Falu Inner Wheel Club
Distrikt 233
Sverige

Till kvinnor som är intresserade av vårt motto, vår värdegrund: Vänskap, hjälpsamhet och
internationell förståelse!
Du är hjärtligt välkommen till Falu Inner Wheel Club!
Inner Wheel är en av världens största organisationer för kvinnor och är ”systerklubb” med Rotary. Vi
har funnits i 98 år, har över 108 000 medlemmar i 104 länder. Vi är politiskt och religiöst obundna.
International Inner Wheel har konsultativ roll i FN:s ECOSOC och UNICEF.
Vi träffas 3:e måndagen i månaden kl 18.00, oftast på Villa Bergalid i Falun. I regel lyssnar vi till någon
intressant föredragshållare, har ett kort klubbmöte samt äter en god middag för 250 kr. Vi har 68
medlemmar och årsavgiften är 570 kr.
Ibland bjuder vi in Rotarys utbytesungdomar, så att de vet var vi finns och kan vända sig till oss vid
behov.
10 januari firas Inner Wheel-dagen över hela världen. Då samlas alla klubbmedlemmar hos
klubbpresidenten på ett glas sherry, kaffe och kaka.
Inner Wheel är en Internationell klubb för kvinnor.
Vårt motto är:
* att befordra sann vänskap.
* att uppmuntra till personligt engagemang och hjälpsamhet.
* att främja internationell förståelse
I vår insamlings-/lotteriverksamhet stöder vi
- Inner Wheel-doktorn – kvinnliga läkare till utvecklingsländer tillsammans med Rotarys Läkarbank.
- Tullverkets inköp av narkotikasökhundar - för att bidra till att stoppa narkotikan vid våra gränser.
- Garissa. Ge föräldralösa flickor ett bättre liv i Garissa, Nordöstra Kenya.
- Lokala projekt.

Program för våren 2022.
10/1
31/1
21/2
21/3
5/4
16/5
13/6

Inner Wheeldagen firas hos president Lena Friman-Porelius.
Lunchmöte inställt. Promenad vid Stångtjärn.
Advokat Rikard Alduren berättar om sitt jobb.
Asma Mohamed, en somalisk kvinna som vill starta en grupp för kvinnor. Valmöte.
Modevisning från Rut & Knut. Budgetmöte.
Daniels Sven Olsson berättar om Gustav Vasas äventyr. Sant eller skrönor? Intercitymöte.
Försommarutflykt. Biografmuseet i Säter, lunch på Säters Stadshotell.

Vi skulle uppskatta att få Dig som medlem hos oss! Välkommen att ringa eller mejla någon av oss. Du
är också välkommen som gäst några gånger, innan Du bestämmer Dig för medlemskap i klubben. Du
kan också gå in på Inner Wheels hemsida innerwheel.se så får du veta mer om oss.
Vänliga IW-hälsningar
Lena Friman-Porelius
President 2021-2022
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