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  VI SAKNAR

REDAKTÖREN HAR ORDET

Distrikt

234 Västerås-St Ilian IWC Margit Wassgårdh 2010 -2022
234 Örebro IWC Ebba Sundqvist 1984 -2022
235 Eskilstuna Fors IWC Gunnel Blom 1967 -2021
238 Jönköping-Bankeryd IWC Maj-Louise Skoglund 1973 -2021
238 Jönköping IWC Leila Lillieström 2011 -2021
239 Ystad IWC Eva Hjerpe 2016 -2022
239 Staffanstorp IWC Britt Söderpalm 1974 -2021
239 Landskrona Citadell IWC Carina Järnåsen 1984 -2021
239 Trelleborg IWC Anna Hult 2019 -2021
240 Karlshamn IWC Eva Bergman 1984 -2022

PREMIÄR FÖR  DIGITAL RÖSTNING TILL IIW
För första gången i historien blir 
det digital röstning vid årets val 
till Internationella Inner Wheel, 
rapporterar Nationalrepresen-
tant Ewa Jägevall: 

Bakom denna förändring är 
beslutet som fattades vid förra 
årets Convention. Som bekant 
genomfördes även Convention 
digitalt med ett mycket lyckat re-
sultat. 

Fysiska möten ger naturligtvis 
mycket mer socialt men just om-
röstningar bör kunna ske bättre 
och säkrare än vad som skett tidi-
gare med poströstningen, t.ex. vid 
val av IIWs verkställande utskott 
och Board Directors.

Klubbarna fick under februari 
möjligheten att testa det nya röst-
ningsförfarandet. 

Hoppas testerna gick bra. Den rik-
tiga röstningen sker under perio-
den 1-31 mars 2022.

Fortfarande gäller principen 
en röst per klubb. Klubbarna får 
instruktioner till den mailadress 
som de angett till IIW tidigare. I 
mailet från "elections@mi-voice.
com" den 1 mars står det i medde-
landerutan "Voting is now open 
for IIW election 2022-2023". 

Kolla även i skräpposten så att ni 
inte missar detta mail. Ni får myck-
et gärna höra av er till mig om det 
uppstår problem eller om ni har 
några frågor.

Valbara kandidater framgår av 
en speciell förteckning som finns 
både i tryckt version och på IIWs 
hemsida. 

Som ni kan läsa på annan plats 
i den här tidningen har vi i år en 
svensk kandidat till Board Di-
rector. Det är Ingelög Wyndhamn 
från Helsingborg IWC. Kul!

Lycka till med denna premiär, 
att rösta digitalt inom IIW!

Ewa Jägevall
ewa@jagevall.se    

Beslutet om digital röstning till IIW fatta-
des vid Convention 2021.

Kära vänner! 
När det här skrivs så har restriktio-
nerna tagits bort och vi får återgå 
till ett normalt leverne igen. För 
gott kan man hoppas.

Julfesterna och IW-dagen, som 
många artiklar i detta nummer 
handlar om, är ett minne blott. Nu 
ser vi fram mot ljusare tider.

Tidningen innehåller också  
reportage om våra projekt. Även 
om hundarna står i fokus den här 
gången är det viktigt att vi fort-

sätter stödja Garissa-flickorna och 
IW-doktorn. Och vilken framgång 
vårt projekt för  Covid-19 blev! 
10 000 behövande kan nu vacci-
neras tack vare våra bidrag.

Under våren sker val på alla ni-
våer inom IW. Internationellt ska 
vi för första gången rösta digitalt. 
En efterlängtad förändring.

Du har väl inte glömt bort att 
anmäla dig till Bridging the Baltic 
Sea/Östersjömötet i Lübeck den 
20-22 maj  och till Rallyt i Berlin 

den 9-11 september. Se sista si-
dan.  Hoppas vi ses där!

Kerstin Jonson
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Rådspresident Gertie Stenkula
INNER WHEEL 
ETT ARV ATT FÖRVALTA

Många kontakter med enskilda 
medlemmar har jag haft. Angående 
stort som smått. Det är ingen tve-
kan om att Inner Wheel engagerar. 
Efter helgernas alla högtider är vi 
angelägna att få starta på nytt. Gå 
in och läs på Hemsidan! Friska upp 
kunskaperna om Inner Wheel och 
var medveten om att vi gör alla så 
gott vi kan. 

Att träffas ger energi
Inner Wheel-dagen färgades ty-
värr av den ökade covidsmittan, 
men ”vår dag” uppmärksamma-
des i olika medier speciellt på 
Facebook, som har blivit en platt-
form för flera av de aktiva med-
lemmarna. 

Såg att nu återupptas vand-
ringarna som ersätter klubb-
mötena. Bra initiativ, men vi vill 
också träffas fysiskt. Kände den 
energikick som vi fick i höstas av 
att mötas igen. Nya medlemmar 
har vi kunnat välkomna och det 
stärker oss i vårt arbete för Inner 
Wheel. 

Så har uppladdningen redan 
börjat med alla distriktsmötena, 
och tankarna har börjat mala om 
vad som ska tas upp på Rådsmö-
tet i Hässleholm i april. Det blir 
intressant att träffa inkommande 
distriktspresidenter, inkommande 
VU och funktionärer, och er andra 
också förstås! 

Vi förvaltar och utvecklar
Än så länge är det dock vi ”gamla” 
som håller i skutan och kan både 
utveckla organisationen och ut-
rätta storverk. Det är medlemmar, 
klubbar och distrikt som för fram 

Inner Wheel. Vi i Rådet håller ihop 
verksamheten, förvaltar men kom-
mer förhoppningsvis med nya idéer 
som vi försöker verkställa. Så glöm 
inte att arrangera it-träffar, där möj-
lighet ges att klara av att träffas på 
Teams eller Zoom.  Att träna sig att 
hämta information från Hemsidan, 
det kan  vi nog alla behöva. 
                     
Det finns mycket att lära
Vi behöver träffar, där det informe-
ras om Inner Wheel. Har upptäckt 
min okunskap, när det gäller Con-
stitution, de internationella stad-
garna som ligger till grund för Inner 
Wheel. Följden blev att jag skickade 
genast ett mail till administrationen 
i England och beställde två exem-
plar av Constitution and Handbook 
2021 som gavs ut efter senaste 
Convention. Jag behöver läsa dem 
på originalspråket för att inte missa 
intentionen i regelverket. 

I Sverige, liksom i många andra 
länder, finns dessutom nationella 
stadgar, Bye-Laws, som är särskilt 
utformade för förhållanden inom 
respektive land. 

De aktuella internationella 
stadgarna finns på originalspråk 
på vår Hemsida under Biblio-
tek samt översatta till svenska i 
vår skrift "Stadgar, Instruktioner, 
Handbok", tillsammans med de 
svenska Bye-Laws. 

För ett effektivare Inner Wheel
Mitt intresse för Constitution väck-
tes framför allt då jag deltog i ett di-
gitalt grupparbete inför sommarens 
European Meeting, som även detta 
ska ske digitalt. Vi var tio personer 
varav flera varit Board Directors el-

ler är nominerade till posten, två av 
dessa är past IIWPresidenter. Målet 
för denna grupp är bl.a. att skriva 
motioner för att effektivisera Inner 
Wheel på högsta nivå. 

Efter sammanslagning av 
grupper hamnade jag i denna 
grupp, vilket medförde att jag 
insåg att mina kunskaper om IW 
inte är tillräckliga. Men vi gör så 
gott vi kan, som jag skrivit tidiga-
re. Våra ledord är trots allt ”Vän-
skap, hjälpsamhet och internatio-
nell förståelse”. 

Stöd våra projekt
Våra hjälpprojekt rullar på och jag 
vill betona att det är bra, om ni i 
klubbarna satsar på vårt interna-
tionella projekt, Garissa, samt de 
nationella projekten, Inner Whe-
el-doktorn och Narkotikabekämp-
ningen. 

Årets narkotikasökhund
I november månad fick jag äran att 
vara med i juryn på Tullverket för att 
utse årets Narkotikasökhund. Gläd-
jande nog blev det en IW-hund. Mer 
om detta på annan plats i tidning-
en.

Hoppas vi kan ses snart
Under mars månad har jag bokat 
in besök i de distrikt jag inte hann 
med i höstas. Det ska bli spännan-
de och jag hoppas verkligen att 
pandemin inte kommer i vägen. I 
väntan på att vi träffas, önskar jag 
er stor glädje och gemenskap i ert 
arbete för Inner Wheel!

Gertie Stenkula, Rådspresident

Inner Wheel-vänner! 
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Nationalrepresentant Ewa Jägevall

DET INNER WHEEL GÖR BERÖR  

Vintern rasat ut bland våra fjällar, 
drivans blommor smälta ner och 
dö, himlen ler i vårens ljusa kvällar, 
solen kysser liv i skog och sjö ... med 
dessa välkända rader (Otto Lind-
blad 1809-1864) hälsar vi gärna 
våren och ljuset hjärtligt välkom-
na. 

Snart kan vi ses som vanligt igen
Tyvärr tog smittspridning vid års-
skiftet full fart igen och med den, 
tog flera klubbar beslutet att stäl-
la in sina månadsmöten. En del 
klubbar som är tekniskt kunniga 
har återgått till digitala möten. 
Andra har börjat om med möten 
under bar himmel. Jättebra! Alla 
möten berikar, i liten eller stor 
skala. Jag är optimistisk och tror 
att vi kan träffas som vanligt igen 
i snar framtid.

Hur har ni arbetat?
Vår Internationella President Ebe 
Panitteri Martines budskap under 
året är att vi ska stödja "Kvinnors 
och flickors rätt till:
    *Hälsa
    *Utbildning
    *Möjligheter
    *Egenmakt."
Nu börjar det bli dags att sum-
mera hur/om vi uppmärksammat 
dessa viktiga ämnen. Du som är 
ISO i klubben bör skicka en liten 
rapport till din DISO och berätta 
hur ni gjort hos er, vilket av de fyra 
områdena som ni prioriterat.

Nätverk i Europa som stärker
Nätverket European Meeting 
(EM) omfattar länderna i Europa 
inklusive i ett distrikt som heter 
F.A.M.A.T. (Frankrike, Andorra, Ma-
rocko, Algeriet och Tunisien).

EM är inget beslutande/ rådgi-
vande organ inom IIW utan ett till-
fälle för utbyten av kunskaper och 
erfarenheter.  Det 15:e EM som 
arrangerades av Italien i Rimini 
i september var ett hybridmöte, 
d.v.s. både fysiskt och digitalt.

Mötet inledde med att respek-
tive NR presenterade sitt land/
distrikt, ett intressant och trevligt 
inslag. Talarlistan var lång. Bra 
åsikter, konstruktiva förslag och 
många livliga diskussioner. Proto-
kollet finns  på vår hemsida under 
IIW/Europa. Jag efterlyser upp-
arbetade samarbetsformer som 
förenklar, skapar förändring och 
utvecklar.

Grupparbete för modernisering
En sak enades vi dock om: Till näs-
ta EM i Frankrike i sommar, som 
också arrangeras digitalt, ska vi 
genom olika grupparbeten bl.a. ta 
fram förslag till moderniseringar 
av IWs stadgar. Därefter kommer 
förslagen att skickas till IIW för 
att registreras och återkomma 
som motioner till Convention i 
Manchester 2024. Startskottet för 
grupparbetena började i augusti 
2021. Tyvärr har arbetet försenats 
och grupperna träffades digitalt 
först sista veckan nu i januari.

Internationellt möte digitalt
I oktober träffades Executive 
Committee, Board Directors samt 
IIW Editor/Media Manager via ett 
digitalt möte över två dagar. Pro-
tokollet finns ockå på hemsidan. 
Mycket bra diskussioner förs men 

jag saknar ibland beslut. Även 
detta möte inleddes med att alla 
presenterade sina ansvarsområ-
den/ distrikt och vad man satsar 
på under verksamhetsåret. När 
jag läste protokollet funderade 
jag på hur hinner man med att 
verkställa alla tankar och visioner. 
Ett år går väldigt fort och ett skifte 
av IIWP närmar sig och varje IIWP 
vill lägga sin touch på sitt år!!! Vore 
det inte bättre med kontinuitet 
över flera år?

Lyckat vaccinationsprojekt
Vilket lyckat projekt det har blivit 
med IW-Doktorn/Rotary Doctors!

Den 22 november i fjol vac-
cinerades de första personerna i 
TransNzoia, Kenya. Rotary Doctors 
skrev bl.a. i sitt månadsbrev:

"Vaccin fastnade på det största 
sjukhuset i regionen och få kom 
för att vaccinera sig. Nu åker Ro-
tary Doctors med jeepen varje 
dag ut till kyrkor, marknader och 
till mindre städer för att vaccine-
ra. Stort tack till Inner Wheel som 
möjliggör insatsen genom en stor 
gåva."

Jag har skrivit och berättat 
det för IIWs styrelse, se hemsidan 
under NR, och de har redan gra-
tulerat oss till ett lyckat projekt. 
Alan Phillips, administratör på HQ 
i England, tyckte det är så intres-
sant så han vill lägga ut en större 
artikel både på websidan och sät-
ta in det i IIW Magazine. Bara så 
rolig, så håll ögonen öppna !!!

Nu önskar jag er alla härli-
ga stunder i vårsolen så hörs vi, 
när försommaren står för dörren. 
Glöm inte bort vad Inner Wheel 
gör, berör kvinnor, som vi gärna 
delar med fler.

Ewa Jägevall, NR 2021-2022



INNER WHEEL NYTT 1/ 2022 | 5

Som bekant används våra insamla-
de medel för ”Covid-19 Disaster and 
Vaccination Fund” av Rotary Doctors 
(IW-doktorn) för ett speciellt samar-
betsprojekt i Kenya. 

Projektbudgeten, ca 100 000 kro-
nor,  ska täcka omkostnaderna för att 
distribuera vaccin till olika riskgrup-
per i byarna. Man började vaccinera 
den 22 november i det område som 
IW-doktorn arbetat sedan 1990-talet. 
Projektet beräknas avslutas den 30 
juni i år.
 
Vi gör det möjligt
Tack vare Inner Wheels stora donation 
kan Rotary Doctors se till att vacci-
nationen nu når ut till befolkning-
en i TransNzoia. Vaccin fastnade på 
det största sjukhuset i regionen och 
få kom för att vaccinera sig. Nu åker 
Rotary Doctors-jeepen varje dag ut 

10 000 PERSONER KAN NU VACCINERAS

till kyrkor, marknader och till 
mindre städer för att vaccine-
ra. Rotary Doctors personal ar-
betar tillsammans med perso-
nal från hälsomyndigheterna i 
Kenya. Många dagar är det fler 
än 100 personer som vaccine-
rats. En dag i Kapsigilai vacci-
nerades 308 personer, ändå 
var det flera än 100 som inte 

INGELÖG - VÅR NÄSTA BOARD DIRECTOR?

Ingelög Wyndhamn, Helsingborg 
IWC, är nominerad till IIW Board Di-
rector för 2022-2023.

Hon har varit aktiv i klubben se-
dan 2003 och varit KP, K-sekr. och 
DP i D239. Ingelög var som bekant 
Rådspresident 2017-18 och National-
representant 2018-19. 

Hon är väl kvaificerad för upp-
giften som BD i IIW. En röst på 
Ingelög är en röst för Sverige 
att synas internationellt.

Digital röstning
Som ni säkert redan vet kom-
mer röstningsförfarandet till IIW 
att bli digitalt i år. Glöm inte att 
rösta!

Hälsning från
Margareta Wesslau, BD 2019-21:
Tack för mig och lycka till!

Efter två år på IIW som Bo-
ard Director vill jag tacka alla 
medlemmar som givit mig 
möjligheten att bli vald! Det 
har varit två mycket intres-
santa och lärorika år som givit 
kontakter med medlemmar 
och andra Board Directors från 
hela världen och insikt i helt 
andra förhållanden med nya 

utmaningar och lösningar. Man 
representerar inte sitt eget land 
när man är vald till IIW Board, men 
man har ändå med sig sina värde-
ringar som man vuxit upp med. 

Läs därför noga igenom alla 
CVn som finns bifogade och före-
ställ dig vem som bäst företräder 
inte bara våra ideal, utan vem som 
också står för de värderingar och 
de arbetssätt som du önskar se 
inom Inner Wheel. 

Nu har vi en svensk kandidat 
till IIW igen, Ingelög Wyndhamn! 
Jag hoppas alla klubbar i Sverige 
röstar på Ingelög, för hon är en så 
utmärkt kandidat och kommer att 
göra en mycket bra insats för vår 
organisation. Jag är säker på att 
du, Ingelög, får mängder av röster 
från hela världen och önskar dig 
två fantastiska, arbetsamma men 
minnesvärda år inom IIW! 
Precis som jag har fått!

hann få vaccinet innan teamet var 
tvunget att sluta för dagen. Dit får 
de återvända en annan dag. Om 
inte jeepen kommit till Kapsigilai 
så skulle folk behöva åka 8 mil för 
vaccination. Det är det få som gör, 
så att göra vaccinering tillgänglig 
är viktigt. Donationen kommer att 
räcka till omkostnader för att vac-
cinera ca 10 000 personer.

Framgångsrikt COVID-19 projekt i Kenya
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EFFEKTIVA IW-HUNDAR I TULLVERKETS TJÄNST

Årets Narkotikasökhund
2021 kunde vi glädja oss åt att 
en av våra IW-hundar fick utmär-
kelsen Årets Narkotikasökhund.
Det var Moss, en femårig Engelsk 
Springer Spaniel, som tillsam-
mans med hundförare arbetar i 
post- och fraktflödet i södra Sve-
rige. 

Moss är en miljöstark hund 
som arbetar i en svår arbetsmiljö. 
Han gör många beslag. Totalt har 
Moss sedan han togs i tjänst 2018 
medverkat till drygt 350 beslag till 
ett beräknat samhällsnyttovärde 
av drygt 773 miljoner kronor.

För ett narkotikafritt samhälle
-Narkotikabekämpningsprojektet 
bygger på Inner Wheel-medlem-
marnas värderingar och en öns-
kan om ett narkotikafritt samhäl-
le, berättar Kristina Rabenius. 

-För närvarande tjänstgör 23 
sökhundar försedda med den 
gyllene IW-brickan vid Sveriges 
gränser. Hundekipagen gör gärna 
besök hos Inner Wheels klubbar 

och distrikt och visar upp sitt im-
ponerande kunnande. Hör av er till 
mig så kollar jag vad som är prak-
tiskt möjligt, säger Kristina.

Vi kan hjälpa till på flera sätt
-Förutom de välkomna ekonomiska 
bidragen kan vi hjälpa Tullverket på 
annat sätt inom projektet. 

-Vid utbildningen, som sker vid 
Hundskolan i Rosersberg i närheten 
av Arlanda, behövs hela tiden figu-
ranter som förses med narkotika 
för att träna hundarna i sökandet. 
Här är alla innerwheelare välkomna 
att hjälpa till. Alla klubbar är också 
välkomna att göra studiebesök i 
Rosersberg. Detta kräver dock lite 
längre framförhållning. Jag förmed-
lar kontakterna.

-Under senare år har även vissa 
tullenheter efterlyst utbildningsma-
terial i form av uttjänta resväskor, 
portföljer, handväskor, glasögon-
fodral etc. för träning av hundarna. 
Jag hör av mig när behov uppstår, 
säger Kristina. 

Omfattande utbildning   
Hundarna utbildas på Tullver-
kets hundskola i Rosersberg av 
verkets egna hundsinstruktörer. 
Av de fem hundar som nu är i 
utbildning är två hundar som In-
ner Wheel har donerat medel till.

Förare och hund lever tight 
under hela utbildningstiden och 
hunden är med på arbetet och 
miljötränas men får inte arbeta 
förrän den är klar med utbild-
ningen. Det utvecklas mycket 
starka band mellan förare och 
hund under de yrkesverksamma 
åren. Efter ca 8-10 år går hunden 
i pension och får de sista åren 
vara hos någon trevlig matte el-
ler husse. Oftast hos sin tidigare 
förare.

Jörgen Thynell, Nationell 
Hundsamordnare i Tullverket, 
berättar att man har ett konti-
nuerligt behov av hundar. Han 
fortsätter:

-Det är aldrig lätt att hitta 
lämpliga hundar men vi lyckas Årets vinnare, Moss, med förare.

Moss på jakt efter narkotika eller vapen vid post- och fraktflödet i södra Sverige.

Inner Wheel har i över 35 år genom sitt projekt Nar-
kotikabekämpning finansierat inköp av 81 hun-
dar till Tullverket i Sverige, berättar projektans-
varig Kristina Rabenius. Detta projekt  har under 
de gångna åren skapat stort engagemang bland 

många IW-medlemmar. Förra verksamhetsåret 
uppgick insamlade medel till nästan 400 000 kr!   
Som framgår av Rosenstaplarna på annan plats 
här i tidningen har första halvåret inbringat ca 
90 000 kr till detta projekt.
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Två IW-hundar, Fanny och Jack, på utbildning i Rosersberg för sista provet inför certi-
fiering. 

Kristina. Rabenius 
070-787 35 38 alt. 
k r ist ina_rabenius@
hotmail.com

-Under resten av sin tjänstgö-
ringstid i Tullverket prövas eki-
paget, hund och förare, kontinu-
erligt i tjänstbarhetsprov. De får 
även vidareutbildning varje år, 
säger Jörgen Thynell.

Ny  IW-hund från Dalarna
Kristina Rabenius berättar ock-
så att eftersom tillgången på 
hundämnen i Sverige är mycket 
varierande är det inte ovanligt att 
hundar köps in från Storbritan-
nien.

-Därför är det speciellt roligt 
för mig som bor i Dalarna att en 
av de hundar som utbildas nu är 
född utanför Mora. Det är Jack 
som vi inom Inner Wheel donerat 
medel till.
-Jack  föddes den 1 januari 2018.
Gunilla, som med sin make fött 
upp Jaktlabradorer i 35 år, säger 
att det var mycket jakt och motor 

i Jack och åtta veckor gammal 
såldes han till en dam i Mellansve-
rige. Hon skulle ha honom för ap-
portering och jaktprover och lade 
ner mycket kraft och tid på att få 
det att fungera…...men hon fick 
se sig besegrad. Jack ville något 
helt annat! Jack hade inte det kyn-
ne som behövdes för de övningar 
hon ville ha honom till, där det 
krävs självdiciplin. Jack hade bara 
motor!

-Slutligen togs kontakt med 

Tullverket. Det visade sig att Jack 
besitter just de egenskaper som 
passar för att jobba i Tullverket. 
Efter grundutbildningen togs han 
över av sin ”livs- och arbetskam-
rat”.  De slutförde utbildningen 
tillsammans och examinerades 
nyligen. Nu väntar tjänstgöring i 
Tullverkets tjänst. Ett arbete som 
han passar perfekt till!

Tullverket värnar om de sina
-Från början hade jag den, i mitt 
tycke, fantastiska iden att följa 
Jack och hans förare i deras arbe-
te genom reportage här i IW-nytt 
under en längre tid, berättar Kris-
tina vidare. 

-Jacks förare har dock vänligt 
men bestämt avböjt detta. Tull-
verkets arbete med Narkotikabe-
kämpning är ytterst utsatt och 
man värnar om hund och förares 
säkerhet. Fullt förståerligt!

-Jag hoppas på att få följa Jack 
och hans förare på avstånd på de-
ras väg i Tullverkets tjänst under 
min tid som projektansvarig och 
önskar dem båda lycka till, avslu-
tar Kristina.

Fanny med förare.

oftast täcka behovet varje år. Vi 
behöver årligen köpa 6-10 hun-
dar p.g.a. naturlig avgång såsom 
pensioneringar och någon ensta-
ka gång sjukdom.

-Hundarna lämplighetstestas 
först tillsammans med sin ägare. 
Blir de godkända tar vi in dem på 
en prövotid under högst 60 dagar 
hos en hundinstruktör. Går allt 
bra köper vi in hunden. Därefter 
grundutbildas hunden först hos 
hundinstruktören och placeras 
sedan hos en hundförare. Hund-
föraren och hunden går sedan en 
grundkurs tillsammans under ca 
6 månader. Efter ytterligare två 
månaders träning i  hemmiljön 
på tjänstestället får de göra ett 
certifieringsprov. Efter avklarat 
prov får de börja tjänstgöra.

Kompisar som jobbar tillsammans.
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BRA UTBILDNING FÖR FLICKORNA I GARISSA

IW-DOKTORN FÖR KVINNORS RÄTTIGHETER

Angelägna projekt behöver vårt fortsatta stöd
Våra tre hjälpprojekt är alla mycket angelägna 
och behöver ett fortsatt starkt engagemang. Vårt 
stöd betyder så mycket för projekten och tacksam-

heten är stor hos mottagarna. Under hösten 2021 
har 32 000 kr samlats in till Garissa och 24 000 kr till 
IW-doktorn. 

IW-doktorns verksamhet i Kenya inom Rotary 
Doctors fokuseras under de kommande tre åren 
på projektet ”Kvinnors rätt till egen hälsa”, berät-
tar projektansvarig Ewa Jägevall. 

Projektet ”Kasei for Change II” genomförs i 
North Pokot för att förbättra kvinnors utsatta situ-
ation. Målsättning är att kvinno- och mansgrupper 
ska få kunskap om hälsofrågor och andra redskap 
för att kunna skapa förändring i sitt eget samhälle. 

Under hösten har kvinno- och mansgrupper startats i fyra 
nya områden med en kvinno- och mansgrupp på varje 
ställe. För att kvinnorna ska kunna ”ta plats” är det viktigt 
att de har egna grupper. Totalt medverkar 100 medlemmar 
med 10 och 15 medlemmar i varje grupp.  Alla medlem-
marna har fått en utbildning om kvinnlig könsstympning, 
familjeplanering, barnäktenskap och tonårsgraviditeter 
och hur man jobbar med ett rättighetsbaserat arbetssätt. 

Alla deltagare har fått en blå T-shirt (se bild) och 
identitetsbricka så att de kan visa att de tillhör projek-
tet.  

Inom projektet ges även stöd till de tre kvinno- och 
mansgrupper som etablerades 2019. Under hösten 
etablerades också ungdomsgrupper, både i de gamla 
och nya områdena. Det är sju grupper med ungdomar 
mellan 15-20 år, som länkas ihop med vuxengrupperna 
så att de kan få stöd från dem. 

Grupperna deltog aktivt i demonstrationer och 
“torgmöten”, som i Kenya sker på marknadsgatorna 
“bazaras”, den 6 februari då den Internationella dagen 
mot könsstympning uppmärksammades. 
En längre rapport finns på vår hemsida.

I slutet av januari i år fick Garissastiftelsens ord-
förande Bo Lindell möjlighet att besöka flickor-
na i Garissa i Kenya, berättar projektansvarig 
Lisbeth Gabrielsson. 

Det var mer än tre år sedan Bosse besökte sko-
lan senast. Glädjande kan konstateras att flickorna 
mår bra och uppskattade besöket. Läs hans dag-
bok från besöket på Garissas hemsida. 

Han berättar att han träffat skolans rektor och 
de elva lärarna, alla mycket trevliga och väldigt 
medvetna om att stiftelsen betalar deras löner och 
utbildningen. Rektorn berättade också att man i 
Kenya har något liknande vårt Pisa-system för att 
bedöma utbildningar. 

Vår skola ligger överlägset bäst till i Garissa-re-
gionen. Det innebär att skolan är så populär att det 
kommer ett par hundra flickor utifrån, vars föräld-
rar betalar en skolavgift, som hjälper till med finan-
sieringen av skolan. Det känns väldigt bra!

Text Ewa Jägevall, foto Rotary Doctors.

Bosse fick också tid att prata ekonomi med deras eko-
nomichef som visade och berättade att pengarna från 
stiftelsen betalar förutom skolan, flickornas mat, klä-
der och övrigt som behövs för att de ska ha det bra på 
flickhemmet. Gott att veta att alla pengar vi skickar går 
till våra flickors välmående, inget annat.

Text Lisbeth Gabrielsson och Bosse Lindell, foto Bosse Lindell
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Agneta Larsson, Hörby IWC 
och Distrikt 239, är idag 
vice Rådspresident, vice 
Nationalrepresentant och vice 
RISO. Den 1 juli år kommer 
hon att ta över befattningen 
som vår Rådspresident efter 
Gertie Stenkula. Här kommer 
några tankar från Agneta 
inför den nya uppgiften.

Nu är det snart dags för mig att 
sätta mig i den spännande och 
utmanande stolen som Rådspre-
sident. Ett stort och innerligt tack 
för att ni givit mig förtroendet att 
tillsammans med er leda Inner 
Wheel framåt.

 
Fokus på kvinnofrågorna 
Kvinnofrågor ur ett jämställd-
hetsperspektiv, vår nya inriktning 
inom IW-doktorn, Kvinnors rätt till 
hälsa, och Garissa. Det är frågor 
som Gertie har varit mycket enga-
gerad i och jag tänker fortsätta i 
samma spår.

Dessa hjälpprojekt utgör grun-
den för min tanke om att stärka 
kvinnan. Stärker vi kvinnan så 

stärker vi på sikt hela familjen. Jag 
kommer ihåg sedan min tid i Zam-
bia att kvinnan är den som håller 
ihop familjen. 

Narkotikasökhundarna är ju 
alltid aktuella och de gör ju ett 
otroligt viktigt jobb och vi fortsät-
ter stödja.

Sprid information om IW
Vi behöver bli fler medlemmar! 
Troligtvis kommer vi att landa på 
drygt 3 000 medlemmar inför näs-
ta verksamhetsår. Vad behövs för 
att medlemsantalet inte ska sjun-
ka?  Vi har idag tillgång till digitala 
medel som vi kan utnyttja mycket 
mer än vad vi gör. Vissa klubbar är 

otroligt duktiga på att höras och 
ta för sig! Gör reklam för oss ute i 
din hemort genom att alltid bära 
din nål, ha med dig vår lilla blå 
broschyr. Lägg den hos frisören, 
tandläkaren eller på biblioteket. 

Nu ser vi framåt
Jag ser fram emot att få besöka 
alla distrikt under nästa år och vi 
hoppas verkligen att restriktio-
nerna har lättat till dess. Nu blick-
ar vi framåt och ser med förväntan 
fram emot våren och rådsmötet i 
Hässleholm i april.
Till sist: Försök att rabbla detta 
snabbt!
She sells seashells.
  Agneta Larsson

VIKTIGA FRAMTIDSFRÅGOR

Tankar från vice Rådspresident Agneta Larsson

Agneta Larsson är aktiv 
medlem i Hörby IWC sedan 
2002. 

Hon har varit KP i tre  
omgångar, DP och D-sekr. Se-
dan sin tid som DP 2016-2017 
tillhör hon nätverket "Amirals-
fjärilar" tillsammans med det 
årets övriga DP och RP.  

Matrikeln/medlemsregistret utkommer som trycksak 
även i höst. Klubbens Matrikelansvarig gör löpande 
uppdateringar av registret men för att den tryckta 
versionen ska bli så korrekt och aktuell  som möjligt 
kommer här några tips: 

Före den 30 april måste alla fakta om nästa års 
styrelse (som därför bör väljas senast på marsmö-
tet) och de senaste medlemsändringarna, adress, 
telefon etc. vara införda i medlemsregistret. Glöm 
inte heller registrering av nya medlemmar och att 
ta bort medlemmar som avlidit eller lämnat klub-
ben. Enstaka korrigeringar kan göras fram till juni. 

Hur många matriklar behöver ni?
Om ingen ändring av upplagan sker får klubben 
samma antal matriklar som föregående år. Antalet 
kanske bör ändras beroende på förändring i antal 
medlemmar och behovet i klubben. 

Klubbens matrikelansvarig anger önskat antal 
på klubbens medlemssida (Administrera/Basfakta/ 
Önskat antal). 
Glöm inte att spara! 

Lena Blom
lena.blom@dataflit.se

 

PRAKTISKA TIPS  INFÖR NÄSTA MATRIKEL
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FRÅN KVIKKJOKK TILL VÄNERSBORG

Vänersborg IWCs novembermöte hölls på Quality 
Hotell. KP Birgitta Johansson önskade alla hjärtligt väl-
komna. Kvällens föredragshållare Göran Forsell berät-

tade om en vandring från Kvikkjokk 
till Sulitjelma i Norge och visade 
en mängd vackra bilder från det 
storslagna fjällandskapet. Efter ett 
mycket uppskattat föredrag väl-
komnades två nya medlemmar i 
klubben. Nina Björnsund och Elsa 
Karlsson mottog sina Inner Whe-
el-märken och varsin röd ros av KP.

Innan avslutning behandlades några klubbären-
den. Därefter tackade KP för en givande och mycket 
trevlig kväll.

Text och foto Britt Carlsson

KP välkomnar  Elsa Karlsson (t.v.) och Nina Björnsund. 

Vackra kläder och lite nytt i garde-
roben. Många IW-klubbar landet 
runt har haft modevisningar i höst. 
Så även Göteborg Norra IWC, som 
bjöd in Göteborg Södra IWC till en 
festlig kväll i butiken Krona & Klave. 

Vi bjöds på lite gott att både 
äta och dricka innan själva visning-
en tog vid. Vi fick lära oss att grönt 
är en moderiktig färg och rutigt ett 
rätt mönster. Lager på lager ska 
man också ha. Under kvällen lotta-
des fina priser ut bland deltagar-

GRÖNT OCH RUTIGT PÅ MODET I GÖTEBORG

na. När Pia Edenborg, butiksche-
fen, meddelade att vi fick rabatt på 
våra inköp under kvällen så shop-

pades det loss och många passade 
på att uppgradera sin garderob.

Text och foto Kerstin Moldén

FIN JULFEST

Gun-Mari Josephson öppnade, 
som många tidigare år, upp sitt 
vackra hem så att Göteborg Nor-
ra IWC kunde ha sin traditionella 
julfest. Glögg, god mat och dryck, 
lättsam stämning och julklappsut-
delning. En pengagåva skänktes 
till Garissa.

Text och foto Kerstin Moldén

Internationella IW-dagen är en 
dag att fira. Mer än 80 procent av 
Uddevalla Skansen IWC slöt upp 
på Laxbutiken i Ljungskile för att 
lyssna till biologen och hedersdok-
torn Stefan Edman. Efter måltiden 
fick de glada samspråken vila en 
stund när Stefan inledde sitt före-
drag ”Förundran”. Han har författat 
en bok, som heter just Förundran, 
med fina bilder och 52 underfun-
diga berättelser om vår natur som 

hänger ihop världen runt liksom 
vårt kvinnliga nätverk hänger ihop 
världen runt. Tänk kungsfågeln 
väger 5 gram och behöver äta var 
tredje sekund under den ljusa delen 
av vinterdagen för att hålla värmen 
och inte frysa ihjäl. Vi bar med oss 
en vördnad för naturen när vi tack-
ade Stefan för hans berättelser. In-
samlingen skänker vi till hundarna 
som kan lukta sig till det vi inte kan. 

Text  Kerstin Pålsson, foto  Ulla Hansson

FÖRUNDRAN I LJUNGSKILE
Fr.v. Gunilla Olovsson, Marianne Andersson, Anette Eld-Svensson, Kärsti Martins.
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Nyköping Öster IWC startade 
med tisdagspromenader under 
hösten 2020 då vi insåg att vi inte 
skulle kunna hålla våra ordinarie 
månadsmöten. 

Även i år har vi nu startat den-
na aktivitet. Ett enkelt sätt att 
upprätthålla kontakten, glatt, so-
cialt umgänge, tillsammans med 
frisk luft och en promenad på ett-
par timmar. Varje tisdag samlas Nyköping Öster och 

går en promenad.

NYKÖPING ÖSTER GÅR IGEN
Vi har gått olika 
promenadvägar 
och vissa av oss 
har upptäckt nya 
delar av vår stad. 
Varje tisdag. En 
mycket uppskattad aktivitet. 

Text Eva Larsson, 
foto Elisabeth Sundby Andersson

AFTERNOON TEA PÅ ESKILSTUNAS IW-DAG
Eskilstuna Fors IWC firade Inner 
Wheel-dagen med ett mycket 
trevligt och uppskattat Afternoon 
Tea på Tingsgårdens Cafe   från 
1600-talet. 

Vid detta tillfälle hedrades och 
utnämndes   Sarah Ådin Jansson 
och Gunnel Bergstrand till aktiva 
hedersledamöter, AHM, med hyll-
ningstal av Lillemor Frithz. Eskilstuna IWC firade IW-dagen. Text och foto Kerstin Yttergren. 

PERSISKA MATTOR OCH SMAKRIK BUFFÉ  
En stor grupp från Sigtuna-Ar-
landa IWC fyllde en hyrd buss 
för utflykt till Stockholm och en 
persisk kulturafton. Hos K. Jacobs-
son´s Auktionshus på Söder blev 
vi varmt välkomnade av Kina Ja-
cobsson.

Kina med medhjälpare visade 
upp äkta persiska mattor och de-
lade med sig av sin stora kunskap 
om mattorna. Många medlemmar 

köpte mattor. Kina lottade även 
ut ett antal mattor.

Vi bjöds därefter på en oerhört 
smakrik, festlig och oförglömlig 
persisk buffé med olika specialite-
ter.  Smakupplevelsen rundades 
av med kaffe och kaka. Kina blev 
avtackad med en vacker ros. 

Bussen var full av mattor och 
stämningen var hög när vi åkte 
hem!

Text och foto Eva Axelsson

Stockholm Ekerö IWC hade julfest 
på restaurang Karamellan vid Drott-
ningholms slott. Elva medlemmar 
minglade försiktigt enligt de senas-
te pandeminrestriktionerna vid en 
välkomnande glögg. Så bänkade 
vi oss i den vackert juldekorerade 
matsalen och KP Birgitta Renbjer 
tände IW-ljuset och hälsade alla 

varmt välkomna. Dagens föreläsare 
och allsångsledare (och tillika make 
till vår Mary) var Mats Krantz. Han 
har skrivit fyra böcker i vitt skilda 
ämnen. Samtliga böcker fanns till 
försäljning och Mats skänkte alla 
intäkter att oavkortat gå till Läkare 
utan gränser. 

Text och foto Inger Dalborg

CORONASÄKER JULFEST PÅ DROTTNINGHOLM
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JULSHOW OCH TOMTE I NORRKÖPING
Efter glögg och riklig julmat var det 
dags för Norrköping Norra IWC att 
lyssna till kvällens gäst – Lotta Käll-
ström - en känd Norrköpingsprofi l, 
som sedan 6 år har sin julshow på 
Grand Hotel. Hon bjöd på delar av 
sin repertoar med både klassiska 
och nya svenska såväl som eng-
elska julsånger. Styrelsen hade 
skänkt vinster till det uppskattade 
lotteriet och behållningen gick till 
Frälsningsarmén i Norrköping.

En ny medlem, 
Ingrid Dahlström 
Millar, blev invigd 
i klubben under, 
som vanligt, hög-
tidliga former. 

Kvällen avslu-
tades med att Kerstin Strömwall 
läste Victor Rydbergs ”Tomten”. 
Vad vore julen utan den?

Text Gunilla Bellevik, 
foto Lilian BergholtzKerstin Strömwall läser Tomten.

TRADITIONELLT BOKSLUT I LINKÖPING
För många år sedan skapades en 
tradition i Linköping IWC då med-
lemmarna varje decembermöte 
fi ck lyssna till en charmant föreläs-
ning om årets nobelpristagare av 
Eva Wahlbeck. 

Eva var KP i den ena av sta-
dens två klubbar 1955/56 och en 
av de första medlemmarna i Lin-
köpingsklubben. 

Efter Evas bortgång har alltid 
böcker och litteratur stått på pro-
grammet i december med bokby-
ten eller besök i bokhandeln. 

Vid de senaste årens besök på 
Akademibokhandeln hos paret 
Bind har fru Suss Brusberg Bind 
(bild t.h.) gett många present- och 
lästips till oss Inner Wheel-damer.

Text och foto Lilian Bergholtz

SÅNG OCH MUSIKQUIZ I VÄSTERVIK
Decembermötet i Västervik IWC
sammanföll med själva luciadagen 
och samlade 28 IW-damer samt fyra 
gäster i Marieborgskyrkans lokaler 
för lite julfi rande. Styrelsen överras-
kade med att genomföra ett enkelt 
luciatåg. 

Roger Mörk var kvällens gäst. 
Han underhöll med julsånger 
varvade med många trevliga be-
rättelser. Lite allsång blev det ock-

ägna sig mer åt sitt musicerande. 
Före lottdragningen hjälptes 

alla åt att lösa en trevlig musik-
quiz innehållande diverse julme-
lodier. 

Kvällens lotteribehållning gick 
till projekt Solvatten. Innan kväll-
en avslutades hälsade klubben 
Kerstin Åhlin välkommen som ny 
medlem.
 Text Birgitta Källmark, foto Kerstin Jergil

FYNDIGT LOTTERI PÅ JULFESTEN I VIMMERBY

I mörka decemberkvällen tog sig 
17 medlemmar i Vimmerby IWC
samt två gäster till Vimmerby Folk-

så. Roger var tidigare pastor men 
lämnade det arbetet för att kunna 

högskola för glöggmingel och jul-
fest. Kristina Jonsson hälsade oss 
välkomna. Efter den goda julmaten 

informerade KM Ann Arvidsson  till-
sammans med Kristina oss om ISO 
och de olika projekten inom IW.  

Så var det dags för utdelning 
av julklapparna som lottades ut 
på ett fyndigt sätt! Det gällde att 
ha druckit ur sin glögg för i bot-
ten stod ett nummer som blev vår 
lott. 

Text Margareta Lindström, 
foto Ann Arvidsson
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BLOMSTRANDE JUL I SOLLEFTEÅ
På Sollefteå IWCs avslutning inför 
julen samlades vi på Bodéns Gar-
den Center där en florist tog emot. 
Hon demonstrerade hur man kan 
göra en egen blomsteruppsättning 
till jul. 

Efter att vi fått lite inspiration 
sattes det igång med att tillverka 
egna alster. Så småningom fanns 

MYSIGT OCH MÅNGA SKRATT I UMEÅ
Umeå IWC hade ett mycket trevligt och mysigt 
julmöte på Grisbackakyrkan i december. Vi var 
10 innerwheelare och två gäster (presumtiva 
medlemmar). Vid ankomst köpte alla en lott. Ulla 
Rosqvist-Jonsson läste Julevangeliet. Efter julgröt 
och skinksmörgås delades lotteripriserna ut. 

Ulla läste också ett trevligt och humoristiskt 
julkåseri som gav oss många leenden och skratt. 
Gästerna var mycket intresserade att höra om In-
ner Wheel, vilket vi gärna pratar om. 

Vi hade en trevlig kväll med många goa skratt. 
Så trevligt det är att kunna träffas.

Text  och foto Helen Kock-Larsen

På bilden Gunhild Gerdin och Martha 
Carlsson. Text och foto Inger Knutsen.

Den härjande Coronapandemin 
präglade firandet av IW-dagen hos 
Skellefteå IWC. Vi var totalt 10 
medlemmar och 10 gäster. 

Alla bar munskydd när vi inte 
satt vid bordet eller stod vid mik-
rofonen.

Föredragshållare var Lena 
Lundman Westberg, aktiv i  St 
Annes Insamlingsstiftelse som 
har sitt säte i Skellefteå. St Anne 
är en Primary School i Kampala 
(Uganda). 

Den var en gång en välreno-
merad skola, som av olika skäl 
fått förfalla innan stiftelsens 
grundare Bengt Ivarsson kom 
i “skolans väg”. Stiftelsen sam-
lar pengar och material som till 
100% går till upprustning, ut-

rustning och utveckling av skolan.
Klubbens julfest ägde rum  på Olan-
ders café och kök.  Vi tog då in en ny 
medlem, Caroline, som är dotter till 
en av klubbens AHM. Det innebär 
att numera kan vår klubb glädjas åt 
att  båda våra AHM har varsin dotter 
med i klubben.

Efter god julmat sjöng vi jul-
sånger och vKP Astrid Viklund 
höll 3 minuter om hur hon som 
vuxen gled omkring i en ameri-
kansk Chevrolet. Mycket i Astrids 
berättelse fick medlemmarna att 
le och nicka igenkännande. Inez 
läste, som traditionen bjuder, Sel-
ma Lagerlöfs “Den heliga natten” 
för oss. Mycket stämningsfullt.  

Text och foto Eva Burström

INTERNATIONELLT PÅ IW-DAGEN I SKELLEFTEÅ

Lena Lundman Westberg berättade om St 
Annes Insamlingssstiftelse på IW-dagen i 
Skellefteå den 10 januari.

flera fina upp-
sättningar som vi 
glada och nöjda 
tog med oss hem. 
Kvällen avsluta-
des på restaurang 
Orren.
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VIKTIGT MED FRAMTIDSFULLMAKT

Borlänge IWC gästades av en ju-
rist från Familjens jurist som heter 
Ellinore Funck. Hon pratade om 
Framtidsfullmakt och hur viktigt 

Fem nya medlemmar! Fr.v. Karin Rapp de Rondon, Inga Eriksson, Lena Fredin, Betty 
Tinnerholm och Kerstin Näslund. Text Christina Jonsson, foto Kerstin Bergman.

det är att ordna en sådan innan 
man blir ”susig i kolan”. 

Det handlar om fullmakt för 
någon, som kan sköta det eko-

nomiska och 
ska ersätta ”god 
man”. 

Det är viktigt 
att ordna dessa 
papper medan 
man är vid sina 
sinnens fulla bruk. Lika viktigt om 
man är gift eller sambo. Barn kan 
naturligtvis också ingå. 

Fullmakten kan inte ges vid 
medicinska skäl. Den är nödvän-
dig vid bankärenden. Ska ev. kom-
pletteras med en fullmakt. 

Samma kväll hade vi även 
glädjen att få välkomna fem nya 
medlemmar! 

ANNORLUNDA IW-DAG I HUDIKSVALL
I Hudiksvall IWC har vi alltid firat 
Inner Wheel-dagen med våra Ro-
tarianer och spännande föreläsa-
re. I år blev det inte så beroende 
på covidrestriktionerna. 

Vi blev tre stycken som firade 
dagen och kunde glädja oss åt  de 
tackkort, som inkommit. Det ena 

var från Social Centre på Dominica 
i Västindien som vi stöttat i många 
år. Det andra var från Elviras Min-
nesfond och Sarkomföreningen. 
Vi hoppas få fira nästa år mer tra-
ditionellt och att vi åter får börja 
träffas ! 

Text Eva Löfkvist, foto privat Hudiksvalls IW-dagsfirare: Fr.v. Eva Löf-
kvist , Ulla Bylin och Rut Bodén.

BRA MÖTEN OCH MYCKET PÅ GÅNG I FALUN
I november hade Falu IWC besök 
av Pernilla Wigren, Faluns kom-
mundirektör, som uppskattat 
berättade om sitt liv och karriär. 
Som kommundirektör är hon chef 
över en organisation med 5 000 
medarbetare, varav 250 chefer, 
tio nämnder för skola, vård, om-
sorg etc. Uppgiften är inte helt 
enkel. Det är en tvådelad institu-
tion med politiker som ska styra 
kommunen och tjänstemän som 
ska ge underlag till politikernas 
beslut. En mycket bra föreläsning 
om ledarskap och trygghet.

29 medlemmar hade en trev-
lig julfest där det bjöds på glögg, 
julbord och klappar och mycket 
sång och musik. 

På IW-promenaden i december 
gick fem medlemmar runt i Öst-
anfors och tittade på alla advents-
fönster.  

IW-dagen firades hos KP Lena 
Friman-Porelius på deras lantstäl-

KP Lena berättade om Inner Wheels historia och varför vi firar just den 10 januari.

le i Mörtsjöbo. Ett snörikt vinter-
landskap för kvällen upplyst av 
eldkorgar, marschaller och lyktor. 
Magiskt vackert. Lena gav bak-
grunden till firandet. Nya möten/
träffar på gång!

Text och foto Maj-Britt Wickberg
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Halmstad-Tylösand IWC firade interna-
tionella Inner Wheel-dagen festligt med 
lunch på Hotel Tylösand. Några med-
lemmar kom riktigt festklädda i vackra 
dräkter. Vi fick också lyssna till ett intres-
sant föredrag om Anders Zorn av Rita 
Isaksson.

På bilden från vänster Ingrid Lindqvist, Kerstin 
Nilsson och Margareta Warnholtz.

Text Birgitta Brofelth, foto Ann Jacobsson

FESTLIG IW-DAG  PÅ  HOTEL TYLÖSAND

MINNEN FRÅN FÖRR I TIDEN I HÄSSLEHOLM 
Hässleholm IWC har firat julfest! En 
glad och trevlig kväll med härliga 
innerwheelare och deras gäster. Tra-
ditionellt glöggmingel satte ribban, 
följt av ett utsökt och väl selekterat 
julbord. 

Snapsarna slank ner tillsam-
mans med ett antal finurliga snaps-
visor under sedvanlig ledning av en 
lokal kontraktsprost emeritus! 

Begynnande matkoma infann 
sig ungefär när det var dags för ris 
à la malta, kaffe och kaka. Därefter 
tog vår egen Rose-Marie Andén  

(bilden) till orda och höll en li-
ten betraktelse över julens tra-
ditioner ”förr i tiden”, då en jul-

Ängelholm-Luntertun IWC avhöll sitt decembermöte 
i julens tecken. Klubben gladdes åt två gästade damer 
från Halmstad-Tylösand IWC.

Efter lunchen tipsade Eva Kihlberg från lokala bok-
handeln om många intressanta böcker till julklapps-
säcken. Samkvämet avslutades med kaffe och jul-
klappsutdelning.

I november fick vi en mycket trevlig samvaro hem-
ma hos vår medlem Gunilla Montan som öppnade 
upp sitt hem. Efter en smakfull sopplunch fick vi ett 

BRA BOKTIPS OCH FAIR TRADE I ÄNGELHOLM

kalender på EPA kostade 75 öre. 
Vi tittade inte på Kalle Anka och 
Karl Bertil Jonsson. Vi lyssnade  på 
Nicke Lilltroll på Julafton. Kvällens 
andra huvudnummer stod tre ge-
nerationer Rydström för  som spe-
lade allt från jazz till julmusik. 

KP Lena Grevesmühl Råvik 
avslutade kvällen med ett par 
klubbärenden och presidentens 
tankar. Hon blåste ut Vänskapens 
Ljus och önskade alla riktigt goda 
helger och en trygg hemgång!

Text och foto Ruth Brunner

mycket innehållsrikt och intressant föredrag av 
Susanne Ljungerud och Marianne Persson om 
världsbutiken Klotet och organisationen Fair Trade. 
Många varor som säljs i butiken visades upp, från 
både Afrika, Sydamerika och Asien.

Efter sedvanliga mötesförhandlingar tackade 
KP Kristina Järvenpää vår värdinna med en vacker 
blomma.

Text och foto Birgitta Hägerström
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IW-DAGSPROMENAD I LANDSKRONA

Inner Wheel-dagen den 10 januari firade Landskro-
na Citadell IWC med en härlig promenad längs den 
vackra strandpromenaden mellan Citadellet och 
Borstahusen. 

Strax utanför står en staty som avbil-
dar vårt land främsta kvinnliga förfat-
tare, Selma Lagerlöf. Det var hit hon 
flyttade 1885 för att tillträda sin första 
och enda tjänst som lärarinna. 

Vid Borstahusen mötte en av våra 
medlemmar upp med ett efterläng-
tat kaffebord. 

Vi var alla överens om att Inner Wheeldagen blev 
ihågkommen på ett fint sätt och att bryta en tradition 
kan innebära både friskvård och fin samvaro om än 
på ett annorlunda sätt. 

Text och foto Gertrud Ek

I år inföll IW-dagen på Ystad IWCs 
ordinarie mötesdag och vi firade 
den som man ska, med en inter-
nationell prägel. Vår nya medlem 
Rita Ström berättade om hur det 
är att vara finlandssvensk i Finland 
och i Sverige.

Vi fick oss många intressanta 
uppgifter levererade på ett myck-
et trevligt och underhållande sätt. 
Rita rörde sig över många olika 
område och tider. Från invand-
ringen efter istiden, finsk gram-
matik med 15 kasus, den svenska 
dominansen fram till 1809, fram 
till idag. Allt kryddat med person-
liga erfarenheter.

En finlandssvensk är en fin-

ländare med svenska som mo-
dersmål. Idag talar enbart 5 % av 
Finlands 5 miljoner medborgare 
finlandssvenska. 

RITA GAV FINSK PRÄGEL ÅT FIRANDET I YSTAD

Helsingborg IWC ordnade ett 
zoom-möte på IW-dagen den 10 
januari på grund av den rådande 
pandemin. Inbjudna denna kväll 
var även Helsingborg Kärnan IWC. 
Totalt var vi 21. 

Föredragshållare var Anna 
Palm (bilden), som berättade om 
Historiska kvinnor i Helsingborg. 
Det har gjorts en s.k. kvinnokarta 
för Helsingborg för att synliggö-
ra kvinnor som levt och verkat 
i staden. Projektet drivs idag av 
FemHbg, en partipolitisk och reli-

KP Eva Evander t.v. tackar Rita Ström för 
ett underhållande föredrag med en ros.

KVINNOR PÅ KARTAN I HELSINGBORG
giöst obunden organisation som 
jobbar med folkbildning och 
kompetensutveckling. Läs mer 
på hemsidan; www.femhbg.se/
kvinnokarta.

De kvinnor som Anna berät-
tade om var bland andra Nanny 
Palmkvist,1862-1940, nydanande 
pedagog, Anna Q Nilsson, 1888-
1974, filmstjärna och modell, 
Martha Persson Henning, 1881-
1969, öron-näsa-hals läkare, Gi-
sela Trapp, 1873-1958, och Maria 
Zoëga, 1860-1940. Text Amelie Wachtmeister, foto  privat

Finlandssvenskarna har egen kul-
tur, egen teater, egna tidningar, 
egen radio och TV och även egen 
flagga. En flagga som vi log igen-
kännande mot, röd och gul som 
den skånska men med lite andra 
mått.

Många finlandssvenskar, ing-
en vet hur många, bor i Sverige 
och Rita har varit ordförande i 
den finlandssvenska föreningen 
i Stockholm, när hon bl.a. arbeta-
de som tolk i riksdagshuset.

Det var ett lärorikt upplysande 
kåseri som president Eva Evander 
tackade för med en ros och en 
flaska vin. 

Text och foto Astrid Hansson
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MÅNGA SÅG ÖREBROS NYA STOLTHET

Novembers månadsmöte med Öre-
bro IWC hölls i  Örebro Kulturkvar-
ter. 28 medlemmar och tre gäster 
välkomnades. Intresset för vår stads 
nya stolthet är stort. Genom Camil-
la Halling fick vi en både intres-

sant och kreativ guidning genom 
nya fräscha och ljusa lokaler. 

Kulturkvarteret inrymmer 
både bibliotek, kulturskola, Kar-
ros estetiska program, konsthall, 
konserthus och kulturbistro. 
Flera olika samlingslokaler finns 
för både större och mindre möten 
och konferenser. 

Den största lokalen ” Volymen”, 
har 250 sittplatser och en större 
scen. Den övergripande idén med 
de olika mötesplatserna är att ska-
pa ett ”sömlöst samarbete mellan 
olika kulturella uttryck”. 

Gott om öppna ytor med fina 

inbjudande sitt-
platser.  Smakfull 
inredning med 
mycket trä och 
vackra Tom Dix-
on-lampor. Vi var 
dock många som 
lade märke till Bibliotekets svarta 
hyllor och tänkte att det var skönt 
att vi slipper damma…!!

Rundvandringen avslutades 
och Camilla fick en IW-ros som 
tack för en mycket engagerade 
och inspirerande guidning. Vi gick 
in i Bistron och åt av den goda 
buffén som dukats upp. 

Text Annika Sandén, foto Lisbeth Wiker

PINK LADY OCH CITTRAMUSIK  I ARBOGA
Arboga IWC har gästats av DP 
Gunnel Wallquist och lyssnat på 
fin cittramusik.

DP Gunnel Wallquist berätta-
de lite om sig själv och om Inner 
Wheel. IW finns i 104 länder och 
det finns 87 klubbar i Sverige. 
Kvinnans rättigheter är det som 
prioriteras. 

Silviastipendierna upphör. Vad 
ska vi göra istället? Idéer motta-
ges gärna. Gunnel prisade vårt 
lokala projekt Majblomman, som 
ligger henne varmt om hjärtat. 

IIW-president Ebe Panitteri Marti-
nes motto ”Pink First” prioriterar 
bl.a. kvinnors hälsa, utbildning 
och möjligheter. 

Gunnel, som denna kväll var klädd 
i en rosa kavaj, refererande till 
”Pink First”. Hon tackades med en 
ros.

Efter Gunnels anförande fick 
vi lyssna till Karin Lundemos 
berättelse om sin cittra och sitt 
cittraspel. Karin är med i ”Arbugi 
strängar” och spelar tillsammans 
med dem på bl.a. äldreboenden. 
Denna kväll spelade hon julsång-
er, som vi kunde sjunga med i. 
Mycket uppskattat!

Text  och foto Rigmor Jersby

TRADITIONELL JULFEST I KRISTINEHAMN
Traditioner är trevliga och till för att följas. En måndags-
kväll före jul samlades medlemmar i Kristinehamn IWC 
med respektive samt inbjudna från de båda rotaryklub-
barna. Denna gång blev det inte så många deltagare som 
det brukar kring julbordet. Coronan stod i vägen.

Kvällen inleddes med en trevlig överraskning. In tå-
gade små, näpna lucior, tärnor och tomtar. Vi fick lyss-
na på duktiga sångare, 6-åringar från Djurgårdsskolans 
förskoleklass under ledning av läraren Malin Häggblad. 
Vi blev verkligen imponerade av dessa små förmågor. 
President Gullevi tackade barnen med varsin godis- 
hink. Efter en värmande glögg kunde vi ta för oss av 
julbordet. Först en överblick, sen hugga in på det gôt-

taste! Pastejer, sill, skinka, Jansson, korvar, köttbul-
lar etc. Sist ris á la Malta. Mätta och belåtna var det 
dags för lotteriet. Behållningen gick till en kyrka 
som ordnar med matkassar till behövande familjer.

Text Marita Björn, foto Alexandra Kleman

Camilla Halling berättar om Örebros nya 
Kulturkvarter.

Distriktspresident Gunnel Wallquist, 
D 234.



18 | INNER WHEEL NYTT 1/2022 

Redaktör D 238
Birgitta Sallmén

FLERA LYCKADE MÖTEN I SKÖVDE

Några glimtar från höstens många 
möten i Skövde St:a Elin IWC.  Vid 
höstens första klubbmöte berät-
tade miljöstrateg Sari Strömblad 

Ulla-Britt Renström invigdes som ny med-
lem på oktobermötet.

från Skövde Kommun om “ Vad är 
det som händer med vädret”? Ett 
historiskt skede där den geologis-
ka perioden Haloscene växlar till 
Antropocen som ger ett varmare, 
våtare och mildare väder blev sva-
ret. Kartläggning av skyfall, värme 
samt förebyggande åtgärder som 
kommunen jobbar med. Intressant 
och skrämmande!

Septembermötet gästades av 
f.d riksdagsledamot Monica Green 
med sin senaste bok “Lyft varandra 
- en guide till halva makten”. Åtta 
av tio storbolag är fortfarande inte 
jämställda, en fjärdedel saknar en 
kvinna i ledningsgruppen.

VÄRMANDE IW-DAG I KYLSLAGET GISLAVED
Den kyliga kvällen, 10 januari, var vi 
tio medlemmar i Gislaved IWC som 
mötte upp utanför ett ljusprytt och 
smyckat Gyllenfors kapell för att fira 
IW-dagen.

Efter en klockringning  i kapel-
let fick vi lyssna på en berättelse 
med trettondagstema av prästen 
Maria Widermark. Hon tipsade oss 
om att köpa Myrra i hälsokostbu-
tik, som är bra för bland annat le-
der och benskörhet.

Vår medlem Margareta spela-
de vacker orgelmusik och vi njöt 

av stunden. Vi lämnade kapellet 
och gav oss ut i vinterkylan för 
att fortsätta kvällen med att delta 
i ”halv åtta hos mig” hemma hos 
Hjördis och Margareta.

Värdinnorna öppnade upp sina 
hem och serverade oss god mat 
och dryck. Vi hade många trevliga 
samtalsämnen med både skratt 
och allvar, där vi alla fick lära kän-
na varandra lite mer. Vi tackade 
värdinnorna för en trevlig kväll och 
begav oss hemåt i mörkret.

Text och foto Jill Östlund

MYCKET SÅNG OCH MUSIK I JÖNKÖPING
I december bjöd Jönköping IWC in Jönköping-Hus-
kvarna IWC till julfest på Esters kök&bar i Jönköping  
där ett rikligt och smakfullt julbord var uppdukat. 
Södra Vätterbygdens musikskola underhöll med 
stämningsfull julmusik och sång. 

Lotteriets behållning gick till IWs hjälpprojekt Ga-
rissa och Narkotikabekämpningsprojektet. 

KP Karin Mårtensson, Jönköping IWC, avslutade 
kvällen med en fin julsaga och Gun Hoorn, past KP i 
Jönköping-Huskvarna tackade på de inbjudnas väg-
nar för det trevliga arrangemanget och överlämnade 
som tack en IW-ros till värdklubben.                                 

Text och foto Kristina Andersson
Gun Hoorn, Jönköping-Huskvarna IWC, (t.h.)  överräcker en ros 
till KP Karin Mårtensson, Jönköping IWC, som tack för en trevlig 
kväll.

Sporten Softball 
presenterades på 
oktobermötet av 
Ann-Sofie Molin, 
aktiv i Skövde Sa-
ints klubb som har 
imponerande  nio 
SM-segrar. Detta är en damsport 
som är mycket stor i Europa. Mot-
svarande herrsport är baseball.

Årets sista klubbmöte hölls tra-
ditionellt i en kyrka. I år Skogsro 
kyrka, Södra Ryd.  Julklappsbyte, 
skinksmörgås och risgrynsgröt 
blev till en riktigt mysig kväll i Ad-
ventstid.

Text Ingela Lundin, foto Ewa Jägevall
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Före jul samlade klubben ihop tre billaster 
med förnödenheter som hygienartiklar, 
sängkläder, leksaker till barnen m.m. till 
Kvinnojouren i Sandviken. Ett mycket väl-
kommet bidrag. 
                                             Foto Kerstin Jonson

KVINNOR SOM FÖRÄNDRADE PITEBYGDEN

Piteå IWC har besökt Piteå museum, där vi fick en 
mycket uppskattad visning av utställningen ”Kvin-
noliv”. Den visar en historia full av kvinnor som på 
olika sätt förändrat världen men ändå lyser med sin 
frånvaro i historieskrivningen. 

I centrum för utställningen fanns kvinnor som levt 
och verkat i pitebygden. Starka kvinnor med olika vill-
kor och erfarenhet som handlingskraftigt gick framåt 
i sina liv efter bästa förmåga.

Berättelserna är hämtade ur uppslagsverk, lokal-
historisk litteratur, kyrkoböcker, tidningsartiklar och 
berättelser.

Även decembermötet kunde genomföras med en 
traditionsenlig julkonsert i en av kyrkorna i kommu-
nen. Den här gången Piteå stadskyrka där vi avnjöt en 
mycket uppskattad julkonsert med Piteå kyrkokör. 

Efter en timme av stämningsfull julmusik avsluta-
des kvällen på en intilliggande restaurang. Efter en 
god middag var det dags för årets sista lotteridrag-
ning där som vanligt många uppskattade vinster de-
lades ut.

v KP Britt Larsson avslutade kvällen med att önska 
alla en riktigt god jul och ett gott nytt år. 

IW-TÅRTA DÅ 
MARK FIRADE
IW-DAGEN
Mark IWC firade årets Inner Whe-
el-dag hemma hos Annika Lenn-
ström i Östra Frölunda. Vår di-
striktspresident, D 236, Susanne 
Fagerström besökte oss. 

Sofia Hidendal höll ett före-
drag och så bjöds det på den här 
fina tårtan.

Text och foto Anita Olla

Morgan Stenberg, guide och pedagog vid Piteå museum.
Text Barbro Eriksson, foto Ann-Katrin Sämfors.

SANDVIKEN HOS RAPATAC
19 damer från Sandviken IWC 
samlades i februari på Rapatac för 
en rundvandring i lokalerna och 
en presentation av verksamheten. 
Vi fick en ordentlig genomgång 
av Emmanuel, som är en av aktivi-
tetsledarna där.

Rapatac är ett unikt aktivi-
tetscentrum för barn och ung-
domar som vill skapa goda för-

utsättningar till en trygg och 
meningsfull uppväxt.

Visionen är att alla barn som 
deltar i Rapatacs verksamheter 
ska nå skolans kunskapskrav och 
ha en berikande och inspirerande 
fritid under sin uppväxt.

Alla som kommer för att delta i 
någon grupp måste alltid läsa nå-
got i 20 minuter innan aktiviteten.

Utbudet är stort. Det bjuds 
på hjälp med läxläsning, kurser i 
språk, teknik, kemi, teater, dans, 
film, skapande, programmering 
och mycket, mycket mer.

I källaren finns även ett om-
tyckt game-room. Allt under led-
ning av aktivitetsledare och vo-
lontärer.

Text Christina Sundbom, 
foto Meta Lundqvist
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På bilden, fr.v. Maj-Britt Wickberg, Ann Persson, Lilian Bergholtz, 
Birgitta Gleerup, Agneta Svensson och Christina Persson. 
Saknades gjorde Kristina Andersson, Laila Lundqvist och Marga-
retha Warnholtz som var förhindrade att deltaga.

Text Maj-Britt Wickberg, foto privat

ORMAR I STOCKHOLM

INTERNATIONELL
IW-DAG I ALVESTA
Under flera år har Alvesta IWC firat Inner Wheel-dagen 
tillsammans med Lessebo-Hovmantorp IWC. I år var det 
Alvesta IWC som stod som värd.

Efter inledande mingel berättade vår gästförelä-
sare, Bodil Nordin (bild nedan) om sina och dotterns 
många resor runt om i världen som volontärarbeta-
re. Hon har arbetat som tandläkare och lärare. Den 
här gången fick vi ta del av hennes resor till Nepal, 
Lesotho och Colombia. Hon anser att vill man för-
bättra för världens fattiga så ska man börja med 
kvinnor och barn.

Resan till Colombia, Amazonas, gick genom hol-
ländska Ansgarsstiftelsen och fungerade mycket 
bra. De hade med sig all tandläkar- och läkarutrust-
ning och färdades med båt uppför floderna. Efter ett 
mycket uppskattat och intressant föredrag med frå-
gestund var det dags för kina-buffé och den sedvan-
liga lotteridragningen. 

KONST I SUNDSVALL
Höstens sista månadsmöte i Sundsvall IWC inleddes 
på Galleriet, där Sundsvalls Konstförening (SKF) har 
sin utställningslokal. 25 förväntansfulla damer togs 
emot av två av SKFs styrelsemedlemmar, tillika med-
lemmar i IW, Carin Berglund och Ulla Lorich Westling. 

Klubbmästeriet Karin och Ulla hade ordnat med 
bubbel och tilltugg att förtära medan vi minglade, 
tittade på utställningen och lyssnade på Carins be-
rättelse om SKF som bildades redan 1935. Den konst-
när, vars verk vi såg denna kväll, var textilkonstnären 
Linda Lasson, verksam i Härnösand. Hennes motiv är 
politiska - hur vi behandlar vår ursprungsbefolkning 
och naturen. 

Efter denna kulturella inledning förflyttade vi oss 
ett par kvarter till Stadshusverandan för kvällens väl-
smakande middag med kaffe och smarrig efterrätt. 
Stämningen vid borden var hög och alla var överens 
om att det varit en mycket trevlig kväll.

Text Kajsa Rentzhog, foto Lena Nordström

I oktober träffades nätverket Ormarna (distriktspre-
sidenter 2013-14) i Stockholm för mat, prat, sightse-
eing och stor trivsel. Bubbel och snittar hemma hos 
Christina Persson och middag på restaurang Grodan.

Text och foto Anita Svedenbrant

LIDKÖPINGS FIRANDE
Inner Wheel-dagen uppmärksammades med en träff 
på konditori Garströms av 16 medlemmar i Lidköping 
IWC.  IIW Past Board Director Margareta Momkvist från 
Tyskland, "hemma" på tillfälligt besök, satte internatio-
nell prägel på firandet.
                    Text och foto Elisabeth Palmén
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ÖPPET HUS HOS BROMÖLLA SÖLVESBORG
Lördagen den 20 november arrangerade Bromölla 
Sölvesborg IWC “Öppet hus” för att sprida kunskap 
om Inner Wheel och eventuellt värva nya medlem-
mar. 

I Sölvesborg-Mjällby Sparbanks mycket centralt 
belägna lokaler erbjöds intresserade att under lätt-
samma och trevliga former få information om Inner 
Wheel. Att vi är ett av världens största och viktigaste 
kvinnliga nätverk, som verkar för vänskap, hjälpsam-
het och internationell förståelse. 
Genom bildspel, affischer, broschyrer och mingel fick 
våra besökare ta del av våra projekt, lokala aktivite-
ter och även Inner Wheels historik. Alla vi som var där 

kände att det var en mycket lyckad aktivitet och ser 
fram emot flera nya medlemmar. 

Text Eva Götesson, foto Ingrid Friman

DEN BÄSTA TRÄNINGEN ÄR ATT BÖJA SIG

Det blev en efterlängtad klubbmötesstart i septem-
ber för Lidköping IWC med årsmöte, flera gäster och 
nya klubbmedlemmar. 

KP Lena Rademo avslutade  med  "Livet är som en 
bok. Du kan inte ändra de sidor som redan är skrivna, 
men du kan börja på ett nytt kapitel”.                 

På oktobermötet var Anders Roland inbju-
den för att visa bilder och kåsera kring sitt fo-
tografiska liv med bilder från när och fjärran.  
Nya medlemmar hälsades välkomna av KP 
Lena som berättade om Inner Wheels historia, 
ledord och hjälpprojekt. Hon avslutade mötet 
med “ Vänskap är det enda som håller ihop värl-
den “

Vid novembermötet berättade Ingelise 
Linck om FA Fyndet och Kvinnojouren Linneán. 

“Den bästa träningen för att stärka hjärtat 
är att böja sig ner och hjälpa någon annan “  blev KP 
Lenas avslutningsord denna kväll. 

Med inbjudna Mia Keihag från verksamheten på 
Théhuset hölls kalenderårets sista möte på Restau-
rang Feeling i Lidköping. 

LOTTERIBEHÅLLNINGEN TILL GARISSA 
På årets sista månadsmöte hos Borås-Sjuhärad IWC 
hälsade vice KP Christina Fransson alla välkomna och 
tände vänskapens ljus. Hon berättade bl.a. att en In-
ner Wheel-hund, som heter Moss, utsetts till Årets 
Narkotikasökhund 2021. 
Under glöggen fick vi lyssna till härlig julmusik. Det 
var Roger Sandström som sjöng medan Robin Lund-
gren kompade på gitarr.  Roger har en fantastisk 
stämma och man blir lyrisk av hans sång. Så härligt 
att inleda julen med detta. De avtackades med varsin 
ljusstake med pynt fixad av Monika Edvinsson. Sedan 
var det dags för den goda julmaten där nästan inget 
saknades. Stort tack till Annelundsvillan, Magnus och 
Bibi, för både mat och lokal.

Så kvällens höjdpunkt: Det 
stora Jullotteriet. I år be-
stod högsta vinsten av den 
traditionsenliga julkorgen, 
fylld med diverse godsaker. 
Lycklig vinnare blev Marian-
ne Friestedt (t.h.). Samtliga 
medlemmar gick hem med 
minst en julklapp var. Stort 
grattis alla! Kvällens insam-
lade medel gick som vanligt 
till Garissa. Christina avslutade kvällen med ett stort 
tack till alla som kommit. Så trevligt och gemytligt vi 
haft det.                          Text Ingrid Krafft, foto Birgitta Widell 

KP Lena inviger Ingrid Nordberg, Gunilla Andersson, Kerstin Eriksson och 
Christina Johansson till IW-medlemmar. Text och foto Elisabeth Palmén
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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 
birgitta.eriksson@concordia.se 
0708-115575 100 kr /4 kort med 
kuvert + porto.

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
Bokmärken 
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



INNER WHEEL NYTT 1/ 2022 | 23

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 2 2022: 20 april 2022

1 juli 2021 – 31december 2021

= 10 000 kronor

89 863 kr                   24 085 kr         31 743 kr
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IW-doktorn               PlusGiro    29 70 96-0
Narkotikabekämpning PlusGiro      6 12 05-1
Garissa PlusGiro    11 00 08-0

BIDRAG TILL
HJÄLPPROJEKTEN

232 Skellefteå IWC Caroline Axén

233 Falun IWC Siv Carlsson
233 Falun IWC Monica Green Elowsson
233 Falun IWC Ullavi Zetterström
233 Falun IWC Lena Billing
233 Falun IWC Vera Larsson
233 Ovansiljan IWC Brita Holvid Fastlund
233 Sandviken IWC Katarina Åström

235 Katrineholm IWC Anna-Lena Andersson

236 Uddevalla Skansen IWC Agneta Läckström
236 Mark IWC Margareta Ragnarsson

VÄLKOMMEN  ALLA NYA MEDLEMMAR!
238 Lidköping IWC Maria Wennerdahl
238 Eksjö IWC Ingrid Rudqvist

239 Ystad IWC Eva Mankert
239 Staff anstorp IWC Kerstin Gredegård
239 Falsterbo-Vellinge IWC Gun Fransson

241 Västervik IWC Kerstin Åhlin
241 Norrköping Norra IWC Ingrid Dahlström-Millar

EKONOMINYTT
Under första halvårets verksam-
het samlade vi in ca 145 000 kro-
nor till våra projekt, rapporterar 
Rådsskattmästare Monique 
Mellin. Fördelningen per pro-
jekt framgår av Rosenstaplarna. 

Försäljning av 
Rosenkort uppgick till 1 120 kr, 
Bokmärken 500 kr 
Gåva till Silviastipendierna 585 kr.Totalt fi nns nu 62 000 
kr insamlade medel till stipendier.

Monique vill även påminna om att insamlingen till 
Silviastipendiater är avslutad och vi tar inte emot mer 
medel till projektet från och med den 31 december 
2021. De medel som fi nns för Silviastipendier ska 
delas ut under 2022 och 2023.

Budgetförslaget för nästa år som ska behandlas 
på Rådsmötet i Hässleholm i april fi nns att läsa på vår 
hemsida.

På den internationella hemsidan fi nns en aktuell 
Directory med många nyttiga kontaktuppgifter.

INSAMLADE MEDEL
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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

Östersjömötet, Bridging the Baltic Sea, ar-
rangeras i Lübeck den 20-22 maj 2022. Här träf-
fas Innewheelare med sällskap 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 trevligt program med mycket 
sightseeing och underhållning. Samling på freda-
gen med gemensam grillafton. 

På lördagen kan man göra utflykt per buss eller 
båt eller följa med på en guidad promenad i sta-
den. Det finns olika teman att välja på.

Lördagens galakväll med  mat, dryck och 
underhållning innehåller ett anförande om Öst-
ersjöns hotande framtid. Program och registre-
ringsblankett finns på vår hemsida. Anmälnings-
tiden går snart ut så anmäl dig nu! Ett jättebra 
tillfälle att knyta nya kontakter. 
Läs mer på https://www.innerwheel.se/möten/

VÄLKOMMEN TILL ÖSTERSJÖMÖTET I LÜBECK

FÖLJ MED PÅ EUROPEAN RALLY I BERLIN   

Den 9-11 september 2022 träffas vi på Rally 
i Berlin. Det informella mötet inleds med väl-
komstmiddag på fredagen.  På lördagen blir det 
ett symposium med temat "Stay Connected" med 
idéer om framtida Inner Wheel. Det blir även till-
fälle till turistande på flodbåt. 

På kvällen ordnas stor galamiddag. Före avslu-
tande lunch på söndagen blir det sightseeing 
med hemligt mål. 

Redan nu har flera svenskar anmält sig. Kom 
med du också i detta nätverksbyggande! 
Läs mer på https://www.innerwheel.se/möten/


