och europeiskt samar-
bete. DP Britt och jag ingår i en 

grupp som diskuterar IW i Europa, 
hur vi bättre kan agera tillsam-
mans.

 50-årsjubileet i Ystad var lite 
hemmaarena för mig. Fint arran- 
gerat! Jag fick äran att dela ut den 
nya kedjan till klubbpresidenten. 

Enköpings IWC kunde äntligen 
fira sitt försenade 60-årsjubileum. 
Stimulerande att träffa så många 
IW-medlemmar, som jag inte sett 
tidigare. Att höra deras entusiasm 
stärker mig i mitt arbete för Inner 
Wheel. Jubileet var festligt organi-
serat. På väg till tåget dagen efter 
fick jag uppleva vinterns första 
snöyra.

Välarrangerat Rådsårsmöte
RÅM i helgen i Alingsås genom-
fördes paragraf för paragraf. Jag, 
som ledde mötet, tackar våra del-
tagare för seriös och engagerad 
medverkan. Diskussionernas vå-
gor gick höga emellanåt, men vi 
kunde slutligen enas i besluten. 

Matrikeln kommer att vara 
kvar i pappersform ett tag till. 
Så småningom, när vi är mogna, 
kommer vi att läsa den enbart på 
nätet. 

Susanne och D 236 stort tack 
för värdskapet, som ni skötte med 
bravur! 

I vänskap, hjälpsamhet och in-
ternationell förståelse.

God Jul och ett Gott Nytt År 
önskar jag er alla!

Gertie Stenkula  

INNER WHEEL I MITT HJÄRTA
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Nationalrepresentant Ewa Jägevall

Kära medlemmar!

Under mina resor till presidentbytet 
i D 235 och till DÅM i D 232,  D 233, 
D 238 och D 241 har jag fått tid att 
reflektera över Inner Wheels iden-
titet och image och hur människor 
uppfattar IW i samhället. 

Populärvetenskapen säger att 
identitet är svaret du får när du 
ställer frågan "Vad är Inner Whe-
el för organisation?" Vilken image 
Inner Wheel har är svaret du får 
på frågan "Vad gör Inner Wheel?" 
Svaren bör matcha vårt motto el-
ler att vi är en hjälpande organisa-
tion som stödjer internationella, 
nationella och lokala hjälpprojekt, 
eller att vi ingår i FN:s ekonomis-
ka och sociala råd samt är ett av 
världens största kvinnliga nätverk 
m.m. Om inte, bör vi alla bli bättre 
på att sprida kunskap. Storytelling 
är ett sätt att råda bot på detta. 
Vad Inner Wheel gör, berör kvin-
nor som vi gärna delar med fler. 
Lycka till!

15:e European Meeting i Rimini
European Meeting var ett hybrid-
möte, hälften av deltagarna var på 
plats i Rimini, Italien, och andra hälf-
ten deltog via Zoom. 

Deltagarna var bl.a. past och 
nuvarande Nationalrepresentan-
ter, Rådspresidenter, Board Di-
rectors, IIW Presidenter förutom 
den italienska organisationskom-
mittén. Tyvärr lyser protokollet 
från EM med sin frånvaro, trots att 

jag har efterlyst det vid två tillfäl-
len.

Detta EM föregicks av två 
workshops som ägde rum under 
augusti där tre grupper skulle ta 
fram en presentation till EM i sep-
tember inom ämnesområdena 
Stadgar, Utbildning och Manage-
ment. Jag deltog i den sistnämnda 
gruppen som gav förslag exempel 
på längre strukturprojekt med de-
finierade ansvar och mål.  Sverige 
och vårt ”Garissa” projekt stod lite 
som en förebild.

EM inleddes med flaggceremo-
nier och välkomsttal av IIWP Ebe 
Martines Panitteri. Därefter följde 
en kort presentation av varje lands 
NR. Jag avslutade mitt anförande 
med att, välkomna ett europeiskt 
samarbete/ projekt att årligen no-
minera en IIWP från Europa. Tänk 
om detta kunde blir verklighet, att 
samtliga klubbar i Europa ställer 
sig bakom en gemensam europe-
isk nominering. Startskottet har 
då gått för ett enat Inner Wheel i 
Europa.  Upparbetade samarbets-
former förenklar och skapar för-
ändringar. 

Det är guld värt
Tänk att bli inbjuden och få närva-
ra vid era distrikts VU-möten och 
årsmöten. Ett hjärtligt tack till er 
alla, det har varit så värdefullt att få 
delta. Dessa fysiska träffar är ”guld 
värda”. Att få se och höra hur ni alla 
resonerar i olika frågor, vilka frågor 
som diskuteras mer än andra osv.

Alla programinslag har varit 
mycket intressanta. Jag har fått 
besöka en konsthall där textil-
konstnärinnan Eva Kitoks ställde 
ut sina underbara små sydda tav-
lor, har lyssnat på Karin Peres, född 
på en dalagård, där hon är femte 
generation som bor och arbetar 

med skogsbruk. Karin är ordf. i 
Mellanskog, ordf. i kyrkomötet, 
samt har stor berättarglädje i att 
delge Erik Axel Karlfeldts liv och 
dikter. Har lyssnat till konsthis-
toriker Eva Mattsson om ”Vasar-
na i Vadstena”, har fått vara med 
om en fysisk catwalk à la 60- ta-
let med en  modekollektion från 
”Katja of Sweden” , där IW:aren 
Maria Ljungsten berättade om sin 
tid i ateljén och som mannekäng 
hos kläddesignen Katja Geiger, 
fick delta när konstnärinnan Petra 
Sahlin berättade om sin väg, fram 
till att bli konstnär samtidigt som 
hon målade en akvarelltavla som 
auktionerades ut för 5 500 kr. Be-
hållningen gick till vårt hjälppro-
jekt - Narkotikabekämpning. Tack 
ännu en gång till er alla.

Berikande möten
I egenskap av att vara RISO, DISO el-
ler ISO i Inner Wheel har vi en viktig 
roll att stimulera och informera våra 
klubbar vid månadsmötena samt 
uppmana till internationella/natio-
nella kontakter. Varför inte bjuda 
in vänklubb digitalt på ett månads-
möte och prata IW?   Ett digitalt 
DISO möte är genomfört. Håll utkik 
efter IIW Web Magazine!

IW-dagen närmar sig fort, ef-
ter alla helger. Alla klubbar har 
sin tradition att fira ”IW-dagen” i 
Inner Wheels 104 medlemsländer. 
Flera klubbar passar på att genom 
ett event, en tidningsartikel eller 
på en digital plattform visa att IW 
gör skillnad. Vad Inner Wheel gör 
berör kvinnor, som vi gärna delar 
med fler.

Nu önskar jag er alla avkopp-
lande och rofyllda helgdagar.
God Jul och Gott Nytt År !

Ewa Jägevall                                                                                                                                          
                    

INNER WHEELS 
IDENTITET OCH IMAGE
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SIWR har beslutat att medlen som 
insamlats i Sverige (ca 100 000 kro-
nor) för det globala hjälpprojektet 
”Covid-19 Disaster and Vaccination 
Fund” ska ställas till Rotary Doctors 
(IW-doktorns) förfogande. Med-
len ska användas för ett speciellt 
Inner Wheel Covid-19 projekt en-
ligt upprättat samarbetsavtal. 

Projektet ska genomföras av 

Det sjätte Östersjömötet, Bridging the Baltic Sea, 
arrangeras i Lübeck den 20-22 maj 2022. Detta är 
ett informellt möte som hålls vart tredje år sedan 
2006. 

Innewheelare med sällskap från Sverige, Dan-
mark, Finland, Tyskland, Litauen och andra inbjud-
na länder träffas då för att umgås och utbyta idéer 
om en viktig gemensam fråga ”Hur kan vi rädda 
Östersjön?”. 

Mötet arrangeras av IWC Lübeck-Holstentor och 
bjuder på ett omfattande program med mycket 
sightseeing och underhållning. 

Galakvällen innehåller ett anförande om Öster-
sjöns hotande framtid. Alla detaljer om program-
met och registreringsblankett finns på vår hemsida. 

INNER

W
H E E L

Bridging the 
Baltic Sea

www.iwc-luebeck-holstentor.de 
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Invitation
  A meeting to promote and intensify
   friendship and understanding between
    Inner Wheel clubs of the Baltic Region.

      20th to 22nd of May, 2022
       In Lübeck, Germany

         Host IWC Lübeck-Holstentor

FÖLJ MED TILL ÖSTERSJÖMÖTET I LÜBECK

Anmälningstiden går ut i mars men anmäl dig re-
dan nu! Ett jättebra tillfälle att knyta nya kontakter.

COVID-19 PROJEKT MED ROTARY DOCTORS

Rotary Doctors i Kenya under ti-
den 15/11 2021 – 30/6 2022. 

Projektbudgeten ska täcka 

omkostnaderna för att distribuera 
vaccin till olika riskgrupper i byar-
na. 

Målsättningen är att vaccine-
ra 100 personer per dag. Det är 
dock svårt att beräkna hur fort det 
kommer att gå eftersom det flore-
rar många rykten om vaccinet och 
många har liten tilltro till myndig-
heterna.

Ett Rally inom Inner Wheel är ett tillfälle att träffas 
utan formella förhandlingar. Det är ”bara” ett möte för 
att ses och umgås. Tidigare har vi haft Rallyn både på 
nationell och nordisk nivå. Sedan 2019 arrangeras nu 
även ett Europeiskt Rally vart tredje år. Första gången 
var i Rotterdam. 

Nästa år, den 9-11 september, träffas vi på Rally i 
Berlin. Programmet inleds med välkomstmiddag på 
fredagen.  På lördag förmiddag blir det ett symposi-
um med temat "Stay Connected" med idéer om fram-
tida Inner Wheel. Det blir även tillfälle till turistande på 
flodbåt. På lördag kväll ordnas stor galamiddag. Före 
avslutande lunch på söndagen blir det sightseeing 
med hemligt mål. 

All information om Rallyt finns på Hemsidan. Re-
dan nu har flera svenskar anmält sig. Kom med du 
också i detta trevliga och givande nätverksbyggande!

9-11 SEPTEMBER 2022 ÄR DET RALLY I BERLIN
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Mötet inleddes med en presenta-
tion av Alingsås, The Capital of Fika.  
Stadsguiden Kersti Westin, tidigare 
bokhandlare i Sveriges äldsta bok-
handel som fortfarande ligger på 
samma plats vid torget i Alingsås. 
Hon berättade engagerat om sta-
dens tillkomst och utveckling fram 
till idag. En mysig stad med många 
gamla låga trähus i centrumkvar-
teren. Många tillresande fanns på 
plats redan fredag kväll för en infor-
mell middag på hotellet.

God ekonomi
Rådsskattmästare Monique Mellin 
lämnade en ekonomisk rapport 
för verksamhetsåret 2020-2021. 
Av denna framgick att året lämna-
de ett överskott på ca 190 000 kr. 
Verksamhetsåret innan dess upp-
gick överskottet till ca 100 000 kr. 

De positiva resultaten är en 
direkt följd av corona-restriktio-
nerna och uteblivna möten, resor 
etc. Balansräkningen har stärkts 
och det egna kapitalet uppgår 
till knappt 900 000 kr. Insamla-
de medel till de gemensamma 
hjälpprojekten uppgick till hela ca 
600 000 kr!

Fortsatta hjälpprojekt
Frågan vilka hjälpprojekt vi ska dri-
va de kommande tre åren har varit 
för beslut bland landets klubbar. 
Rösterna som redovisades av di-
striktspresidenterna på RÅM gav 
ett tydligt och väntat besked. 

De flesta vill fortsätta med Nar-
kotikabekämpningen, IW-doktorn 
och Garissa. Alla tre projekten ska 
drivas fram t.o.m. 30 juni 2024. Ga-
rissa blir också vårt internationella 
projekt under IW-paraplyet ”Strong 
women – Stronger world”. 

Nya samarbetsavtal upprättas 
liksom projektbeskrivningar 
och arbetsbeskrivningar för 
projektansvariga. Valet av pro-
jektledare fastställdes. 

Kristina Rabenius, Ovansiljan 
IWC, kommer att hålla i samarbe-
tet med Tullverket, Ewa Jägevall, 
Skövde S:ta Elin IWC, blir ansvarig 
för IW-doktorn och Covid-19 pro-
jektet och Lisbeth Gabrielsson, 
Alingsås-Lerum-Vårgårda IWC, 
ansvarar för Garissa-projektet.

RÅDSÅRSMÖTET I ALINGSÅS FATTADE
MÅNGA VIKTIGA BESLUT FÖR VÅR FRAMTID
Rådspresident Gertie Stenkula hälsade 17 deltaga-
re varmt välkomna till Rådsårsmötet 2021. Mötet 
hölls på Grand Hotel i Alingsås den 13-14 november. 
Arrangörerna i D 236 hade i sista stund fått byta till 

Vår hemvist under två dagar i Alingsås. Tanten med väskan höll ställningarna!
Text och foto Kerstin Jonson.

detta hotell eftersom det ursprungliga hotellet 
i Kungälv upphört. Trots kort framförhållning 
fungerade allt jättebra. Stort tack till mötesan-
svariga!

Kersti Westin avtackas efter en mycket 
informativ presentation av Alingsås.

Hela skaran samlad i den vackra trappan upp till konferenslokalen på hotellet.
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Nomineringar för 2022-2023

Nomineringar till SIWRs VU: 
Rådspresident Agneta Larsson 
IM p Rådspresident Gertie Stenkula
Vice Rådspresident Eva Gille
Rådsskattmästare Monique Mellin
Rådssekreterare Marith Olsson
Revisorer Mona Erlandsson 
och Monica Green
Revisorssuppleanter Kerstin 
Janghed och Kristina Hedberg.

Funktionärer som ska utses: 
IT-samordnare Vakant
Webmaster Helene Reiner
Redaktör/Medieansvarig Vakant
Matrikelansvarig Kajsa Rentzhog 
Rådsarkivarie Agneta Mellgren.

Covid-19 projekt 
Rådsårsmötet beslöt att de medel 
som insamlats i Sverige till Inter-
nationella Covid-19 Disaster and 
Vaccination Fund ska användas 
för ett speciellt IW-projekt inom 
Rotary Doctors. Pengarna ska fi-
nansiera distribution av vaccin till 
behövande byar i Kenya där Rota-
ry Doctors är verksamma.

Silviastipendierna upphör
Klubbarna önskar inte fortsätta 
med stipendier till Silviasystrarna. 
Kontot stängdes den 15 november 
och projektet avslutas 31 decem-
ber 2021. 

Behållningen på kontot, ca 60 000 
kr, ska användas för utdelning av sex 
stipendier 2022-2023. Redan tryckta 
Rosenkort kommer att delas ut till 
distrikt/klubbar och kan användas

kostnadsfritt. Britt Block, Stockholm 
Ekerö IWC, håller i avvecklingen av 
projektet.

Fortsatt tryckt Matrikel
Hur vill vi ha vår Matrikel? Som en 
trycksak som nu eller bara på Hem-
sidan? Frågan engagerar. Mötets 
beslut blev att vi fortsätter som tidi-
gare. Det kommer en tryckt matrikel 
nästa år också! Om klubbarna be-
ställer allt färre exemplar av Matri-
keln blir det naturligt att avsluta 
tryckningen. 

Motionen från D 240 om att 
inte trycka Matrikeln avslogs där-
med.

Medlemmarnas kvalifikationer
Frågan om att även medlemmarnas 
kvalifikationer ska ingå i matrikeln 

Fr.v. Gunnel Lindgren D 232, Ingrid Haggårds D 233, Elisabeth Nelson D 239, Gunnel 
Wallquist D 234, Margareta Melin värdinna , Elisabeth Eisen D 235, skymd Britt Gars 
Peterson D 240, halvskymd Lena Blom Matrikel, Lilian Bergholtz D 241, Elisabeth von 
Friesendorff  Webmaster, Annika Ahlqvist IT och Birgitta Henning D 238.

Rådets VU fr.v. Monique Mellin Rådsskattmästare, Rose-Marie Wahlgren Rådssekrete-
rare, Gertie Stenkula Rådspresident, Ewa Jägevall NR/Im past Rådspresident/RISO och 
vice Rådspresident/vice NR Agneta Larsson. 

kommer att diskuteras i klubbarna 
under våren.

Informationsmöte i Gävle 
Informationsmötet nästa år äger 
rum i Gävle den 19-21 augusti på 
Scandic CH vid Järnvägsstationen. 
Inbjudan kommer senare.

Subventioner till Info-mötet
För att så många som möjligt ska 
kunna vara med på Informations-
mötet beslöts att SIWR subventio-
nerar deltagaravgiften för distrikts-
representanterna. Två deltagare 
per distrikt betalar full avgift, övriga 
halv avgift.

Andra viktiga beslut
Mötet godkände IT-gruppens äs-
kande av medel till några förbätt-
ringar av hemsidan. 

VU önskar att vi ska ha utbild-
ning i IT för våra medlemmar på 
klubbnivå och hoppas att distrik-
tens IT-ansvariga kan hjälpa till 
med det. Man fattade även ett 
policybeslut om adjungerade till 
VU/rådsmöten som innebär att IT, 
Arkivarie och Redaktör alltid ska 
adjungeras till dessa möten.

En motion från D 240 om röst-
ning vid Convention kommer att 
skickas till klubbarna i vår för om-
röstning.

Dispenserna för D 232 att en-
dast ha ett distriktsmöte per år 
har tagits bort. Ett av deras di-
striktsmöten kan vara digitalt. 

Nästa Rådsmöte blir i Hässle-
holm den 23-24 april 2022.
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Rådsårsmötet i Alingsås fastställde klubbarnas 
beslut om gemensamma projekt för åren 2021-
2024. Det är tre projekt som under flera år starkt 
engagerat många av våra medlemmar och som 

VÅRA VIKTIGA PROJEKT 
FORTSÄTTER YTTERLIGARE TRE ÅR

nu fortsätter ytterligare tre år. Nya avtal med 
våra samarbetspartners har upprättats liksom 
arbetsbeskrivningar för de nytillsatta projektle-
darna. 

Stor enighet bland klubbarna

Kristina Rabenius, Ovansiljan IWC, 
är vår nya projektansvariga för 
Narkotikabekämpningen.

Vi kommer att fortsätta med sam-
arbetet med Tullverket och finan-
sieringen av narkotikabekämp-
ningen (IW-hundarna). Även 
projektet IW-doktorn i samarbe-
tet med Stiftelsen Läkarbanken/
Rotary Doctors fortsätter även 

om inriktningen ändrar karaktär 
något. Stödet till Stiftelsen Ga-
rissa och deras verksamhet för 
utsatta flickor i Kenya fortsätter 
också. 

Garissa kommer att utgöra 
vårt projekt under det internatio-

UPPSLUPPNA HUNDAR KOLLADE KULLOR

nella paraplyet ”Strong women – 
Stronger world” de kommande tre 
åren.  Rådsårsmötet beslöt även att 
ställa våra insamlade medel i det 
internationella Covid-19 projektet 
till  Rotary Doctors förfogande för 
distribution av vaccin i Kenya. 

Som inkommande projektledare 
för Narkotikabekämpningspro-
jektet ville jag gärna besöka Ro-
sersberg och följa utbildningen 
av hundarna på plats. Jag bad 
Tullverkets kontaktperson Ann 
Brink att få närvara vid ett utbild-
ningstillfälle. 

Jag fick snabbt en inbjudan 
och även en fråga om IW kunde 
ställa upp med figuranter. Under 
vecka 42 agerade medlemmar 
från Sigtuna-Arlanda figuranter 

och den 26 oktober for sju damer 
från Dalarna på dagstur till Ro-
sersberg. En bil från Mora och en 
från Borlänge. 

Det blev en intressant och 
spännande dag för oss. Vi togs 
emot av utbildarna Annika Berg-
brant och Anna Hansen, fem 
hundförare och fem hundar som 
genomgår grundutbildning för 
att sedan certifieras i början av 
2022. Hundarna var förvånads-
värt skickliga och uppsluppna 

över att få genomsöka oss. IW har 
donerat pengar för inköp av hun-
dar till Tullverket sedan 1986. Un-
der åren har vi finansierat inköp 
av 81 hundar. Just nu är 45 utbil-
dade hundar i tjänst varav 23 är 
köpta med donerade medel från 
Inner Wheel. 

Är ni intresseerade av att få ett 
besök av narkotikasökekipage så 
förmedlar jag gärna kontakten 
med Tullverket.

Kristina Rabenius

IW-hunden Storm med förare från Tullverket på uppskattat klubbesök.
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GARISSA-FLICKORNA FÅR FORTSATT STÖD

IW-DOKTORN FÖR KVINNORS RÄTTIGHETER

Inner Wheel har stött Stiftelsen 
Rotarys Läkarbank/Rotary Doctors 
sedan 1994 under projektnamnet 
IW-doktorn. 

Under den kommande pro-
jektperioden  2021-2024 ändras 
IW-doktorns verksamhet i Kenya 
något genom fokusering på pro-
jektet "Kvinnors rätt till egen häl-
sa". Projektet "Kasei for Change" 
genomförs i North Pokot för att 

Vårt internationella projekt blir 
även de kommande tre åren Mo-
nica och Carl-Axel Ekmans insam-
lingsstiftelse Garissa. Insamlings-
stiftelsen finansierar driften av en 
skola och ett flickhem i Garissa. 
Flickhemmet och skolan ligger i 
den lilla staden Garissa i nordöstra 
delen av Kenya ganska oskyddat 
i en orolig omgivning. Pandemin 

har gjort att stiftelsen tappat in-
täkter.  Alla bidrag är därför mer 
än välkomna för fortsatt drift. 

Stiftelsen fortsätter också att 
stödja Mödra- och Barnavårdscen-
tralen i Garissa för att stoppa den 
förfärliga könsstympningen på 
flickor som trots förbud fortfa-
rande förekommer. Insamlings-
stiftelsen tackar varmt för alla 

bidrag. Bo Lindell planerar att be-
söka Garissa  i början av år 2022.
Bilderna: 

Lisbeth Gabrielsson, tidiga-
re rådssekreterare, Alingsås-Le-
rum-Vårgårda IWC, är ansvarig för 
Garissa-projektet 2021-2024. 

Bo Lindell, ordförande i stiftel-
sen, på besök hos flickorna i Garis-
sa.

förbättra kvinnornas utsatta situa-
tion. Det har inte varit möjligt att 
skicka ner volontärer till Kenya un-
der rådanden coronarestriktioner. 

Inner Wheel har under året 
bidragit med 90 000 kr till mobi-
la barn- och mödravårdskliniker. 
Under året upprätthöll Rotary 
Doctors tre sjuksköterskeledda 
jeeplinjer som satte upp kliniker-
na. Totalt har 63 avlägsna platser 

fått besök  där mammor och barn 
fått preventiv hälsovård en gång i 
månaden. Vården har bl.a. omfat-
tat barnvaccinationer, kontroll av 
barns växt och vikt, mödravårds-
kontroller och hälsovårdsutbild-
ning (bilden). 

Ewa Jägevall, past RP/NR/RISO 
och adjungerad i Rotary Doctors 
styrelse har hand om IW-doktorn/
Rotary Doctors 2021-2024.
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Redaktör D 236 
Ann Robertzon

Trollhättan IWC har rivstartat. 
Först årsmöte och sedan klubb-
möte med modevisning från 
dammodeaffären Embels. Tren-
derna var tydliga, mycket svart-
vitt eller mörk-mörk-blått-vitt i 
grafiska mönster, jersey alterna-
tivt ylletyg.   

Väl att märka, man ”fick” ha vilken vidd man ville 
på långbyxorna ! Vi gick hem upp-piggade och någ-
ra till och med lite köpsugna.

Fr. v. Kristina Björkqvist, Kerstin Hägerström, Marianne Mowitz, 
Ulla Sjödahl i årets nyheter. Text och foto Kajsa Öberg.

TROLLHÄTTAN HAR RIVSTARTAT

Oktobermötet i Strömstad-Tanum IWC ägde 
rum ombord på båten M/F Kosterö. Den låg 
vid kaj, men gungande en del under mötet! 
    KP Ulla Korström, hälsade välkommen. Efter en 
smakrik måltid fick Ulf Hansson ordet. Han visade bil-
der och berättade med stor humor och kunskap om 
både okända och kända personer och händelser från 
gamla Strömstad.  

ETT GUNGANDE MÖTE I STRÖMSTAD-TANUM

KP Anita Olla t.v. tackade den första styrelsen med charterpre-
sident Lena Lantz, Ann-Margret Wilhelmsson och Anni-Marie 
Lindblad för det 40-åriga medlemskapet. 

Äntligen kunde vi i Mark IWC fira vårt 40-årsjubi-
leum med fest på restaurang Båthuset i Sätila den 10 

FINT JUBILEUM NÄR MARK FYLLDE 40 ÅR
oktober. Vi hade dagen till ära besök av pDP Lisbeth 
Gabrielsson från Alingsås-Lerum-Vårgårda IWC och 
vKP Rose-Marie Greén-Lundin från Kungsbacka IWC. 
Lisbeth Gabrielsson informerade om betydelsen av 
Inner Wheel och berättade lite anekdoter från ti-
digare klubbmöten. Många foton från förr gav fina 
minnen. Vi hade också ett lotteri med fina vinster. 
Annika Lennström hade skänkt Inner Wheel-smyck-
en som hon hade förvärvat vid sina Convention-be-
sök. Christina Svensson och Anna-Christin Ryberg 
valdes in som aktiva hedersmedlemmar. 

Text Anita Olla, foto Anni-Marie Lindblad

Text Agneta Björnsvik Ogbonnaya, foto Kerstin Hansson

FLERA INSPIRERANDE KLUBBMÖTEN I D 236
Borås Sjuhärad IWC hade besök 
av Krister Persson (t.v.) på sitt års-
möte i oktober. Han broderar fan-
tastiska tavlor. Helt på fri hand!
Text Ingrid Kraft, foto Anna Maria Ekman

Vänersborg IWC kunde äntligen 
träffas på riktigt för sin årliga höst-
auktion. Den ansenliga behållning-
en går till Narkotikahundarna och 
Kvinnojouren.

Text och foto Britt Carlsson Krister med en av sina broderade tavlor.
T.v. PKP Marita Persson och 2021-2022 
års president Birgitta Johansson.
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Redaktör D 235
Inger Dalborg

Frida Engman, som jobbat i 7 år i 
Afghanistan för Svenska Afghanis-
tankommitten  hade en föreläs-
ning hos Sigtuna-Arlanda  IWC 
om “Situationen för flickor i Afgha-
nistan”(SAK). 

SAK är en biståndsorganisa-
tion  som sedan 1982 arbetar i 
Afghanistan. Kommitten arbetar 

OM FLICKORS SITUATION I AFGHANISTAN 

NY ENERGI PÅ ELVERKET I NYKÖPING

MERA
KLUBBNYTT
Distriktet är på gång igen. Här ett 
axplock från klubbarnas månads-
rapporter:
Åsa Aland från Alla Kvinnors Hus 
i Stockholm berättade på Stock-
holm Västra IWCs oktobermöte 
om deras verksamhet.  
Lena Karlsson berättade för Eskil-
stuna Fors IWC om sitt arbete på 
Frivilligcentralen för frivilliga och 
hjälpsökande.
Enhetschef Johan Baathe har be-
sökt Stockholm Ekerö IWC och 
informerat om Plan International 
Sverige.
Andra nyheter på annan plats i 
tidningen. T.ex. om Enköping 
IWC som fyllt 60 och Katrineholm 
IWC som arrangerade Distriktsårs-
mötet i oktober.

Nyköping Öster IWC chartrades 
1971. Fyller alltså 50 år i år och 
självklart en stor anledning att 
fira!

Jubileumsfesten gick av sta-
peln på restaurang Voyage den 7 
oktober. Inbjudna var vår syster-
klubb Nyköping Oxelösund och 
hedersgästerna  Marianne Jon-
stam, charterpresident 1971, och 
rådspresident Gertie Stenkula.

 President Christina Ebbesson 
utbringade välkomstskålen och 
tände IW-ljuset.  Vi avnjöt sedan 
en superb 3-rätters festmåltid. 
Under kvällen underhölls vi av 
Sisters of Soul, en lokal musikalisk 
trio. Marianne Jonstam, idag 93 

år, höll ett fantastiskt och mycket 
uppskattat tal om vår klubbs his-
toria. Det var en kväll vi sent ska 
glömma! Vilket sorl, trevlig sam-
varo och glam kvällen lång. Precis 
som det ska vara när 43 IW-damer 
träffas till fest.

Text Catharina Albing,  
foto Anders Sundby

Äntligen kunde Nyköping Oxe-
lösund IWC träffas fysiskt till 2021 
årsmöte. Redan i foajén på res-
taurang Elverket hördes sorlet av 
27 IW-damer som länge sett fram 
mot att träffas. 

Kvällen inleddes med sed-
vanliga årsmötesförhandlingar 
och kedjan överlämnades till 
Anne-Marie Calmvik, president 
2021–2022.

Hedersmedlem under året 
är Barbro Ericsson. Hon har varit 
med sedan 1969 och är den som 
varit med längst i klubben. 

Barbro kände sig hedrad och 

enbart  på landsbygden. Syftet är 
att minska fattigdom och främja  
respekten för mänskliga rättighe-
ter genom humanitära insatser. 
Största insatsen har varit utbild-
ning, framför allt att främja flick-
ors rätt till utbildning.

Text Inger Dalborg, foto Eva Axelsson

tackade för alla 
trevliga och in-
tressanta möten 
under åren.

Efter midda-
gen berättade 
guiden Eva Ro-
sell Henrysson med stor inlevel-
se om historiken kring området 
vid Folkungabron. Elverket, där 
vår klubb brukar träffas, är fortfa-
rande i drift och producerar el till 
industrier via Vattenfall och Nykö-
pings vattenkraft.

Text Ann-Christine Samuelsson,  
foto  privat

NYKÖPING ÖSTER FYLLDE 50
FIRADES AV  SISTERS OF SOUL

Fr.v. Åsa Rosendahl Söder, Ann-Christine 
Samuelsson och Anne-Marie Calmvik.
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Redaktör D 241
Lilian Bergholtz

Kp Carin Brandt Svensson och tekn. dr. 
Jan Trofast vid Berzelius´minnessten i 
Väversunda, Östergötland.

DEN SVENSKA KEMINS FADER
En riktig Berzeliusdag blev det då 
Vadstena IWC med gäster från 
Rotary och kommunen möttes 
vid Jakob Berzelius minnessten 
i Väversunda i västra Östergöt-
land. Jan Trofast, tekn. dr., kom 
från Lund för att dela med sig av 
sitt kunnande om den världsbe-
römde naturvetaren som föddes 
just här  år 1779. Berzelius var en 
svensk friherre, kemist och na-
turforskare, och har fått epitetet 
"Den svenska kemins fader". 

Han upptäckte 
fyra grundäm-
nen och startade 
både Karolinska 
och Chalmers. 
För att kunna föl-
ja hans många 
östgötska ned-
slag gick många hem från mötet 
med boken "Jakob Berzelius och 
Östergötland" författad av dagens 
föredragshållare.

Text Ingrid Nilzén/Cathrine Lindqvist, 
foto Ingrid Nilzén

KLASSISKT 
& BEKVÄMT

Att modevisning är populärt stod 
klart då 30 förväntansfulla klubb-
medlemmar i Norrköping Norra 
IWC och 12 inbjudna gäster bän-
kade sig för kvällens modevisning 
från Boutique Igelkotten. Fikriya 
Dursun som äger boutiquen pre-
senterade ett höstmode i klassisk 
stil, bra kvaliteter för en elegant 
och bekväm stil. Totalt 12 olika 
kreationer visades av klubbens 
”egna mannekänger”

Text Lilian Bergholtz, foto Ann Weinar

TÄNKVÄRT I LINKÖPING
Till oktobermötet kunde Linkö-
ping IWC välkomna en efterläng-
tad gäst, prästen Johannes Söder-
berg, som gav oss två ”berättelser 
som präglat mänskligheten”. Ef-
ter anförandet blev vi indelade i 
grupper  för diskussioner. Det blev 
mycket personliga samtal om svå-
ra saker som vi upplevt och över-
levt. 

Slutsatserna från denna myck-
et givande kväll var att det är en 
konst att ta emot den hjälp vi alla 
behöver, att man får misslyckas, 

KP Gitte Hellström tackar Johannes Sö-
derberg vid välbesökt kvällsmöte.

Gunilla i en moderiktig höstjacka.

att man ska ta livet på allvar. Jo-
hannes fick en varm applåd från 
oss 25 deltagande damer. 

Text Margareta Taleus, 
foto Lilian Bergholtz

Inga-Britt Gustafsson överlämnar presi-
dentkedjan till Birgitta Hunn. Text Christi-
na Mofors, foto Kerstin Strömwall.

KÄNDISAR FRÅN NORRKÖPING
I början av hösten var Mikael 
Andersson, historiker och kå-
sör, hos  Norrköping Norra 
IWC och berättade om ”Kända 
och okända Norrköpings-bor”.   
Det var historiskt namnkunniga 
personer. T. ex. Nils Henrik Sivers, 
adlad till Liljensparre, Stockholms 
förste polismästare som inom 24 
timmar lyckades gripa Gustav IIIs 
mördare. Bland kända kulturper-
sonligheter från Norrköping  finns 
namn som Edvin Adolfsson, Tor 
Isedal och John Harryson. Norr-
köpings högre allmänna läroverk 
”Lärka” har skolat åtskilliga stora 
personligheter t.ex. Brita Herzberg, 
Sven Jerring, Pekka Langer och 
Claes af Geijerstam. Gunnar Sträng 

kände från unga år varmt för sta-
den.  Efter ”textilkrisen”, bidrog 
han som finansminster med att 
låta flera statliga verk etablera sig i 
Norrköping – en räddning för sta-
den.

Under kvällen hölls även års-
möte och presidentskifte.
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Redaktör D 232 
Inger Knutsen

FRISK LUFT OCH FET MAT BOTADE TBC
Sollefteå IWC fick i oktober be-
sök av Helene Öster och Annelie 
Fahlén för att berätta om Öster-
åsens historia och verksamhet. 
Sanatoriet startades 1901 och var 
byggt av medel som kung Oscar 
den andre fått i nationalgåva från 
Svenska folket. Tuberkulos var en 
stor och allvarlig sjukdom vid den 
tiden och behovet av sanatoriet var 
stort. Bland botemedlen fanns frisk 
luft och fet mat. 

Österåsen funge-
rade som sana-
torium till 1960. 
Mellan åren 1960 
och  1982 vårda-
des b.la. astmati-
ker och TBC-pa-
tienter här. Därefter och fram till 
2019 var det ett hälsohem. Från 
2019 arbetar man med livsstils-
medicin.

Text Kerstien Schmidt, 
foto Karin Sjödin Eriksson

Helene Öster och Annelie Fahlén från 
Österåsens Hälsohem i Sollefteå.

Vid  oktober månadsmöte i Skel-
lefteå IWC samlades drygt 20 
glada damer på Gordons Mode 
för att avnjuta det bästa av da-
gens mode. 5 medlemmar age-
rade mannekänger med den 
äran. Vi fick se såväl eleganta 
vardagskläder som vinterkläder 
för utebruk. Dessutom ett antal 
festkläder. Månne vi får komma 
ut på fest under de stundande 
helgerna!? 

Ett flertal av oss passade på 
att köpa ett eller flera plagg. Köp-
suget efter den långa covid-ka-
rantänen gick inte att motstå.

Trevlig samvaro, en bit mat 
och lite klubbärenden följde se-
dan på Café Lilla Marie.

ELEGANT I 
SKELLEFTEÅ

Fem klubbmedlemmar var manne-
känger.    Text och foto Eva Burström.

MÅNGA TRÄFFADES I BODEN
Distrikt 232 genomförde ett Di-
striktsårsmöte i Boden den 2-3 ok-
tober på Hotell Bodensia. 

Distriktsårsmötet besöktes av 
past rådspresident Ewa Jägevall 
samt delegater från klubbarna i 
Sundsvall, Sollefteå, Umeå, Skellef-
teå, Piteå och Boden. 

På lördagen gjorde deltagarna  

ett studiebesök på Bodens konst-
gille där man fick se tavlor som såg 
ut som om de var målade, men de 
var broderade av Eva Kitok. Guida-
de gjorde Göran Gavelin. 

På söndagen vidtog sedvanli-
ga årsmötesförhandlingar.

Text Marith Olsson,  
foto Karin Sjödin Eriksson

Gunnel Lindgren, DP, tände ljus och 
välkomnade till distriktsårsmötet.

Mat och dryck under glada samtal mellan 
medlemmarna i distrikt 232.

KP Boden IWC Ann-Christin Rutqvist, PRP 
Ewa Jägevall och DP 232 Gunnel Lindgren.

Göran Gavelin avtackades av DP Gunnel 
för informativ guidning.
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Redaktör D 233
Annkatrin Forsling

VAD HÄNDER UNDER YTAN I BOLLNÄS?
Bollnäs-Edsbyn 
IWC höll sitt ok-
tobermöte på 
Mobackes Han-
d e l s t r ä d g å r d , 
som dessutom 
har ett mycket 
trevligt café. 18 glada damer träf-
fades under trevliga former och 
riktigt njöt av att kunna träffas 
igen. 

Sofia från Handelsträdgården 
berättade lite om deras verksam-
het och att de under november 
fram till jul kommer att ha en 
amaryllisutställning kallad ”Under 
Ytan”. Spännande att se vad det 
kan bli!Trevligt lunchmöte i inspirerande miljö på Lilla K Trädgårdscafé, Mobacken,  i Bollnäs. 

Text och foto Inger Bäckström.

KVINNOJOUREN I LUDVIKA-SMEDJEBACKEN
Ludvika IWC har haft föredrag 
av  Rose-Marie Andersson, ordfö-
rande i Ludvika-Smedjebackens 
Kvinnojour. 

Pengar till verksamheten får 
man via staten och ideella orga-
nisationer. Man kan söka pengar 
från Socialstyrelsen och Smedje-
backens och Ludvikas kommuner 
stödjer med pengar.

Man håller på att inreda en 
jourlägenhet för akut nödställda 

kvinnor och barn. På somrarna be-
kostar man en lägervecka för spe-
ciellt utsatta kvinnor och barn. 

I jourverksamheten arbetar 
idag 10 jourkvinnor efter ett rull-
lande helgschema. Kvinnojouren 
tar bara hand om myndiga kvinnor 
då det p.g.a. brist av personal inte 
finns någon fungerande tjejjour. 
Via Kvinnojouren slussas kvinnor-
na och deras barn ut till eget bo-
ende i andra kommuner.  

KP Inger Castenhag tackade Rose-Marie 
Andersson för ett intressant föredrag. 
Text och foto Louise von Hofsten

NYA IDÉER I VASSBO GÅRDSBUTIK
Anna Lindblom har varit hos Bor-
länge-Tunabygden IWC och  be-
rättat om Vassbo gårdsbutik och 
om Rekoringen Falun-Borlänge.

I slutet av 1990-talet köpte 
Annas sambo med familj Vassbo 
lantbruk som är ett ekologiskt 
lantbruk. Man har 300–350 kor 
som går i lösdrift. Lantbruket har 
tre ladugårdar fördelade på tre 
platser. 

Mjölkningen sköts av en robot 
och sker när korna vill. Till kalvar-
na har man en "mjölktaxi", en ro-

bot dit kalvarna kan gå och suga i 
sig mjölk när de är hungriga. 

Med mycket automatisk drift 
behövdes inte lika mycket hand-
kraft som förr. Det behövdes ytter-
ligare ett ben att stå på. Då tillkom 
en inredningsbutik där man även 
säljer kött och grönsaker odlade 
på gården och områdena runtom-
kring.

Målet är att sälja vad de själva 
tycker om och är bra produkter. 
Det ska vara ekologiskt och när-
odlat och svenskt. 

Anna avtackades med en IW-ros av KP 
Kerstin Bergman.
Text och foto Helena Åhrman.
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Redaktör D 240
Ruth Brunner

DROTTNING SILVIA KÖPER FÖRSTA 
Alvesta IWC  har gästats av Tho-
mas Ragnarsson, ordförande i 
Moheda Majblommeförening. 
Thomas berättade engagerande 
om föreningen. 

Majblomman startades redan 
1907 för att samla in pengar till 
barn och ungdomar. De första 
åren gick pengarna till att hjälpa 
tuberkulossjuka. En trevlig detalj 
är att Drottning Silvia alltid köper 
årets första Majblomma och efter 
klockan 12.00 den 23 april är det 
fritt fram för alla barn att börja säl-
ja. Årets lokala insamling inbringa-

de 41 230 kr, varav 
40 % går till lokala 
föreningen och 
övriga pengar till 
barnen som säljer 
och till riksförbun-
det som stöd till 
forskning, inköp 
och logistik.

Pengarna som samlades in vid 
kvällens lotteri skänktes till Maj-
blommeföreningen i Moheda som 
tack för ett mycket intressant och 
lärorikt föredrag.KP Ing-Marie Lisecke avtackade Thomas.

Text och foto Anita Svedenbrant.

AKTIV HÖST FÖR ÄNGELHOLM-LUNTERTUN
I oktober fick vi välkommet besök 
av vår DP Britt Gars Petersson och 
vDP Lena Grevesmühl Råvik.

Britt Gars Petersson gav en 
mycket intressant information om 
IWs internationella arbete.

Kvällen avslutades med att Ma-
lin Prahl från Airsonett berättade 
om dess utveckling av hjälpmedel 
för bl.a. Astmatiker.

Hjälpmedlet Airsonett Air4 hjäl-
per patienter med allergisk astma 
och andra allergiska sjukdomar.

Text och foto Birgitta Hägerström

I september hade Ängel-
holm-Luntertun IWC årsmöte. Vi 
var 24 damer som gladdes åt att 
åter kunna träffas för en trevlig 
lunch tillsammans.

Ambulanssjukvårdare Magnus 
Bengtsson berättade först om 
sitt år i Mali i Svenska FN-styr-
kan.

Det blev en ingående berät-
telse om det viktiga och farofyll-
da arbete våra soldader utför. 
Att tillbringa ett år med upp till 
45-50 graders värme och bara 
sand är utma-
nande.

BILNÖRD MED PANHARD SOM SPECIALITET
Älmhult IWC har gästats av Pe-
ter Lindskiöld - en bilnörd med 
franska bilar som specialitet. 

Redan som barn var han intresse-
rad av bilar och då franska bilar. 
Han samlade broschyrer och läste 
om bilarna på olika språk. Bilmär-
ket Panhard, blev det stora sam-
larintresset. Panhard byggde sina 

första bilar 1891 i en serie om 
30 bilar. Företaget var en sann 
pionjär, men biltillverkningen 
upphörde 1967. 

Peter köpte sin första Pan-
hard för en krona 1973, dock en 
bil utan motor. Därför vidtog ett 
stort arbete med att finna mo-
tor och andra reservdelar, vilket 
han gjorde i bilens hemland 
Frankrike. 

1977 startade Peter Panhard-
klubben i Sverige. Panhard som 
biltillverkare är ett av bilhistori-
ens viktigaste företag. Peter och 

hans fru Mia, som är IW- medlem, 
är båda aktiva i Panhardklubbens 
styrelse. Genom åren har Peter ägt 
35 bilar.
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Redaktör D 239
Birgitta 

Lundquist

NU FIRADE TRELLEBORG MED BUBBEL

Den 14 september var det dags för 
ett efterlängtat månadsmöte   hos 
Trelleborg IWC. På programmet 
stod först “bubbel” för att fira att 
vi var den klubb som tagit in flest 
nya medlemmar under verksam-
hetsåret 2019-2020. Hurra Hurra!

Sen kom IW-hun-
den Storm på 
besök med sin 
förare. Och vi fick 
höra ett intres-
sant föredrag om 
deras vardag vid 
Tullverket i Trel-
leborg där de är stationerade.

Det som förr var små kvantite-
ter narkotika som kom in är idag 
billaster. 

Så viktigt med dessa hundar 
och så roligt att få höra vilken nyt-
ta de gör.
Och vi hjälper till!

Text och foto Birgitta Lundquist
IW-hunden Storm med förare  var ett po-
pulärt besök från Tullverket i Trelleborg.

INSPIRERANDE MÖTE MED TOMATER
Till slut kom dagen som vi i Lands-
krona-Citadell IWC så innerligt 
längtat efter. Den 15 septem-
ber träffades 22 förväntansfulla 
klubbmedlemmar på Tomatens 
Hus i Vallåkra. Här fick vi ta del av 
ett inspirerande möte om företa-
gets verksamhet och hur engage-
mang och hårt arbete kan skapa 
ett framgångsrikt företag.  

Förutom att flera produkter in-
gick i kvällens förtäring så bidrog 
Tomatens Hus med vinster till 
kvällens lotteri. 

Kvällens höjdpunkt var ändå 
att vi kunde inviga en ny medlem, 
trots långt uppehåll på grund av 
pandemin.

Text och foto Gertrud Ek

EFTERLÄNGTAD UTFLYKT
Söndagen den 26 september 
samlades Distrikt 239 till sin ef-
terlängtade höstutflykt , som gick 
till Torups slott utanför Malmö.

Efter besöket i Torup åkte vi till 
restaurangen "Anita på Börringe-
kloster" där vi åt en välsmakande 
buffé (t.h.).

Text och foto Elisabeth Nelson
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Redaktör D 234
Marita Björn

EN VANDRING I SKEBÄCKS SLUM

På årets första månadsmöte i Väs-
terås-St Ilian IWC var stämning-
en hög från första stund. Många, 
26 medlemmar, var glada och 
förväntansfulla över att åter kun-
na träffas efter det långa pande-
miuppehållet. KP Åsa Högström  
hälsade välkommen till årsmötet.

Efter årsmötet kom kvällens 
föredragshållare som var Roland 
Pettersson. Han berättade om 
stadsdelen Jakobsberg, där klub-
bens möteslokal Restaurang Ja-
kobshöjden ligger.

Roland har tillsammans med fem 
andra entusiaster skrivit en bok 
om stadsdelen Jakobsberg.

Han visade gamla fotografier 
från stadsdelen och berättade om 
människorna, husen och gatorna 
sedan slutet av 1800-talet. Många 
av de gamla vackra husen finns 
fortfarande kvar. Han gjorde re-
flektioner över tiden - hur det var 
förr och hur livet i området föränd-
rats, varefter han avtackades av KP. 

Text Karin Fall/Birgitta Ekman,  
foto privat

JAKOBSBERG I FOKUS I VÄSTERÅS

Oktobers månadsmöte i Örebro 
IWC samlade ett 20-tal med-
lemmar. Berndt Eliasson, från 
Skebäck, berättade i ord och 
bild om Skebäck förr och nu.   

Med stor inlevelse och många 
exempel fick vi följa inte bara Ske-
bäcks utveckling utan även en del 

av de centrala delarna av Örebro 
från 1600-talet och fram till våra 
dagar. 

Skebäck betyder ”skilja” och i 
detta fall syftas på Bygärdesbäck-
en som skilde Örebro stad och 
Almby socken. Ett flertal industri-
er låg i det gamla Skebäck. Redan 
i början av 1800-talet låg en ”klä-
desfabrik” i närheten av där slus-
sen är idag. Innan Örebro kanal 
färdigställdes år 1888 låg Örebros 
hamn i Skebäck. Sjöfarten var vik-
tig ur handelssynpunkt. Man frak-
tade varor med båt till bl.a. butik i 
Hampetorp. Vi fick höra om våld-
samma bränder, fiske och varda-

MAJBLOMMANS GRUNDARE VAR EN HJÄLTE
Örebro IWC ger bidrag till den 
ideella organisationen Majblom-
man som startades för att be-
kämpa folksjukdomar, inte minst 
tuberkulos. Grundaren, en fö-
rebild och hjälte, var Beda Sofia 
Hallberg, född1869 och uppväxt i 
Onsala utanför Kungsbacka. 

Under 1800-talet var närmare 
en fjärdedel av alla dödsfall or-
sakade av TBC och många fatti-
ga familjer drabbades hårt. 1906 
föddes Bedas tanke på att sälja 
ett nålmärke med form av en vår-

blomma där  behållningen skulle 
gå till behövande barn. Försälj-
ningen blev en succé. Den första 

majblomman såldes 1907. 114 år 
av majblommor har omräknat i 
dagens penningvärde gett ca 800 
miljoner kronor.

Majblomman verkar för att 
ge ekonomiskt stöd till behövan-
de familjer men arbetar också 
förebyggande genom opinions-
bildning och genom att ge forsk-
ningsbidrag inom områden som 
ser till barns välbefinnande. Idag 
har Majblomman ca 560 lokalför-
eningar i Sverige.

Text Annika Sandén

gens sophante-
ring samt flera 
roliga anekdoter. 

Mycket har 
hänt – det allra 
mesta är positivt. 
Det gamla maga-
sinet som fick bilda stomme till 
nuvarande ”Naturens Hus”, drivs 
av Örebro kommun och är, för-
utom ett uppskattat café, också 
ett projekt som ingår i ”Å-staden”. 
Projektet drivs av Örebro Kom-
mun. Området är ett uppskattat 
och pedagogiskt utflyktsmål för 
skolklasser.
Text  Annika Sandén, foto Lisbeth Wiker
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Redaktör D 238
Birgitta Sallmén

GLADA TONER FRÅN JÖNKÖPING 35 ÅR

Med stor glädje samlades 16 da-
mer i Jönköping-Bankeryd IWC 
på Jönköpings Kulturhus Spira 

KP Ingegärd Vårbrant t.v. samtalar med 
Charterpresident Ulla Olsson.

Klubbmedlemmar njuter av maten på 
Kulturhus Spira i Jönköping.

LYCKAT INTEGRATIONSPROJEKT I VETLANDA
Vid ett givande möte i Vetlanda IWC fick  medlem-
marna goda exempel på kvinnlig företagsamhet. 

Gunilla Hjelm startade för fem år sedan ett hant-
verksprojekt i syfte att hjälpa invandrarkvinnor till 
integrering i det svenska samhället. Genom att ta 
vara på uttjänt bomullstextil och sju vävstolar har ett 
50-tal kvinnor under åren fått en meningsfull tillvaro 
med såväl arbetsträning och rehabilitering som möj-
ligheter att lära sig svenska. 

Projektet ”Rag2Rug” har även öppnat en butik och 
ett café med hembakat bröd. I butiken säljs mattor, 
väskor m.m., som kvinnorna tillverkat. Projektet har 
finansierats av  EUs sociala fond, arbetsförmedlingen 
och försäljning av produkter. 

Mötet avslutades med en vegetarisk måltid på 
lokalproducerade produkter på Bistro Raw. Louise 
Rönnqvist, som startade butiken för två år sedan, be-
rättade om konceptet.      

Vem skulle inte vilja köpa denna fina matta? Fr.v. Gunilla Hjelm, 
föredragshållare och innehavare av Rag2Rug, samt Birgitta 
Mohlin och Ingrid Cavallius Ekman. 
 
                                  Text Ingrid Söderström, foto Barbro Johansson

och fick njuta av den vackra mu-
siken, som Spirakvartetten fram-
förde. 

Ett bättre sätt att 
fira klubbens 35 
år än att lyssna 
på Stenhammars 
Stråkkvartett nr 5 
i en konsertsal till-
sammans denna 
dag, kan man nog inte tänka sig. Ef-
teråt åt vi en god lunch, varefter vår 
president Ingegärd Vårbrant och 
vår Charterpresident Ulla Olsson 
kåserade över gemensamma min-
nen i klubben.

Text Ingrid Titusson, 
foto Ing-Marie Sörstedt

Eksjö IWC,  värd i D 238 ordnade 
dagen före DÅM en kombinerad 
Trivselkväll och  Månadsmöte på 
den anrika Krusagården i cen-
trum av  Eksjö gamla trästad. Re-
dan på 1600-talet började handel 
och garveri byggas upp här. Idag 
används lokalerna flitigt av både 
stadens invånare och besökande  
turister. 

Efter den ödesdigra branden 
2015, då en flera hundra år gam-
mal träbyggnad brann ner, blev 

TRIVSAM KVÄLL INLEDDE DÅM I EKSJÖ
det förbjudet att ha levande ljus 
på Krusagården. De batteriljus 
som smyckade borden var så 
verkliga att det ändå var mycket 
stämningsfullt. KP Marianne Ihse 
hälsade alla välkomna. Kvällen 
bjöd sedan på god mat och fin 
underhållning. Det blev många 
trevliga samtal med både gamla 
och nya bekanta. 

Text Monica Björlingson/Birgitta  
Sallmén, foto Birgitta Sallmén. På bänken i Eksjö fr.v. Christina Nylander, 

Britt-Marie Kjellberg och Ewa Jägevall.
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POSITIVA KLUBBRAPPORTER HOS D 234

VÄLMATAT DISTRIKTSÅRSMÖTE I VADSTENA

Äntligen! Vi kan arrangera olika 
möten igen! 21 glada, förvän-
tansfulla IW-systrar från samtliga 
klubbar i D 234 träffades en sön-
dag i början av oktober i Kristi-
nehamn för årsmötet i distriktet. 
Sedvanliga årsmötesförhand-
lingar genomfördes. En trevlig 
punkt på dagordningen var att 
varje klubb fick berätta något 

positivt från klubben. Vi fick höra 
om trevliga, underhållande, lärorika 
möten av allehanda slag. Hagfors-
klubben berättade om sin vänklubb 
i Norge, om besöken hos varandra 
och hur vänskapen utvecklats ge-
nom åren. 

Distriktet fick celebert besök 
under dagen. Rådspresident Gertie 
Stenkula kom ända nerifrån Lund. 

Tack vare en fin insats av en  med-
lem i arrangerande Vadstena IWC 
(tillika distriktsarkivarie) starta-
de DÅM i D 241 på Församlings-
hemmet med hembakade fral-
lor! Därefter följde ett föredrag 
av konsthistoriker Eva Mattsson 
som  berättade om Vasa-ätten. 
Så övertog nästa Ewa (Jägevall) 
micken – vår past RP, som gästade 
mötet! Vi mådde gott av en upp-
friskande promenad till Vadste-

na Folkhögskola för att fortsätta 
dagens möte. Ett 30-tal delega-
ter och medlemmar var efter en 
god lunch redo för 2021 års di-
striktsårsmöte. Sedan väntade fi-
kabord och lottdragning. Fina vin-
ster som Vadstena IWC skänkt gav 
ett gott bidrag till Sjöräddningen 
i Motala. Som en senkommen ju-
bileumsgåva överlämnades till KP 
Carin Brandt Svensson ett bidrag 
till projekt Narkotikasökhundar. 

Text  och foto Lilian Bergholtz

Kp Carin Brandt Svensson var förtjust 
i konsthitoriker Eva Mattssons böcker 
om Vasarna.

Distriktsstyrelsen i D 234 på DÅM.
Text Marita Björn, foto Birgitta Ekman

INSPIRERANDE DISTRIKTSBESÖK AV RP OCH PRP

Rådspresident Gertie Stenkula besökte distriktsårsmötet i D 236. Arrangerade klubb var 
Kungsbacka IWC. Mötet samlade många deltagare från samliga klubbar i distriktet.
I mitten av bilden ses DP Susanne Fagerström och RP Gertie Stenkula.

Rådspresident Gertie Stenkula här i mängden av alla deltagarna på distriktsårsmötet i 
distrikt 240. Medlemmarna i Älmhult IWC var värdinnor för mötet som hölls på Möck-
elnäs Trädgård Kultur.

Distriktsårsmötet i D 241 i Vadstena.  Fr.v. 
DP Lilian Bergholtz, PRP Ewa Jägevall 
och KP Carin Brandt Svensson.

Avesta IWC höll i DÅM i D 233. Fr.v. DP  
Ingrid Haggårds,  t.f. KP Annkatrin Forsling,  
Avesta IWC, och Ewa Jägevall PRP.
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L A N D E T  R U N T  L A N D E T  R U N T 
PERSONLIGT OM KATJA OF SWEDEN 

Vid DÅM i Eksjö berättade klub-
bens medlem Maria Ljungsten 
om sitt samarbete med Katja of 
Sweden, legendarisk modeska-
pare. Katja  föddes i Ekeby, Hel-
singborg, gick i skola i Lands-
krona, flyttade till Stockholm 
och gifte sig med den kände 
radiomannen Kjell Stensson. 

De skiljde sig och Katja flyt-
tade till USA. Där etablerade 
hon sig som designer. Hon gifte 
om sig med Rod Geiger som var 

filmproducent. När hon blev  sjuk 
åkte hon hem till Sverige för be-
handling och blev kvar.

I Huaröd renoverade paret ett 
ödetorp och startade den fram-
gångsrika textilproduktionen.

Maria Ljungsten arbetade till-
sammans med Katja  under flera 
år från 1963.

På biden mannekängar fr.v. 
Birgitta Henning, Maria Ljungsten 
och Gunilla Bardh.

Text och foto Ewa Jägevall 

VI HAR EN RAPPARE I INNER WHEEL !
På SR P1 finns ett program "Ring 
P1". Dit ringde vår medlem Lena 
Gergils Almqvist, Vänersborg 
IWC efter att ha varit i Stocholm 
och tittat på Carl Fredrik Reu-
terswärds skulptur "Non-Violen-
ce". Hon tänkte på alla skjutningar 
just nu och det blev en Rapp som 
lades ut i programmet. 
Gå gärna in på P1/Facebook och 
sök efter Lena. 

SENSOMMARUTFLYKT TILL KORSÅ BRUK
I strålande sensommarväder styr-
de Falu IWC sina bilar mot Korså 
Bruk, som ligger i de djupa skog-
arna mellan Dalarna och Gäst-
rikland. Vi var 24 personer som 
gladdes åt att äntligen få umgås 
igen, äta god mat och att få njuta 
av den charmiga miljön på Korså 
Herrgård.

Korså Bruk grundades 1841. År 
1847 infördes lancashirsmide 
i Korsån med gott resultat och 
stångjärnet höll en hög kvalitet. 
Det sägs att delar av stålet använ-
des i byggandet av Eiffeltornet. 
Under 1800-talet uppgick bebyg-
gelsen till närmare 400 personer. 
1930 upphörde dock produktio-
nen vid Korså Bruk. Smedjans sto-
ra vattenhjul och hammare finns 
bevarade. Det finns också ett mu-
seum som visar smedernas verk-
tyg och en välbevarad verkstad. 
Korså Bruk ingår i Världsarvet.

Korså Bruk gick in i en Törn-
rosasömn. Byggnaderna började 
förfalla tills ett par, Anna-Lena Text och foto Maj-Britt Wickberg

Olsson och Thomas Lundström, 
från Stockholm, köpte Gamla 
Handelsboden och senare halva 
Korså Bruk. Nu blomstrar byn 
igen. Det finns 70 permanentbo-
ende och en hel del sommarbo-
ende där. 
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L A N D E T  R U N T  L A N D E T  R U N T 
KONST PÅ VÄNKLUBBSMÖTE 
Göteborg Norra IWC har besökt 
sin vänklubb i Kiel. Tre presidenter. 
En past, en inkommande och en 
nuvarande med makar var modi-
ga nog att åka utomlands i dessa 
coronatider. Tillsammans besökte 
man NordArt, en av Europas störs-
ta konstutställningar av modern 
konst. Konst i alla former både ute 
och inne. Vi hade behövt dagar för 
att kunna se allt. Bilden av konst-
verket kan ge en uppfattning om 
vad utställningen handlade om 
men gör absolut inte rättvisa. Man 
måste se det på plats.

Text Anna Jolles Haner, Christina Stoppe-
bach, Gunilla Annerbratt Anér

SCARABEER 
I STOCKHOLM

ÄNTLIGEN KUNDE ENKÖPING FIRA SINA 60 ÅR

Scarabeerna, RP och DP från 2010-2011, 
träffas fortfarande. Här på Nordiska Muse-
et i Stockholm. Fr.v. Elisabeth von Friesen-
dorff,  Kiki Andersson, Sonja Eriksson och 
Marianne Möller.

Ystad IWC firade nyligen sitt 50-
års jubileum i Siriushusets lokaler.
Det blev en fest med fin under-
hållning, många tillbakablickar 
och skratt. Menyn var den samma 
som för 50 år sedan. För att sätta 
ytterligare 70-talsprägel på årets 
jubileum välkomnades gästerna 
med ett glas kir.  

Klubbpresident Eva Evander 
hälsade alla välkomna. Som ett 

STOR JUBILEUMSFEST NÄR YSTAD FYLLDE 50
tecken på att klubben fyllt 50 över-
lämnade RP Gertie Stenkula det blå-
gula bandet till henne. Flera skåne-
klubbar uppvaktade jubilaren med 
bidrag till hjälpprojektet IW-dok-
torn som klubbens medlem och 
tidigare världspresidenten, Solveig 
Svensson, varit med om att starta. 
Solveig Svensson blev också den 
som tackade för maten.  

Text och foto Ursula HellbergMingel med Eva Evander och Elisabeth 
Nelson.

Den 8 november firade Inner Wheel 
Enköping äntligen sitt 60-årsjubileum  
(ett år senare pga pandemin). Klubb-
president Maud Riesten hälsade alla 
glada, festklädda gäster välkomna, 
särskilt inbjudna Rådspresident Gertie 
Stenkula, Distriktspresident Elisabeth 
Eisen, past Distriktspresident Marléne 
Wahlqvist samt våra tre veteraner.

Tre ljus tändes av klubbens past 
president, president och vice presi-
dent – dåtid, nutid, framtid.  Det blev 
en stämningsfull, festlig och min-
nesrik kväll med många tänkvärda 
tal, bl. a. om klubbens historia och 

IWs positiva betydelse i olika sam-
manhang. RP Gertie Stenkula tala-
de om IWs engagemang nationellt 
och internationellt och vikten av 
att bl.a. följa den digitala utveck-
lingen. 

Den glada, härliga feststäm-
ningen visade att sann vänskap 
är viktig i våra liv,  känns än vikti-
gare efter ett så långt uppehåll av 
möten. Ljusen tänds av fr.v. vKP 
Kathrine Hagberg, PKP Carla Toll 
Magnsjö och KP Maud Riesten.

Text Tinna Forsling, 
foto Margareta Nilsson-Sjögren
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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 
per@triotryck.se

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

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 fyrsidigt gratulationskort 
i A5-format. 
Överskottet går till narkotika-
bekämpning. 
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

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 

Den lilla blå broschyren kan be-
ställas från PNR Agneta Svensson
agneta.svensson@
projektkompetens.com 
mot portokostnader.

SIWR BOKMÄRKE
Bokmärkena  
beställs hos  
Ann-Christine 
Edin, Ekerö IWC.  
annchristine.edin591@

gmail.com 

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

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 
tillfaller något av våra projekt. 
Porto tillkommer om bollarna 
inte kan levereras på annat sätt. 
Betalning till bg 331-3129.

IW-MÄRKTA GOLFBOLLAR GÖR SKILLNAD
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INSAMLADE MEDEL 1/7 –31/10 2021

= 10 000 kronor

51 623 kr                 13 610 kr            16 270 kr
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BIDRAG TILL
ÖVRIG VERKSAMHET 
Till SIWRs konto, Bankgiro  446-4996. 

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

BIDRAG TILL
HJÄLPPROJEKTEN

232 Sundsvall IWC Ulla Lorich Westling
232 Sundsvall IWC Maud Nilsson
232 Umeå IWC Rupali Bhalerao
232 Umeå IWC Gunilla Lidström
232 Umeå IWC Helena Rosqvist
233 Borlänge-Tunabygden IWC Inga Eriksson
233 Borlänge-Tunabygden IWC Lena Fredin
233 Borlänge-Tunabygden IWC Kerstin Näslund
233 Borlänge-Tunabygden IWC Astrid Olli-Nilsson
233 Borlänge-Tunabygden IWC Karin Rapp de Rendon
233 Borlänge-Tunabygden IWC Betty Tinnerholm
234 Karlstad IWC Marianne Kirk
234 Karlstad IWC Charlotta Andersson Friberg
234 Karlstad IWC Katarina Bergdahl
234 Hagfors IWC Gunnel Dahl
235 Katrineholm IWC Kerstin Edvardsson
235 Katrineholm IWC Ingun Gränsmark
235 Katrineholm IWC Lynn Zhong Palmberg
236 Trollhättan IWC Kerstin Bengtsson
236 Vänersborg IWC Nina Bjärnsund
236 Vänersborg IWC Else Karlsson

VI VÄLKOMNAR ALLA VÅRA NYA MEDLEMMAR!
236 Göteborg Norra IWC Carin Appelgren
236 Göteborg Södra IWC Ingela Svensson
238 Skövde S:ta Elin IWC Ulla-Britt Renström
238 Skövde IWC Lena Sjöström
238 Lidköping IWC Gunilla Andersson
238 Lidköping IWC Kerstin Ericsson
238 Lidköping IWC Christina Johansson
239 Ystad IWC Rita Ström Söderlund
239 Landskrona Citadell IWC Eva Hansson
239 Simrishamn IWC Annika Winqvist
239 Simrishamn IWC Louise Åkesson
239 Simrishamn IWC Carin Åström
240 Älmhult IWC Christina Rosén
240 Älmhult IWC Pia Wegendal
240 Karlshamn IWC Marie Holmberg
240 Halmstad-Tylösand IWC Eva Bergdahl
240 Hässleholm IWC Skena Abbas
240 Karlshamn IWC Sol-Britt Ingemansson
241 Norrköping Norra IWC Bitten Lindell
241 Linköping IWC Lilian Hallqvist
241 Linköping IWC Carina Sandberg Höglund

Rådsskattmästare Monique Mel-
lin, Skurup IWC, är den som hål-
ler reda på och redovisar våra 
pengar. På Rådsårsmötet lämna-
de hon en rapport för 2020-2021 
som bl.a. visade att vi samlade in 
hela 600 000 kr till våra hjälppro-
jekt. Som framgår av Rosenstap-
larna har insamlingsåret inletts lite trevande. 
Men mycket är på gång.

 

Ett stort tack till Hudiksvall IWC 

som har samlat in hela 47 026 SEK 
till Svenska Inner Wheels covid -19 fond 

Fonden samarbetar med 
IW-Doktorn/Rotary Doctors

i området TransNzoia i Kenya

SIWR
tackar varmt för gåvan som gör skillnad

Ewa Jägevall
Nationalrepresentant 2021-2022

Projektansvarig

INSAMLADE MEDEL
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