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Rådspresident Gertie Stenkula på Speakers Corner i Hässleholm
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  VI SAKNAR

REDAKTÖREN HAR ORDET

233 Bollnäs-Edsbyn IWC Birgitta Rådmark Mårtensson 1973-2022
234 Västerås-St Ilian IWC Ingrid Gerdland 1973-2022
236 Alingsås-Lerum-Vårgårda IWC Gun-Britt Allbro 1986-2022
238 Jönköping IWC Inga Johansson 2013-2022
238 Jönköping-Huskvarna IWC Ingrid Zetterqvist 2016-2022
239 Hörby IWC Anita Lindberg 2002-2022
239 Malmö-Kirseberg IWC Madelaine Tornheden 2019-2022
239 Staffanstorp IWC Tora Borsiin 1975-2021
239 Trelleborg IWC Ylva Petersson 1985-2022
239 Trelleborg IWC Gunvor Brynell 1974-2022
239 Ystad IWC Aina Gjerulf 1991-2022
240 Alvesta IWC Gunnel Ström 1976-2021
240 Älmhult IWC Irene Willa 2017-2022
241 Linköping IWC Gunilla Weiman 1977-2022

Kära vänner,
Verksamhetsåret tar slut vilken 
dag som helst och "nya kockar 
kommer att röra om i grytorna". 

Det har för mig varit ännu ett 
år fyllt av arbete med IW-Nytt, ett 
spännande och mycket givande 
uppdrag. Det har alltid varit lika 
spännande att få era artiklar via di-
striktsredaktör/DISO och se vilken 
fantastisk organisation vi tillhör. 

Nästa år blir vi två om tidnings-
jobbet. Ursula Hellberg Ystad IWC 
(se artikel nedan) tar över som 
redaktör, ansvarar för tidningens 
innehåll och tar emot distriktsma-

terial, redigerar texter, kollar att 
bilderna är OK för tryck etc. Jag 
kommer även i fortsättningen att 
hålla i det tekniska, svara för lay-
outen och tryckerikontakterna. 
Det ska bli trevligt att ha någon att 
jobba tillsammans med.

Det här numret av IW-Nytt 
innehåller som vanligt mycket läs-
värt hoppas jag. Här finns artiklar 
från RP och NR samt senaste nytt 
från ett av våra  projekt, IW-dok-
torn. Det finns ett helt uppslag 
från rådsmötet i Hässleholm och 
jag tar upp behovet av utbildning 

i IW-kunskap. En artikel finns om 
ett pilotprojekt om Mariehamn 
IWC och så naturligtvis rapporter 
från alla distrikten. Stort tack för 
det här året och på återseende.

Kerstin Jonson, redaktör

URSULA BLIR NY REDAKTÖR FÖR IW-NYTT

Det var tack vare min svärmor, 
Evy Hellberg, som jag kom att in-
tressera mig för Inner Wheel. Hon 
hade varit aktiv inom Inner Wheel 
sedan 1959 och berättade  ofta 
om allt det trevliga hon varit med 
om i sina klubbar i Helsingborg. 

Min klubb är Ystad IWC där jag 
blev medlem för sexton år sedan. 

Ystad har varit min hemort 
sedan drygt 40 år tillbaka. Här 
föddes våra tre döttrar Karin, Ing-
rid och Birgitta som nu alla är ut-
flugna. Idag är det jag, min make 
Carl-Peter och vår labradoodle 
Fido som bor kvar.

Större delen av mitt yrkesverk-
samma liv har jag arbetet som 
journalist. Dessförinnan var jag 
under några år verksam som jurist 
där jag ägnade mig åt familjerätt. 
Inom journalistiken har jag arbe-
tat som lokalredaktör men också 
med fackliga- och branschtid-
ningar. Ganska snart kom jag att 

specialisera mig på mat och dryck. 
Det är som frilansande vinskri-

bent jag skrivit mina flesta artiklar. 
Jag har även under en längre tid 
undervisat i drycker och närlig-
gande ämnen på hotell- och res-
taurangskolan i Ystad samt hållit 
vinprovningar. 

Genom mitt arbete som 
vinskribent har jag haft förmånen 
att besöka vingårdar över hela 
världen och möta många spän-
nande människor. I mitt nya upp-
drag som redaktör för IW-Nytt ser 
jag fram mot fler berikande mö-
ten. 

Tack så mycket för förtroendet!
 Ursula Hellberg
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Rådspresident Gertie Stenkula
INNER WHEEL I TIDEN
Inner Wheel-vänner! 

Krig i Europa och fortfarande finns 
hotet om en lurande pandemi. In-
ner Wheel har fred, god samvaro 
och hämtar sig efter tärande pan-
demirestriktioner. Distriktspresi-
denterna vittnar om klubbar med 
fysiska möten, entusiasm och 
välkomnande av nya medlem-
mar. Inner Wheel Sverige mår bra 
och Rådet kan arbeta vidare med 
goda förhoppningar inför verk-
samhetsåret 2022-2023.

Välbesökt rådsmöte 
Distriktspresidenter, funktionä-
rer, inkommande på olika poster 
och VU kom från olika håll i lan-
det för att genomföra Rådsmötet 
med SIWR, Inner Wheels högsta 
beslutande organ i Sverige, den 
23-24 april i Hässleholm. Med 
ledorden ”Vänskap, hjälpsamhet 
och internationell förståelse” fat-
tades många kloka beslut, ofta 
föregångna av tänkvärda diskus-
sioner. 

Tack till D240 som stod värd 
för ett väl förberett arrangemang. 
Uttrycket ”starka kvinnor” susade 
genom luften och jag kan verkli-
gen hålla med om att det är berät-
tigat att säga så om våra kunniga 
och engagerade deltagare på 
Rådsmötet. 

När det gäller röstningen så 
bör det kanske påpekas att var-
je rådsmedlem har en röst var. 
Vid lika röstetal har presidenten 
utslagsröst. Detta finns i Stadgar 
Instruktioner Handbok. Inkom-
mande har ingen rösträtt, men 
de deltar under rådsmötet för 
att ta del av Inner Wheels kultur 
och givetvis tillägna sig praktiska 
kunskaper för att kunna föra våra 
traditioner vidare. Att träffas och 
knyta nya vänskapsband är också 
viktigt för vårt kommande arbete.

Många viktiga beslut
Bland besluten på rådsmötet kan 
nämnas att motionen från D240 
angående antal röster per klubb 
bifölls.  Distriktet kommer att ar-
beta vidare på formalia.

VU kommer på höstens Infor-
mationsmöte att presentera ett 
regelverk som gäller för ersätt-
ning för t.ex. resor, trycksaker etc. 

Vad beträffar vår hjälpande 
verksamhet, så beslöts att insam-
lade medel till Ukraina ska utbe-
talas till Röda Korset. Fyra silviasti-
pendier delas ut i september, två 
återstår till 2023.  Förhandlingar 
pågår med Tullverket, då vårt av-
tal löper ut den 30 juni i år.

Vid punkten European Me-
eting på agendan informerade 
jag om en kommande motion till 
Convention om att inrätta e-klub-
bar. Det kommer vi att få tillfälle 
att tala om under nästa år.

Geografisk spridning inom VU 
Eva Gille, Karlstad IWC, valdes till 
vRP och ny rådssekr. blir Marith 
Olsson, Boden IWC. Det blir en bra  
geografisk spridning i VU där det i 
nuläget är övervikt för Skåne.

Jag vill här passa på att tacka 
avgående Rose-Marie Wahlgren 
och Ewa Jägevall för ett mycket 
gott samarbete i VU. Samtidigt 
önskar jag ”inkommande” väl-
komna och hoppas att ni ska tri-
vas med ert IW-arbete.

Stort tack för fina insatser
Även om avtackningarna åter-
finns på annan plats här i tidning-
en vill jag rikta ett speciellt tack 
till IT-samordnare Annika Ahlqvist 
och webmaster Elisabeth von 
Friesendorff som tyvärr inte kun-
de närvara på rådsmötet. 

Vi gjorde vår röst hörd
Värddistriktet bjöd på en över-
raskning. Vid lunchtid samlades 
vi utanför konferenshotellet. Den 
lokala klubben mötte upp med 
uppfällda Inner Wheel-paraplyer. 
Lokaltidningarnas kameror smatt-
rade och jag fick agera talare i 
Hässleholms egen Speaker’s Cor-
ner (se omslagsbild). Talet hand-
lade förstås om Inner Wheel och 
vad vi står för. Detta var ett utom-
ordentligt initiativ av D240. Vi be-
höver synas och höras. 

Tack för mig som rådspresident
Mitt rådspresidentår lider mot sitt 
slut. Inner Wheel har genomsyrat 
mitt liv det senaste året. Du, Inner 
Wheel, finns i mina tankar. Jag lä-
ser om IW, skriver om IW, försöker 
finna lösningar på spörsmål som 
uppkommer i IW.  Jag tar kontakt 
och blir kontaktad angående IW. 
För mig har nerven varit stimule-
rande och alla dessa nya möten 
utvecklande.  

Tack alla distriktspresidenter, 
klubbar, funktionärer och Rådets 
VU för det stöd och den lojalitet ni 
visat. Utan er hade jag inte klarat 
av att vara rådspresident. Nu öns-
kar jag min efterträdare lycka till, 
och så länge det finns så  duktiga 
innerwheelare, så kommer Inner 
Wheel att ha en fin framtid.  

Avslutningsvis önskar jag er 
alla en fin sommar. Att ni och era 
familjer är friska, glada och kan 
njuta av sol och vacker växtlighet!

Gertie Stenkula
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Nationalrepresentant Ewa Jägevall

SMÖRJ UPP VÅRT IW-HJUL 

Kära Inner Wheel-medlemmar!

När IW-Nytt nummer två för i år 
landar i din brevlåda är det juni 
månad. Förr kallades den för Sve-
riges sommarmånad och är årets 
sjätte månad i den gregorianska 
kalendern. Namnet juni kommer 
av den romerska gudinnan Juno 
och snart klär sig naturen i sin 
vackra midsommarskrud och vi 
väntar på sol, värme och avkopp-
ling med nära och kära. 

Nu återgår vi till fysiska möten
Sedan 1 april klassas inte COVID-19 
som en allmän samhällsfarlig sjuk-
dom så nu kan vi träffas fysiskt 
igen, det är bara så roligt. 

Jag har haft förmånen att möta 
många av er på era distriktsmö-
ten och det har varit givande. Ge-
nom att få information och kunna 
förmedla den från SIWR och våra 
internationella kontakter, hoppas 
jag att ni liksom jag har vidgat vy-
erna. Nu rullar Inner Wheel-hjulet 
vidare och nya funktionärer i SIWR 
tar över vid halvårsskiftet.

Sverige i framkant 
Under min tid i SIWRs VU, 2019- 
2022, har Sverige haft representa-
tion i Internationella Inner Wheel 
under flera år, Margareta Wesslau 
som Board Director, Kerstin Jon-
son som Internationella Inner 
Wheels Editor/Media Manager. 

Inför det nya verksamhetsåret 
får vi gratulera Ingelög Wynd-

hamn till att blivit inröstad som 
Board Director. Syns man inte 
finns man inte!

Kontinuitet under tid
Kontinuitet är viktigt för att kunna 
ta riktigare beslut. Det är viktigt att 
IW Sverige nu har tagit ett beslut 
så att SIWR under två och ett halvt 
år, fram till Convention 2024  har 
en och samma person som känner 
till, lyssnar av och vet frågornas  
”historia” samt hur tankarna går i 
European Meeting inför årliga dis-
kussioner och möten. 

Vid det senaste European Me-
eting konstaterade jag att de fles-
ta delegaterna sitter flera år. Inner 
Wheel-hjulet snurrar inte lika fort 
i alla länder och dessa delegater 
kör ibland sitt eget race. Som det 
ser ut idag ska nästa European 
Meeting vara digitalt i början av 
juli.

Vi tänker nytt
Under mina år i VU har jag försökt 
att få er att pröva på Storytelling. 
Alla bli då bättre på Inner Wheels 
berättarkapital. 

Ett bildspel ”Inner Wheel i tiden 
– för Inner Wheels framtid” finns 
till er hjälp liksom många fler verk-
tygslådor på IWs hemsida. Viktigt 
är också att vi bär vår lilla pin och 
vår IW-sjal i vardagen, sätter de-
kaler på mobilen/bilen, investerar 
i en rollup till klubben/distriktet, 
så att andra kan se att vi har möte.  
Under åren har SIWR även ändrat 
arbetsordningen så att en valbe-
redning på fem personer från oli-
ka distrikt börjar rekryteringen av 
nya funktionärer till SIWR redan 
under tidig höst. 

SIWR har även beslutat att pro-
jektansvariga för våra hjälpprojekt 
väljs vart tredje år och sitter mel-
lan Conventionåren.

En grupp har blivit utsedd att re-
dan nu arbeta fram förslag till 
Rådsårsmötet 2023 med nya/
nygamla hjälpprojekt. Inner Whe-
els identitet bygger  på vänskap, 
hjälpsamhet och internationell 
förståelse och imagen ligger helt 
i våra hjälpprojekt vars gåvobrev 
har fått ny layout. 

Inner Wheel berör
Alla borde ta ett uppdrag, det är 
”gränslöst roligt” att se hur vår or-
ganisation kan göra skillnad. Det 
Inner Wheel gör berör kvinnor och 
det vill vi dela mer fler, eller hur? 
Vårt IW-hjul rullar lättare om det 
"smörjs upp” med glädje, engage-
mang och positiv framåtanda.                            

Tänk, att tillsammans är vi star-
ka och ser lättare möjligheter som 
resulterar i utmaningar och positiv 
framåtanda.

Viktiga internationella möten
När detta skrivs har Östersjömötet 
"Bridging the Baltic Sea" i Lübeck 
ännu inte ägt rum. Rapport följer i 
kommande IW-Nytt.

Jag hoppas att ni åker till Rallyt 
i Berlin i september. Det är ett jät-
tebra tillfälle att knyta nya kontak-
ter och stärka vårt internationella 
nätverk.

Vi ser också fram emot 2024 
och Convention i Manchester. Då 
ska vi på ort och ställe där allt star-
tade en gång i tiden fira våra 100 
framgångsrika år.

Tack och lycka till
Jag önskar kommande SIWR ett 
stor lycka till med ert arbete för In-
ner Wheel i tiden – för Inner Whe-
els framtid. 

Till sist vill jag tacka för mina 
år i VU och all glädje och vänskap 
som jag har mött under åren, tack! 
Trevlig sommar!

Ewa Jägevall
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IW-DOKTORN GÖR VIKTIGA INSATSER I KENYA

Alla grupper genomförde mani-
festationer under eller i samband 
med 6 februari 2022 på den inter-
nationella dagen mot könsstymp-
ning. 

I Kasei görs det genom att man 
anordnar ett möte och bjuder in 
ledarna i byn, byäldste och andra 
viktiga personer, och håller tal om 
frågorna som är viktiga. Efter det-
ta möte, har olika lokala initiativ 
tagits av grupperna såsom hem-
besök, besök i skolor, etc.

I alla områden har man genom-
fört möten mellan representanter 
för kvinnogrupper och Traditional 
Birth Attendence. Det är alltså de 
äldre kvinnorna som genomför 
kvinnlig könsstympning och som 
också hjälper till vid förlossningar 
i hemmet. Budskapen där har varit 
hur farligt det är med könsstymp-
ning och också att kvinnor bör/ska 

gå på mödravård och föda barn på 
hälsocentraler. Ett uppföljnings-
möte har också genomförts med 
representanter för kvinno- och 

mansgrupperna för att diskutera 
vilka aktiviteter man ska fokusera 
på de fyra månader som är kvar 
av projektet. 

BRÄNSLEKRIS
SÄTTER STOPP 

Salen är full av förväntansfulla 
ungdomar mellan 14 och 20 år. 
Det är ett ungdomsseminarium i 
Kasei for Change projektet i North 
Pokot. Där diskuterar man ung-
domar och sexualitet, om köns-
stympning, barn- och tvångsäk-
tenskap, om tonårsgraviditeter 
och flickors rätt till utbildning.

UNGDOMAR FÖR FRAMTIDEN
Detta är förebyggande hälsovård 
då flickors utbildning och bra häl-
sa är mycket starkt kopplade till 
varandra. Ungdomarna är överty-
gade om att de kan förändra sam-
hället, att de vill finna nya vägar 
och traditioner som bättre res-
pekterar ungdomars och speciellt 
flickors rätt till hälsa.

IW-doktorns nya verksamhetsinriktning i Kenya 
fortsätter som planerat, rapporterar projektans-
varig Ewa Jägevall. Det angelägna projektet 
"Kvinnors rätt till egen hälsa" genomförs i områ-

det North Pokot för att förbättra kvinnors utsatta 
situation. Som rapporterats tidigare bedrivs arbe-
tet i ett flertal kvinno-, mans- och ungdomsgrup-
per.

Nyligen kom en larmrapport från 
Rotary Doctors om att covid-19 
vaccinationen i Kenya måste 
göra ett uppehåll. Det är så svårt 
att få tag på bränsle att det inte 
går att genomföra verksamheten 
just nu. Personalen står i kö hela 
dagarna för att försöka få tag på 
diesel. 

Det som prioriteras är barn- 
och mödravården när  resurserna 
är begränsade. Samtidigt har re-
geringen tagit bort alla covid-19 
restriktioner. Fokus för folk ligger 
nu på matpriser och andra pro-
blem. 

Ewa Jägevall
NR och Projektansvarig
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Med förstärkning av den lokala 
klubben gjorde mötesdeltagarna 
en liten (reklam)paus där också 
rådspresident Gertie Stenkula ta-
lade, se omslaget. 

Annars förflöt rådsmötet helt 
enligt föredragningslistan. Totalt 
deltog 35 avgående och inkom-
mande ledamöter och funktionä-
rer från rådet och  distrikten. Ger-
tie redogör för förhandlingar och 
beslut i sin artikel på sidan 3.

Det fanns även utrymme för 
social samvaro i samband med 
luncher och middagar. 

Som extra krydda till lördagens 
middag fick vi höra kunniga 
Kerstin Helander, bild ovan, berät-
ta om norra Skånes historia under 
1600-talets senare del. 

Hon beskrev striderna mellan 
danskar och svenskar och berät-
tade även om snapphanarnas dra-

GIVANDE RÅDSMÖTE I HÄSSLEHOLM

matiska liv. Vi fick också  lära oss att 
det fanns ”snapphonor". 

Ända in på 1900-talets början 
fanns dessa vardagshjältinnor i 
livets tjänst. En av dessa var Nilla 
Jönsson som var postbud. Under 
sin långa levnad gick hon närmare 
18.000 mil för att leverera post.

 Rådsmötet avslutades med av-
tackning av några andra duktiga 

Ett stort och hjärtligt tack till värdinnor-
na DP240, Britt Gars Petersson t.h. och 
KP Lena Grevesmühl Råvik, Hässleholm 
IWC för ett mycket bra genomfört råds-
möte.

Det fanns även tid till att knyta nya kontakter.  Vid lördagens middag uppmanades vi 
att sätta oss vid bord där vi inte kände någon sedan tidigare.  
Ljudnivån var hög och många skratt hördes. Alla verkade trivas i den vackert uppduka-
de salen. Här syns några av deltagarna.

IT-funktionärerna hade en egen dag-
ordning under rådsmötet i Hässleholm. 
Här ses fr.v. avgående matrikelredaktör 
Lena Blom, inkommande webansvarig 
Helene Reiner, Gun Furunger IT-sam-
ordnare och Kajsa Rentzhog matrikel-
redaktör. 

Torghandeln på Stortorget i Hässleholm kom av sig när medlem-
marna från Hässleholm IWC plötsligt fällde upp sina blå paraplyer 
i det vackra vårvädret.  Det var på lördagen den 23 april utanför 
Hotell Statt i Hässleholm. Händelsen sammanföll med Inner Wheels 
110:e rådsmöte i Hässleholm samma helg.

Text Ursula Hellberg, foto Kerstin Jonson

35 inkommande och avgående ledamöter och funktionärer från hela Sverige träffades 
och trivdes vid rådsmötet i Hässleholm.

kvinnor. De som nu fullgjort sina 
uppdrag i Svenska IW Rådet.

Nästa gemensamma träff blir 
årets Informationsmöte i Gävle.
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STORT TACK FÖR OVÄRDERLIGA INSATSER
NÅGRA GÅR VIDARE TILL NYA UTMANINGAR

Rose-Marie, rådssekreterare: 
Snabb, kunnig, pålitlig. Har också 
lärt känna dig här i arbetet i IW. 
Hundraprocentigt lojal. Det be-
hövs när man jobbar tillsammans 
som rådssekreterare och rådspre-
sident. 

När vi arbetade inför Informa-
tionsmötet i somras, så hade vi 
ofta kontakt, när du låg med bå-
ten i hamn eller hade mobiltäck-
ning.

Ewa, nationalrepresentant: 
Pigg, glad, engagerad. Har lärt 
känna dig genom arbetet här i IW. 
Alltid villig att svara på frågor och 
diskutera olika spörsmål. Kreativ 
och öppen för nya lösningar. Ett 
tag hade vi nästan öppen tele-
fonlinje oss emellan. Det är ovär-
derligt att ha en past som alltid 
är tillgänglig, när det gäller frågor 
och diskussion. Vi har dig ju kvar i 
arbetet med hjälpprojekten.

Lena, matrikelredaktör: 
Noggrann, nitisk, strukturerad. 
Jag fick bevis på din proffsighet 
i höstas, då jag bad om en före-
dragning om olika alternativ när 
det gällde matrikeln och omröst-
ningen om dess vara eller inte. 
Tack, Lena! 

På rådsmötet i Hässleholm 
tackade avgående rådspresi-
dent Gertie Stenkula de funk-
tionärer som slutar i och med 
verksamhetsårets utgång i 
sommar. Hon blev också själv 
avtackad som rådspresident 
av inkommande rådspresident 
Agneta Larsson. Se bild nedan. 
Här några utdrag ur Gerties 
tacktal.

Gertie vill här också tacka två 
avgående funktionärer som inte 
kunde vara med på rådsmötet:

Annika, IT-samordnare:
Du har lagt ner ett gediget arbete, 
ofta i samverkan med webmaster 
och matrikelredaktör.

Elisabeth, webmaster: 
Du min speciella ”klippa” att luta 
mig emot. När du hörde att jag 
skulle bli rådspresident, så sa du 
”då sitter jag kvar det året”. Det 
tackar jag för. Allt arbete ni alla 
inom IT lagt ner är ovärderligt. 

Text Gertie Stenkula, foto Kerstin Jonson, Birgitta Sallmén, Ursula Hellberg.

Agneta Larsson, inkommande 
rådspresident t.h. fick symboliskt 
överta RPs kedja.
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Utbildning i IW-kunskap, be-
hövs det? Räcker det inte med 
att vi kan våra ledord Vänskap, 
Hjälpsamhet och Internationell 
förståelse? Ibland och kanske 
ett tag, men det krävs mer för 
att driva och utveckla Inner 
Wheel av idag. 

Jag tänker då inte på utbildning i 
föreningskunskap. Här gör vi alla 
så gott vi kan och lär av varan-
dra. Nej det är IW-kunskapen som 
vi behöver stärka. På alla nivåer. 
De senste fem åren har vi tagit in 
över 600 nya medlemmar som 
kanske inte vet hur vi "alltid har 
gjort". Och vi andra glömmer ju 
ibland...

Vi måste veta vår bakgrund 
Vi måste alla veta varför vi finns till. 
Att vi är unika. Om tillkomsten för 
nästan 100 år sedan. Vad organi-
sationen bygger på, rent konkret. 
Våra grundläggande principer. 
Hur vi utvecklats fram till idag. Att 
vi är en organisation för kvinnor 
som värnar om kvinnofrågor och 
där alla som ställer upp på våra 
ledord är välkomna. Att vi finns 
över hela världen. Att vår organi-
sation bygger på gräsrotsdemo-
krati där alla beslut fattas av med-
lemmarna i lokala klubbar, även 
vid tillsättandet av internationella 
styrelser och funktionärer. 

Även om inte alla medlemmar 
vill engagera sig utanför den egna 
klubben bör man känna till vår or-
ganisation. Hur allt hänger ihop. 
Från klubben och distriktet till 
SIWR och International Inner Whe-
el. Organisationens uppbyggnad 
och världstäckning är en av våra 
främsta styrkefaktorer. Att vi bryr 
oss om varandra. Att vi genom 
vårt unika nätverk har tillgång till 
en enorm kunskapsbank för gi-

vande erfarenhetsutbyten. Vårt 
engagemang som NGO inom För-
enta Nationerna är av stor vikt för 
oss. Vi har egna representanter på 
plats som gör vår röst hörd i olika 
organ med inriktning på frågor 
som berör kvinnor, barn och äldre. 
 
Vårt unika nätverk  
Vi måste alla känna till hur, och 
varför vi utformar våra möten 
som vi gör. Varför vi t.ex. tänder 
ljus, uppvaktar med en ros och 
varför vissa regler är viktiga för 
oss.  Vi måste veta varför vårt nät-
verk är speciellt. Att vi inte är en 
renodlad hjälporganisation, men 
en engagerad hjälpande organi-
sation, lokalt, nationellt och inter-
nationellt. Insamlade medel har 
gjort skillnad för många behö-
vande. T.ex. genom IW-doktorns 
och Garissa-stiftelsens verksam-
heter i Kenya liksom finansiering-
en av narkotikasökhundar till Tull-
verket. 

Det är viktigt att känna till att 
vi har ett starkt socialt engage-
mang i verksamheten. Förutom 
stöttning av olika hjälpprojekt 
genomsyrar det programverk-
samheten. 

Vi får lyssna till intressanta 
föredrag och vi gör studiebe-
sök  som utvecklar och stimu-
lerar och vi håller oss oriente-
rade i olika samhällsfrågor. 

Utbildning för fortsatt liv
En förutsättning för att vi ska kun-
na knyta nya medlemmar till oss är 
att vi vet vilka vi är och vilken stark 
organisation vi representerar. 

Det tog mig flera år som inner-
wheelare att inse att det finns en 
värld utanför den egna klubben 
och hur stimulerande det är med 
kontakter utanför klubbgränsen.

År 2000 stod Sverige värd för 
Convention i Stockholm. Ett jätte-
lyckat arrangemang som deltaga-
re från hela världen berömmer än i 
dag. Men jag hade ingen aning om 
detta fast jag satt i klubbstyrelsen 
i Sandviken. Nåväl. Så småningom 
kom jag med i distriktet och i rå-
det, blev redaktör för IW-Nytt och 
även Editor och Media Manager 
för Internationella Inner Wheel. 
Här är mitt råd: Tacka alltid ja om 
du blir tillfrågad till en befattning 
inom Inner Wheel. Du ångrar dig 
aldrig!

Rent praktiskt föreslår jag att 
alla distrikt (som inte gjort detta 
nyligen) ordnar en utbildningsdag 
i IW-kunskap. Helst fysiskt, t.ex. i 
anslutning till distriktsårsmötet. 

Ett tillflöde av nya medlemmar 
är en förutsättning för Inner Whe-
els fortlevnad. Misslyckats vi med 
detta blir det svårt att rädda klub-
bens framtid.

Kerstin Jonson

Så kan vi hålla våra klubbar vid liv

SATSA MER PÅ UTBILDNING I IW-KUNSKAP
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SOLLEFTEÅ STÖDER KVINNOJOUREN
Våren börjat ta fart här I Sollef-
teå men än vill inte vintern riktigt 
släppa sitt grepp. Skidåkning är, 
när detta skrivs, fortfarande möjlig 
i populära Hallstabacken (bilden). 
Sollefteå IWC har äntligen kun-
nat ha två möten med ca 20 del-
tagare per gång. I mars var det vår 
egen Gunnel Hedvall som berätta-
de och visade bilder från Sollefteå 
åren 1933-1945. Många igenkän-
ningsfaktorer. I april besöktes vi 

av Kvinnojouren 
i Sollefteå, ett av 
våra lokala hjälp- 
projekt. 

Kvinnojour-
en har idag 14 
volontärer som 
har jour en vecka i sträck dygnet 
runt. Volontärerna är inga exper-
ter utan deras uppgift är att lotsa 
till rätt myndighet. 

Text och foto Inger Knutsen

TVÅ NYA MEDLEMMAR I BODEN

Boden IWC hade glädjen att hälsa två nya medlemmar välkomna på 
klubbmötet i mars. Fr.v. KP Ann-Christine  Rutqvist och de nya medlem-
marna Karin Eklund och Gun-Britt Forsberg.  

Text och foto Marith Olsson POLARBRÖDS 
VD HOS UMEÅ
Kvällens gäst på Umeå IWCs 
marsmöte var Karin Bodin VD för 
Polarbröd. 

Karin berättade om Polarbröd 
som är ett familjeföretag med 
rötter i Älvsbyn sedan 1879. Karin 
är den femte generationen i före-
taget. Hon berättade om hur de 
arbetat med återuppbyggnaden 
av fabriken efter branden 24 au-
gusti 2020, precis när den skulle 
invigas. 

Vi fick också information om 
Polarbröds miljötänk och deras 
fokus just nu. Ett mycket uppskat-
tat föredrag av en driven och fas-
cinerande kvinna. Som avslutning 
tackade klubbpresident Helen 
Kock-Larsen Karin med en IW ros.

Text Helene Kock-Larsen, 
foto Chris Nath

... OCH EN TILL I SUNDSVALL
Återigen fick Sundsvall IWC glädjen att ta in en ny medlem, Gunvor 
Rydgren (t.h.), i klubben. I den traditionella ljusceremonin deltog  fr.v. 
KP Inga Britt Westling Assur, vice KP Ann-Charlotte Holmgren och DP 
Gunnel Lindgren från Boden IWC. Gunnel tog bl.a. upp ämnen som be-
handlats vid ett digitalt möte med rådspresident Gertie Stenkula.  

Mötets andra gäst var diakon Anna Lönneborg som berättade om 
sin bakgrund och alla sina arbetsuppgifter i församlingen. Hon är bl.a. 
polisdiakon. Ett uppskattat föredrag. Hon avtackades med en IW-ros.

Text och foto Kajsa Rentzhog
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VÅREN HÄLSAS VÄLKOMMEN I AVESTA
Marita Lennartsson från Vackra Vio-
la visade Avesta IWC underbara 
vårbuketter, lite annorlunda snitt-
blommor och gav oss inspiration 
att våga tänka lite annorlunda när 
man skapar sin bukett. 

Efter uppehåll med möten i ja-
nuari och februari p.g.a. pandemin, så kändes detta 
marsmöte som en frisk vårfläkt!

Vi hade också glädjen att hälsa Ann-Sofi Hopsta-
dius välkommen som ny medlem i klubben.

Text Annkatrin Forsling, foto Annika Ahlqvist

BORLÄNGE GJORDE STUDIERESAN MÖJLIG 
Borlänge IWC hjälper klass 9 i 
grundsärskolan att åka på studie-
resa till Stockholm.

Kristoffer Molinder är lärare i 
grundsärskolan och hade skrivit 
ett brev till Borlänge IWC och an-
sökt om bidrag för att kunna göra 
en studieresa till Stockholm med 
de elever som slutar nian till vå-
ren. 

Till kvällens möte kom han och 
berättade om sitt arbete och upp-
lägget för resan. Kristoffer berät-

tade att eleverna är överlyckliga 
att de ska få åka till Stockholm, 
något inte skolan bekostar, och att 
de skickade ett stort tack till IW för 
gåvan.

I Stockholm kommer de att ha 
ett mycket digert program och 
besöka Livrustkammaren,  Gröna 
Lund, Skansen och Tekniska mu-
seet. Kristoffer försäkrade oss att 
det kommer att gå, men att de på 
hemresan kommer att vara som 
släckta ljus!

Text och foto Helena Åhrman

Till februarimötet i Falu IWC kom 
Rikard Aldurén och berättade om 
sitt yrke som brottmålsadvokat. 
Enligt Rikard har han valt “värl-
dens bästa jobb”.

Sina uppdrag får man endera 
genom domstolen eller klientens 
eget val. 

Somliga frågar - hur kan man 
försvara en mördare? Men ad-
vokaten vet inte vad som hänt 
utan följer EUs deklaration om de 
mänskliga rättigheterna, avsnittet 
– alla har rätt att få sin sak prövad 
i domstol!

Advokaten får ett uppdrag, nå-
gon är frihetsberövad. Motparten 
är åklagaren. Det gäller att få god 
kontakt redan vid första mötet. 
Den frihetsberövade kan ha suttit 

BROTTMÅLSADVOKATEN ÄR HOPPET
häktad en längre tid utan kontakt 
med någon eller något utanför 
murarna. 

Det finns stränga sekretess-
regler. Det är klientens sanning 
som gäller, inte gärningen. Fråga 
klienten. Nödvärn? Vittnen? För-
trängning? Det är åklagaren som 
ska motbevisa.

Vad kostar det? Döms man 
ska den dömde betala, blir man 
frikänd betalar staten. Medellösa 
behöver inte betala. Häktad och 
frihetsberövad men frikänd - sta-
ten betalar.

 Häktad utom allt möjligt tvi-
vel- 90% nästan säkert skyldig, på 
sannolika skäl 70%.

Blir en brottmålsadvokat utsatt 
för hot? Sällan. Försvarsadvokaten 

är ju hoppet. Viktigt att försvar och 
åklagare har samma information, 
båda ska ta del av förundersök-
ningen.
Text Ingrid Melin, foto Maj-Britt Wickberg

Rikard Aldurén och klubbpresident Lena 
Friman Porelius.
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I ÖREBRO TAGER MAN VAD MAN HAVER
Örebrohus IWC firade IW-dagen 
tillsammans med Örebro IWC. Vi 
var 23 personer, som träffades i 
Wadköping i Cajsa Wargs matsal. 
President Karin Qviberg hälsa-
de alla välkomna, varefter fick vi 
träffa ”Cajsa Warg” (Evelyn Savert 
Lindström) som berättade om 
”sitt” liv. 

Anna Christina Warg, som kall-
lades för Cajsa Warg, föddes 1703 
i Örebro. Hon var född i en fin fa-
milj. Hennes farfar var borgmästa-
re i staden. Hennes mor var dotter 
till en förmögen brukspatron. De 
bodde i Borgarhuset, ett tvåvå-
ningshus som flyttats till Wadkö-
ping. Det var ovanligt med flera 
våningar på den tiden. Matsalen 
ligger på andra våningen, där vi 
hade vår sammankomst. 

När Cajsa var ung flyttade hon 
till Stockholm, där hon fick tjänst 
som ”husmamsell” (hushållerska) 
hos en rik Stockholmsfamilj.

1755 gav hon ut 
sin första kok-
bok, som hette 
”Hjelpreda i hus-
hållning för unga 
f r u e n t i m b e r ”. 
Sedan gavs den ut i fjorton upp-
lagor på svenska, även några på 
tyska, finska och estniska. I boken 
stod även hur man stöper ljus, om 
växtfärgning och om skötsel av 
ett hushåll.

När Cajsa Warg avled 1769 i 
en ålder av 65 år, begravdes hon 
i familjen Klinckowströms grav-
valv vid Klara Kyrka i Stockholm. 
Hos dem hade hon haft sin sista 
anställning. 

På bilden berättar "Cajsa"  om 
sitt liv.

Text och foto Monica Skager

GRATTIS!
ÖREBRO 60 ÅR
Örebro IWC firade 60 år på 
Karlslunds Herrgård. 
Många kom ikädda hatt, ock
så från andra klubbar.  Mikaela 
Säfvenberg guidade oss genom 
gårdens historia från 1500talet 
fram till idag. Middagen smakade 
utmärkt och samtal och många 
skratt hördes bland borden.

På bilden DP i 234 Gunnel 
Wallquist, en av besökarna i hatt.

Text Annika Sandén, foto Lisbeth Viker

SMART KJOL FRÅN KARLSTAD
Karlstad IWCs gäst Karin Vang-
stad presenterade sig och sitt 
senaste projekt MeCovers AB. Fö-
retagandet har hela tiden funnits 
i familjen. Det har gjort att Karin 
vet att vissa år går det bra och an-
dra sämre. 

MeCovers AB startades av en 
slump hösten 2018 efter att Karin 
var och klippte sig hos sin frisör 
som passade på att berätta om sin 
idé, då hon som de flesta kvinnor, 
känt sig utlämnad och obekväm i 
samband med gynekologbesök.

   Hennes idé var en gynkjol i 
papper med en flärp som kan vi-
kas undan när man undersöks. 
Kjolen kan även användas för an-
dra ändamål som vid t.ex. prosta-
taundersökningar. 

Våren 2019 tog Karin in mer 
kapital för att bekosta mönster-
skydd, juridik och marknads-
föringskostnader. Från början 
erbjöd man endast kvinnor att 
investera i produkten. 

I dag har flera företag, bl.a. en re-
klambyrå,(som alla ägs av kvin-
nor) investerat i företaget. 

Numera finns även en man 
bland investerarna. För att testa 
mottagandet av kjolen genom-
fördes SIFO-tester med positiva 
resultat. 

Målet är att nå ut worldwide.  
Man kommer även inom kort att 
kunna köpa kjolen på apoteket 
för att kunna ta med sig. 

Text Susanne Domeij, foto privat.
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ENGAGEMANG I SIGTUNA-ARLANDA 

Vår internationella president Ebe 
Partines budskap är att vi un-
der året ska  stödja kvinnors och 

flickors rätt till: Hälsa, Utbildning, 
Möjligheter och Egenmakt.  Arlan-
da-Sigtuna IWC stöttar lokalt Sig-

MÅNGA ATT HYLLA HOS STOCKHOLM EKERÖ
I mars hade Stockholm Ekerö 
IWC månadsmöte på Sjöpavil-
jongen I Alvik, Bromma. Klubb-
president Birgitta Renbjer hälsade 
oss välkomna och tände vänska-
pens blå ljus. 

Därefter var det dags för KP att 
hylla klubbens äldsta medlem, 
Marianne Wahlgren, som fyllt 
jämt (t.h. på bilden ovan).  

Nästa punkt var att utse klub-
bens nya hedersmedlem (AHM), 
Christina Persson. Alla var eniga 
om att det var ett bra val genom 
alla de insatser Christina gjort 
för IW i så många år (bild ovan). 
Vi hade lotteri med fina vinster 
och behållningen gick till Ukraina.

ISO, Inger Dalborg, föreslog att 
korrespondensen med vänklub-
barna ska skickas ut till alla i klub-

ben, så att medlemmarna kan 
vara mer delaktiga, givet att man 
då skickar kopia på sina mail till 
alla i klubben. Vänklubbarna ska 
uppmuntras att göra detsamma. 

 En av klubbens medlem-
mar, Lisbeth Lehammer (ned-
an) berättade om hur det är att 
hjälpa polisen  genom att vara 
polisvoluntär som hon är. Jätte-
intressant  och mycket viktigt!  
                      Text och foto Inger Dalborg

tuna kvinnojour 
som  kommer 
i kontakt med 
kvinnor som av 
olika orsaker 
har drabbats 
av ohälsa. Vår 
klubb skänker även pengar för 
inköp av hundar till Tullverket och 
till  föräldralösa flickor i nordöstra 
Kenya genom Garissa-projektet. 
Dessutom stöttar klubben hjälp 
till Ukraina  via Inner Wheel  Sveri-
ge centralt.

OM LÄKEMEDEL FÖR KVINNOR I KATRINEHOLM
Ulrika Flodqvist gästade Katri-
neholm IWC på aprilmötet. Hon 
berättade intressant och upply-
sande om läkemedel i allmänhet 
och för kvinnor i synnerhet. 

Apotekspersonal har stor er-
farenhet av olika sjukdomar och 
krämpor och kan många gånger 
ge lika goda och tillförlitliga råd 
som man kan få på 1177 eller av 
doktorn.  Vi har idag en individan-

passad läkemedelsförskrivning. 
Vi lever längre därför att vi har så 
många bra läkemedel. Man bör 
alltid begära en uppföljning hos 
läkare vid läkemedelsbyte, fram-
förallt vi kvinnor som har en annan 
distributionsvolym. Apoteksper-
sonalen har elektroniska hjälpme-
del, där det går att kolla upp om 
olika läkemedel passar ihop. Finns 
på webbsidan Janusinfo.                    

Ulrika Flodqvist och KP Katrine Plan.
Text Marianne Mokvist, 
foto  Patricia Lindström

Sigtuna-Arlanda IWC ställer upp! Text Eva Axelsson, foto Elisabeth 
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Vänersborg IWC hade väntat så 
länge att på att få träffas ”på rik-
tigt”. I april var det dags för mo-
devisning hos ZALZA-Fashion 
for passion. Ett 20-tal medlem-
mar och gäster hälsades välkom-

na av KP Birgitta Johansson.  Det 
serverades landgång, kaffe och 
kaka och därefter var det dags för 
ägaren Anette Johansson och tre 
modeller att på ett mycket proffsigt 
sätt visa oss vårens nyheter. 

De aktuella fär-
gerna för våren 
var blått, vitt, 
grönt och beige. 
Det var mycket 
blommigt och 
randigt i linne 
och andra vår-fräscha material.

När visningen var över bröt 
den allmänna provningen ut. Man 
var mycket positiv och köplusten 
var stor. Med applåder, rosor och 
vin tackades Anette och modeller-
na från Zalza (se bild) för en trevlig 
kväll. 

Text och foto Britt Carlsson

FASHION FOR PASSION HOS ZALZA 

Borås Sjuhärad IWC hade mars-
möte i Annelundsvillan med 
valmöte. Efter middagen fick vi 
lyssna till ett föredrag av Jonas 
Larsson, lektor vid Textilhögsko-

TEXTILINDUSTRINS UTVECKLING I BORÅS
lan, ”En tillbakablick på framtidens 
textil- och modeindustri”.

 Den industriella revolutionen 
vävdes samman med visioner och 
forskning kring hållbarhet, mil-
jöhantering och en otrolig teknik-
utveckling. 

Den mest otroliga pryl som Jonas 
visade var en mugg som var kopplad 
till en app i telefonen, som kunde 
berätta fakta om olika “saker”. Exem-
pelvis kan man via appen aktivera 

sin garderob och kommunicera om 
plaggens livscykel. 

Höga miljömål ställs på pro-
ducentansvaret. I EU´s Green Deal 
(Gröna Giv) är Västsverige Europas 
innovativa spets och kreativa mylla 
för cirkulär design inom textil och 
mode. 

Kultur, politik och teknik hör 
samman, ingen del får röra sig för 
fort då kan det lätt bli fantasier.

Text  Ingrid Krafft, foto Birgitta Widell

NY BETYDELSE AV MIGRATION I GÖTEBORG
I Göteborg ligger Röhsska Musé-
et, ett museum för mode, design 
och konsthantverk.  Göteborg 
Norra IWC besökte den tillfälliga 
utställningen om Migration.

Vår guide förklarade att mig-
ration är en rörelse för både 
människor och material. Mate-
rial kan vara skärvor från en ut-
grävning någonstans i världen, 
skärvorna tas med hit (idag 
olagligt…), mönstret påverkar 
och inspirerar design och mode 
i vårt land. Det kan också vävas 
upp i en vävatelje. Motivet har 

nu  gjort en resa och finns både 
som målning och väv.

Vi fick många fler exempel och 
därmed en helt ny syn på ordet 
Migration och dess egentliga bety-
delse.

Efter visningen samlades vi på 
muséets café, där vi åt och delade 
med oss av våra tankar över vad vi 
nyss lärt oss.

Text och foto Kerstin Moldén
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OM VETLANDAS PROJEKT I THAILAND
På Internationella kvinnodagen 
kunde Vetlanda IWC välkomna 
två eldsjälar, Madeleine och Inge 
Ekelyck från Huskvarna. De visade 
bilder och berättade om ett fan-
tastiskt hjälparbete i norra Thai-
land. 1989 startade Eva Olofsson 
en lokal hjälpverksamhet i Bang-
kok, med syfte att hjälpa utsatta 
barn från Thailands slumområden. 
Sedan 1994 drivs verksamheten, 

BaanChivitMai (BCM), i norra Thai-
land med paret Ekelyck som an-
svariga.

Det är en skolverksamhet, 
som drivs genom medel från in-
samlingsstiftelsen ChildFriend 
och med stöd från olika sponso-
rer. Verksamheten, som är ett av 
Vetlandaklubbens stödprojekt, 
består av både skolhem och  ung-
domshem. Där kan utsatta barn 

och ungdomar i ål-
dern 6-18 år få bo-
stad och möjlighet 
till skolgång. Ett 
hundratal barn har 
på detta sätt slup-
pit växa upp i fat-
tigdom med sexuella övergrepp, 
prostitution och slaveri som var-
dag. 

Klubbmedlemmarna fick en le-
vande beskrivning av såväl vacker 
natur och miljöbilder som olika 
levnadsöden. Glädjande var att så 
många barn och ungdomar ge-
nom detta arbete fått en bra start 
i livet.

Text Ingrid Söderström, 
foto Barbro JohanssonVetlanda IWC lyssnande ivrigt till ett intressant föredrag på marsmötet.

INSPIRANDE FÖREDRAG OM KVINNOFRÅGOR 
Skövde S:ta Elin IWC har i febru-
ari haft sitt första månadsmöte för 
året på Hotell Billingen. Vi var ett 
drygt 20-tal kvinnor som intog en 
god middag först, för att sedan få 
lyssna på kvällens föredragshålla-
re Shirin Persson. Shirin Persson 
har som jurist, i över 25 år arbe-
tat för FN internationellt, med 
frågor kring kvinnors rättigheter 
och jämställdhet. Hon har framför 

allt varit i de afrikanska länderna, 
men även haft Indien och Afgha-
nistan som sitt arbetsområde. 
Under föredraget fick vi en in-
blick om hur olika kulturer, länder 
präglat hur hon kunnat utföra sitt 
uppdrag.

På bilden överräcker vice pre-
sidenten Eva Hellström Inner 
Wheel-rosen till kvällens före-
dragshållare Shirin Persson. Text Ingela Lundin, foto Ewa Jägevall

GIVANDE IW-INFORMATION I SKÖVDE

Skövde IWC hade till sitt marsmö-
te bjudit in past DP Birgitta Sall-
mén och  bett henne gå igenom 
Inner Wheels hemsida.

Hemsidan är öppen för alla med 
undantag för mappen “medlem-
mar”. I den mappen  kan man 
söka alla medlemmar som finns i 
vår matrikel och det krävs ett eget 
lösenord. Vi tittade även på försla-
gen till val för Internationella In-
ner Wheel verksamhetsåret 2022–
2023. Styrelsen hade gett förslag 
på 18 kandidater och dessa perso-
ner fastställdes. 

Ingelög Wyndhamn från Hel-
singborg höll vi tummen för.

Klubbrevisor Marion Biver-
sten väckte sedan intresset för vår 
matrikel och handbok. Kanske fler 

kommer att läsa i dem efter detta. 
Klubbmedlem Kerstin Pe-

tersén hade sedan sin ”3-minuta-
re” - en mycket spännande berät-
telse om hennes innehållsrika  liv. 
Det krävs säkerligen en ”3-minu-
tare” till för att höra om det  stora 
projekt som är hennes underbara 
trädgård!

Kvällen avslutades med ett 
vinlotteri  och då Skövde IWC är 
en mycket artig vänklubb och 
lever efter IWs värdegrund “sann 
vänskap” vann våra gäster varsin 
flaska vin. 

Text  och foto Gun Sandelius
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Redaktör D 239
Birgitta 

Lundquist

"DECORATIVE ART" MED SNÄCKOR
Mikael Hjärtsjö och Buster Eriks-
son  är två kreativa herrar, som 
gör fantastiska skapelser av 
snäckor.

Sedan flera år tillbaka förval-
tar nu Mikael och Buster ”Shell-
man Scandinavia”.  De är en-
samma om denna verksamhet i 
Skandinavien. Snäckorna kom-
mer från hela världen. Det for-
drar mycket arbete att sortera, 
tvätta och putsa dessa. Snäckor, 
snäckor, stora, små, många fär-
ger, välordnat och prydligt.

För det mesta blir det spegel-
ramar, ofta ganska stora, alltid 
unika och skapade utan någon 

skiss. Det är en-
dast färg och form 
som är utgångs-
punkterna. 

Man fäster 
snäckorna en och 
en med ett vatten-
baserat lim. Ett jät-
tejobb. Den största ramen kostar i 
dag 36 500 kr. Tog fem veckor att 
göra. Antalet snäckor går inte att 
räkna.
 IW-damerna från Helsingborg 
Kärnan IWC var mycket nöjda ef-
ter besöket i Mikaels och Busters 
vackra våning  i Helsingborg.  En 
härlig kväll.

NINA KALLADES AV KUNGEN TILL HOVSTATEN
Simrishamn IWCs möte i mars 
hade glädjen att hälsa två nya med-
lemmar, Lena Weibull Martin och 
Eva Tufvesson, välkomna. 

Kvällens föredragshållare  var 
Nina Eldh som har en lång och 
omfattande karriär som kommu-
nikationsansvarig inom offentlig 
förvaltning och svenska storföre-
tag. När kungen kallade henne som 
informationschef för hovstaten, 
blev det några händelserika år med 

kronprinsessbröllopet som magni-
fik avslutning. 

Vad gäller information och kom-
munikation, sa Nina Eldh bland 
annat att det är en underskattad 
förmåga  och viktigt att förstå me-
dierna och hur de fungerar. I början 
av hennes karriär fick hon arbeta 
med både chefer och övriga med 
detta.

Text Birgitta Jönsson, 
foto Britt Falkman HagströmNina Eldh avtackas med en ros av vKP 

Birgitta Jönsson t.h.

TUTANDE TORNVÄKTARE PÅ LUNCHMÖTE
Vid lunchmötet i mars fick Ystad 
IWC besök av Eva Milberg som är 
tornväktare. Hon är den första kvin-
nan i Ystad med detta ovanliga yrke. 

Tillsammans med två manliga 
kollegor turas de om att hålla ett 
vakande öga över staden från Ma-
riakyrkans torn. Det är en tradition 
med anor tillbaka till 1700-talet. 
Idag är Ystad den enda platsen i 
Sverige som har kvar sin tornväk-
tare. 

Eva har, skulle man kunna säga, 
ett riktigt toppjobb. Arbetsplatsen 
är nämligen belägen 108 trappsteg 

upp i kyrktornet, precis där kop-
partaket börjar. Hon börjar sitt 
arbete vid 21-tiden och fortsät-
ter sedan till midnatt. 

Varje kvart blåser hon i den 
stora kopparluren för att signa-
lera att allt är lugnt. Signalerna 
sker i alla fyra väderstrecken. 

Hon startar alltid mot norr 
och avslutar i  väster. Efter Evas 
berättelse inklusive en liten ”lur-
tut”, tackade vår president Eva 
Evander sin namne så mycket. 
Innan vi skildes åt önskade vi 
varandra en glad påsk.

Text och foto Elisabet Åstrand/
Gotton Bagger-Jörgensen

Eva tutar i luren. 
Text och foto Ursula Hellberg.
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Redaktör D 240
Ruth Brunner

KARGT MEN STORSLAGET I FJÄLLEN
Älmhult IWC träffas normalt an-
dra tisdagen i varje månad. Nu har 
vi kunnat återuppta normal verk-
samhet igen efter uppehåll under 
pandemin.

På marsmötet bestod pro-
grammet av föredrag av Stella 
Käll, Älmhult. Hon berättade om 
sin sommar 2021, då hon var 
stugvärd på fjällstationen Tarfa-
lastugan, som drivs av Svenska 
Turistföreningen. 

Tarfala ligger på 1 100 m höjd 
och därmed över trädgränsen i 

svenska fjällen. 
Kargt men stor-
slaget och med 
närhet till tre gla-
ciärer och utsikt 
mot Kebnekaise 
fjällmassiv. 

Inga vägar går 
till stugan så all utrustning och 
proviant måste bäras dit eller kö-
ras med snöskoter vintertid. Vand-
rare som vill övernatta kan göra 
det med självhushåll. I stugan 
finns 22 sängplatser.

Stella Käll avtackades med varma applå-
der och en ros för ett trevligt föredrag.
Text Ethel Persson, foto Ingrid Sträng.

FRAMTIDENS ÄLDREBOENDE I TYLÖSAND?
SilviaBo /Utopiabyn så kallar Eli-
sabeth Rydén och Kristina Lind-
ström sin vision av ett boende för 
personer 65 år och äldre. 

Redan 2013 började de dis-
kutera idén och efter att de sett 
tv-programmet Året med kunga-
familjen, där drottningen presen-
terade SilviaBo, tog de kontakt 
med drottningen och fick presen-
tera sin idé. De fick också besöka 
Silviahemmet och byggföretaget 
BoKlok. Elisabeth och Kristina har 

nu kontakt med byggföretag och 
kämpar med Halmstad kommun 
för att kunna driva sitt projekt på 
mark i närheten av prins Bertils 
stig i Tylösand. Elisabeth  som be-
sökte oss i Halmstad-Tylösand 
IWC berättade mycket entusias-
tiskt om miljöanpassning, god 
mat, vacker miljö och mycket an-
nat positivt för ett äldreboende. 
Vi innerwheelare  önskar att detta 
blir verklighet, för bättre kan vi 
inte få det.

Elisabeth avtackas med en ros av KP 
Gunilla Twisselmann.
Text och foto Birgitta Brofelth.

IW-UTBILDNING I D240
"FRÅN KUST TILL KUST"

Den 19 mars, en ljuvligt solig vår-
lördag samlades 23 medlemmar 
från Hässleholm, Osby-Broby, Al-
vesta, Halmstad-Tylösand, Karls-
hamn, Älmhult och Bromölla-Söl-
vesborg Inner Wheel-klubbar i 
Hässleholm för att förkovra sig i 
Inner Wheel-kunskap.

Svenska Inner Wheels Grand Old 
Lady, tidigare internationella pre-
sidenten, Solveig Svensson, satt 
i ”katedern” assisterad av Gerd 
Lindström. Solveig är Aktiv He-
dersmedlem i Inner Wheel och 
har varit medlem sedan 1971!

Text och foto Ruth Brunner

ALL KONST 
Äntligen kunde vi i Karlshamn 
IWC  träffas igen för att lyssna på 
vår IW-medlem Christine Lind-
qvist, som berättar så underhål-
lande om konst i alla dess former. 
Vi träffas på Karlshamns museum 
varannan tisdag.

Text Kerstin Linnander, 
foto Anna Lindqvist

Inkommande president Annette Ager-
gaard Jensen i samtal med Bodil Berg- 
strand på konstbesök.
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Lilian Bergholtz

HYBRIDDISTRIKTSMÖTE I GLASRIKET

I småländska Nybro hölls vårens 
distriktsmöte i D241. Här finns 
en helt magnifik freskomålning i 
det ”lilla” stora hotellet. KP Kerstin 
Håkansson i Nybro-Emmaboda 
IWC berättade om den fantastis-
ka väggmålningen i Theandersa-
len.  Målningen, av konstnären 
Gunnar Theander, som är en av 
norra Europas största, täcker en 

IT-samordnare 
Gunilla Kegert 
gav en nyttig 
genomgång av 
viktiga datum 
kring matrikel-
hanteringen. Ett 
intressant förslag från DISO/in-
kommande DP Inga-Britt kring 
sammansättning i distrikts- och 
klubbstyrelser diskuterades liv-
ligt. Delegaternas rapporter är 
alltid intressanta.

Totalt deltog 25 personer, va-
rav åtta digitalt. Hybridmöten har 
sina fördelar – men även utma-
ningar! Vi sakande många vänner 
på mötet – men gladde oss åt den 
varma Vänskap som alltid känns 
när IW träffas. Tack till alla vänner 
i Nybro-Emmaboda IWC!

Text och foto Lilian Bergholtz

yta på 66 kvm och skildrar Nybros 
historia från hantverksort till in-
dustristad. Övrigt sevärt i salen är 
Orrefors takkronor av Simon Gate. 

Efter visningen samlade vi 
oss för detta hybrid DM. RP Ger-
tie gästade oss och inledde med 
den Internationella Förståelsen 
genom att berätta om aktuella 
projekt inom IW. 

BJÖD PÅ TÅRTA SOM TACK FÖR VACCINATION
Efter inställda möten på grund 
av omfattande smittspridning 
gladde sig damerna i Vimmerby 
IWC åt att ses igen och njuta av 
en modevisning hos Sandströms 
Modehus och butiken Downstairs. 
Pasteller, marina och knalliga fär-
ger och olika mönster finns med. 
Trenchcoaten är toppmodern! Till 
allas glädje fungerar ”alla” byx-
längder.

Klubben sponsrade i februari 90 
portioner rosa prinsesstårtor till 
hälsocentralerna Vimmerby och 
Hultsfred. På detta sätt ville klub-
ben visa vaccinationspersonalen 
sin tacksamhet för det jättejobb 
all vaccinering inneburit och allt-
jämt innebär, då det ännu återstår 
många 1a, 2a, 3e och 4e doser att 
ge!

   Text Margareta Lindström, 
foto Ann Arvidsson   

MORGONDAGENS KULTUR I NORRKÖPING 
Det händer mycket i Norrköping 
idag. Staden befinner sig i en his-
toriskt stark expansionsfas.

Stadsarkitekt Karin Milles be-
sökte Norrköping Norra IWC i 
mars för att berätta om kommu-
nens olika stadsbyggnadsprojekt. 
Karin gav en kort historik om Norr-
köpings tillväxt under 1800-talet. I 
sitt bildspel visade Karin hur man 
tänkt sig en stadsbild i Norrköping 

för 50-60 år sedan, då bilen var en 
statussymbol och staden utforma-
des efter bilens behov. I dag läggs 
mycket resurser på att ta fram de-
taljplaner. Arkitektur skalas bort, 
allt för att pressa byggkostnaden. 
Karin påpekade att allt som byggs 
är en del av ett större samman-
hang, nybyggnation ska berika sta-
den. Hon avslutade med ”Det vi gör 
idag är morgondagens kultur”. Text Christina Mofors, foto Ann Wester
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MARIEHAMN SKA ÖVERLEVA
Sedan september 2021 genom-
förs ett pilotprojekt i SIWRs 
regi med undertecknad som 
projektledare. 

Målsättningen är att rädda 
Mariehamn IWC på Åland, som 
tillhör Svenska Inner Wheel. 

SIWRs VU startade pilotprojek-
tet när Mariehamn i april 2021 
meddelade att de inte längre 
kunde tillsätta en styrelse. 
Att vara enda klubb på en ö 
i Östersjön med begränsat 
upptagningsområde och flera 
timmars båtresa till närmaste 
klubb, är inte enkelt.

Redan i maj 2021 påbörjades 
en dialog med Mariehamns ny-
startade kontaktkommitté och 
en samverkansgrupp från Stock-
holm Västra IWC och Stockholm 
Ekerö IWC. Avsikten var att göra 
en plan och finna ett arbetssätt, 
där de tre klubbarna skulle sam-
verka på klubbnivå och omsätta 
våra ledord i konkret handling. 
Stockholmsklubbarna sträcker ut 
en hjälpande hand under ca två 
år och avlastar Mariehamn IWC 
administrativt styrelsearbete. Ma-
riehamn ska sköta sitt nätverk i 
klubben och arbeta för att få nya 
medlemmar, intressera alla med-
lemmar i styrelsearbete och hålla 
IW-andan levande.

Tre klubbar i samverkan
Vi arbetar i stora drag enligt 
handbokens anvisningar för pro-
jekthantering. I september 2021 
hade vi en överenskommelse  
klar. Pilotprojektet ”Mariehamn 
ska överleva” prövar en ny me-
tod med ett arbetssätt där de tre 
klubbarna samverkar och är jäm-
ställda, självständiga och har en 
egen identitet och där grunden 
är förtroende mellan klubbarna. 

Samverkan sker alltså helt och 
hållet på klubbnivå, så varken di-
striktet eller SIWR är delaktiga i det 
praktiska genomförandet.

Detta är ett litet pilotprojekt, 
som är helt värdegrundsdrivet. Vi 
hoppas att vår metod ska hjälpa 

Proaktivt pilotprojekt från SIWR

Vi i Mariehamn IWC är mycket 
tacksamma för detta pilotprojekt 
och det stöd vi fått från Margareta 
Wesslau  och samverkansgruppen. 

Trots pandemin kunde vi under 
hösten ha månadsmöten med in-
bjudna gäster samt en annorlunda 
julfest i december. 

I mars deltog elva medlem-
mar på lunchmöte på restaurang 
Nautical. Jag berättade om ett 
Teams-möte som Lillemor von 
Köhler och jag haft med RP Gerte 
Stenkula och pRP Ewa Jägevall. De 
ville höra hur vi har det i klubben 
och hur vi upplever att pilotprojek-
tet fungerar. De var mycket nöjda 
med hur projektet fortskrider. 

Mötet beslöt att pengarna från 
dagens och nästa mötes lotteri ska 
gå till Röda Korsets Ukraina-insam-
ling. Eftersom vi ha medel i kassan 
belöts att även skänka bidrag till 
Garissa och Narkotikasökhundar-
na.

Mariehamn IWC till en nystart och 
en stabil tillvaro efter två års sam-
verkan. 

Kanske går pilotprojektet se-
nare att överföra till andra passan-
de klubbar i framtiden? Mer om 
projektet finns på hemsidan.

Margareta Wesslau 

Aprilmötet hölls på Kafé Viktor 
med god mat i en trevlig miljö. En 
ny medlem är på ingång i höst. 
Laila Mällinen, föreståndare för 
Tallbacken, kommer och berättar 
om Tallbacken, ett skyddshem 
för barn och ungdomar. Vårut-
flykten i maj går till Eckerö med 
besök på jakt- och fiskemuséet 
samt Post- och Tullmuséet. Till ut-
flykten inbjuds alla medlemmar i 
Stockholm Ekerö IWC och Stock-
holm Västra IWC. 

Nu när samhället öppnat kan 
vi träffas och bjuda in flera pre-
sumtiva IW-medlemmar. Klub-
bens framtid hänger på att vi 
sprider kunskap om Inner Whe-
el och väcker intresse för Inner 
Wheel-andan. Vår målsättning 
är att få fler engagerade med-
lemmar och att åter kunna bli en 
självständig klubb. 

Varma IW-hälsningar
Birgitta Uotila, kontaktperson

LOVANDE PROJEKTSTART
Alla medlemmar i Mariehamn IWC som välkomnade pilotprojektet. 
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L A N D E T  R U N T  L A N D E T  R U N T 
KONSTVANDRING I STAFFANSTORP

 En kall vinterdag ifebruari  tog vår 
kultursekreterare Viktoria Munck 
med oss i Staffanstorp IWC på en 
guidad promenad i centrum. Det 
blev en uppskattad  ögonöppna-
re.

På bilden beundrar vi Staffan 
Stalledräng av Astrid Gärdsmark.

Text och foto Elisabeth Nelson

I LARÖDS NYA SKOLA REGNAR DET KUNSKAP
En regnig februaritorsdag togs 
Helsingborg Kärnan IWC  varmt 
emot av rektor Gull-Britt Holm  på 
Laröds nya skola. Här huserar 454 
elever och 65 anställda i mjuka, 
ljusa, ändamålsenliga lokaler.

Den gamla skolan dömdes ut 
p.g.a. omfattande mögelskador 
och från 2018 till 2020 fick man 
hålla till i ”skolådor”. Men det var 
det värt.

För 145 miljoner kronor har 
man fått väldigt mycket. Det är 
ett smart hus med träpaneler och 
ljudabsorbenter, ljuddämpan-
de skolbänkar, justerbara stolar, 
mycket glas, runda former.

Vi visades runt i de olika läro-
salarna, slöjdsalar för hård- och 
mjukslöjd, musik- och bildrum 
och imponerades av hur väl ge-
nomtänkt allting är. Här har man 
t.o.m. eget kök med  egen kock. 

Eleverna vet att om de inte 
sköter sin skola så är det de själva 
som får betala eller åtgärda skad-
or. 

Gull-Britt berättade att man 
fattade ”vuxenbeslutet”: en mo-
bilfri skola.  Hon sa vidare att det 
finns inga problembarn, bara 
barn med problem, som behöver 
lösas. Dessvärre har ”bokstavsbar-
nen” ökat och man har tre special-

pedagoger anställda. Läroplanen 
från 2011 ställer orimligt höga 
krav på barnen tycker hon. 

Vi smekte med handen mot 
en vågig vägg som ser sammets-
mjuk ut, men som visar sig vara av 
betong! På en tavla står: Lärande, 
Ansvar, Respekt, Öppenhet, Del-
aktighet , dvs. LARÖD.

Vid entrén hänger blå glasdrop-
par från taket: Det är ett stilla 
regn som regnar kunskap!

Vi tackade Gull-Britt Holm 
med ros och vinflaska och gra-
tulerade henne till en mycket fin 
skola som p.g.a. pandemin ännu 
väntar på att bli invigd!     

Text Gotton Bagger-Jörgensen

GRATTIS INGELÖG NY BD
Ingelög Wyndhamn, Helsing-
borg IWC, tidigare bl.a. rådspre-
sident och nationalrepresentant 
i Sverige är en av de 16 Board 
Directors som efter avslutad 
rösträkning kommer att ingå i 
International Governing Body,  
2022-2023, vårt högsta beslutan-
de organ. 

Stort grattis!
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L A N D E T  R U N T  L A N D E T  R U N T 

Så har vi Hässleholm IWC lagt 
ännu en ”pärla till colliern” efter en 
minnesvärd och stark Inner Whe-
el-kväll. En kväll som började med 
en härlig och vårlik måltid under 
muntert sorl och många glada 
skratt. 

Kvällens ”estradör”, en luttrad po-
lis, f. d. kriminalkommissarie Jan-Eric 
Boo, som kan förutom polis även 
titulera sig fotograf, konstnär och 
författare med flera spännande 
polisromaner i sin portfölj. Jan-Eric 
berättade om sina tuffa tjänstgö-
ringar på Balkan, hur hans störs-
ta trauman som polis var i mötet 
med självmord och trafficking! 

Klubbpresident Lena Gre-
vesmühl Råvik framförde tackhäls-
ningar från månadens jubilarer, 
men en av dem, Anita Bergwall 
(medlem sedan 1974), framförde 
själv sitt tack, genom att framföra 

följande dikt (iklädd adekvat mun-
dering!):
VARNING!
När jag är en gammal kvinna, ska 
jag gå klädd i purpur, Och en röd 
hatt som inte alls passar till.
Och jag ska slösa min pension på 
konjak och sommarhandskar, 
På satinsandaler och så ska jag 
säga, det finns inga pengar till 
smör….

Varmt tack till Anita (bilden) du 
blir aldrig gammal, du bär dina år 
med heder!

Efter en kort paus tog våra 
egna medlemmar, Ingrid Hansson 
och Eva Ulmfelt, mikrofonerna 
och gav en kort resumé av utbild-
ningsdagen i IW-kunskap med f.d. 
internationella IW-presidenten 
Solveig Svensson i katedern. 

Klubbpresident Lena infor-
merade om diverse IW-ärenden 
och slog ett slag för kommande, 
spännande program. Hon avslu-
tade med presidentens tankar…. 
”Öppna din famn för ombyten och 
förändringar, men släpp inte dina 
värderingar!”

Därmed önskade vi varandra 
en Glad Påsk och begav oss hem-
åt i aprilnatten efter en stark och 
”fullmatad” kväll.

                 Text och foto Buth Brunner

Ett bra förslag till alla klubbar:

På rådsmötet pratade vi om 
att det vore mycket värde-
fullt om alla klubbar hade en 
lista, lätt tillgänglig,  hos t.ex. 
sekreteraren där alla medlem-
mar har antecknat vilken som 
är hennes närmaste anhörig.  
Om något mot all förmodan 
skulle hända under ett klubb-
möte, t.ex. att hon blir  sjuk.

Kan vara en ny medlem el-
ler någon som är ensam och 
behöver hjälp och ingen vet 
vem som bör underrättas.

Bra förslag !

NÄRMASTE 
ANHÖRIG ?

SILVANAS MODE OCH DESIGN 
På Jönköping Huskvarna IWCs 
marsmöte berättade Silvana Jan-
covic om sin konstnärliga verk-
samhet. Hon visade på ”prov-
dockor”, på galgar och på sig själv 
svepande, färgglada scarves, sja-
lar, tunikor, klänningar, konst på 
textil limited edition i italienska 

tyger, polyester, sammet, satin. 
Silvana har haft utställning i Frank-
rike och på Liljevalchs Vårsalong 
2021 och skapar nu sitt eget mode 
och design. Medlemmarna lät sig 
förföras och kvällen blev mycket 
trivsam.

Text Monica Hörberg, foto Anita Lööf

Fr.v. Silvane Jancovic, Monica Malmqvist och Barbro Ribert Berg.

FULLMATAT KLUBBMÖTE I HÄSSLEHOLM
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L A N D E T  R U N T  L A N D E T  R U N T 
YOGA FÖR ALLA MED KINESISK MUSIK

Kvällens föredragshållare i Ovansiljan IWC var Nancy 
Chen, som ursprungligen kommer från Kina. Hon be-
rättade om sitt liv och hur det kom sig att hon ham-
nade i Mora. Hon driver egen yogastudio och alla fick 
testa på lite olika övningar. 

Efter sin berättelse och att vi provat på utförde 
Nancy Tai Chi rörelser till ackompanjemang av tradi-
tionell kinesisk musik. Mycket intressant och spän-
nande. Flera medlemmar blev intresserade och ville 
testa mera och anmäla sig till kurs.                          

Text och foto Anette Knutz

EN BIL FRAMTAGEN FÖR  KVINNORS BEHOV
Tatiana Butovitsch Temm informerade Göteborg 
Norra IWC om hur  ”tjejbilen”  YCC kom till. Fyra kvin-
nor på Volvo hade reagerat på att bilars egenskaper 
inriktades mot män, trots att 50% av förarna är kvin-
nor. 

Gruppen tog fram en projektbil anpassad efter 
kvinnors kriterier. Växelspaken flyttades t.ex.till rat-
ten. Handbromsen flyttades och så fick man ett stort 
fack mellan stolarna för handväskan. Baksätena gjor-
des som biosäten, gick lätt att fälla upp och använda 
golvet för väskor. Påfyllnad av spolarvätska flyttades 
till samma plats som där man tankar - inget krångel 
med motorhuven.

Många av de finesser och säkerhetstänk som finns 
på en Volvobil idag härstammar från den här grup-
pens idéer.

Tatiana med bilen i bakgrunden berättar om framtagningen 
av tjejbilen YCC. Text och foto Kerstin Moldén.

INSAMLING I EKSJÖ

Eksjö IWC hade möte på Lennarts Konditori.
Vi fick besök av Bitte Arrehn, anställd av Erikshjäl-

pen. Hon informerade oss om vårt Nalalaprojekt. Pro-
jektet varade mellan åren 2013-2021 och gav stöd till 
10 fattiga flickor som fick möjlighet att studera. Totalt 
50 625 kronor har insamlats under åren. 

Bitte överlämnade till KP Marianne Ihse, bilden, 
ett diplom från Erikshjälpen som tack för stödet. 

Text Monica Björlingson, foto Gunilla Alm Backman

DISTRIKTSMÖTE I 238
Förutom sedvanliga ärenden föreläste Laila Hä-
ger om familjen Sager på Ryfors Bruk, strax utanför 
Mullsjö. Ryfors Bruk har ägts av familjen Sager i fyra 
generationer. Familjen Sager byggde 1880 om en 
befintlig byggnad till "Sagerska palatset" där stats-
ministern nu bor. 

På mötet avtackades distriktsarkivarie Ingegärd 
Vårbrant t.v. på bilden av DP Birgitta Henning.

Text och foto Birgitta Sallmén
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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

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. 

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 NÅR FRAM
IW-sjalen har blivit en succé. Många 
har köpt och använder den för att 
ge god PR åt IW. Ca 25 nybeställ-
ningar har kommit in men Ewa Jä-
gevall behöver nu fler för att få en 
ny leverans. Sjalen är i 100% siden 
och finns i gult (som på bilden) och 
i blått.

Alla klubbar borde väl ha varsin 
sjal? Beställ hos din skattmästare så 
fort som möjligt! Häng på! 

De som redan beställt  väntar 
otåligt. 

PASSA PÅ!
NYBESTÄLLNING AV     
EFTERTRAKTAD  SJAL
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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 3 2022: 1 september 2022
341 525

1 juli 2021 – 30 april 2022

= 10  000 kronor

       159 251 kr        59 773 kr         80 875 kr
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IW-doktorn               PlusGiro    29 70 96-0
Narkotikabekämpning PlusGiro      6 12 05-1
Garissa PlusGiro    11 00 08-0

KONTON TILL
HJÄLPPROJEKTEN

232 Boden  IWC Karin Eklund
232 Boden IWC Gun-Britt Forsberg
232 Skellefteå  IWC Monica Wikman
232 Skellefteå IWC Eva Wandegren Nilsson
232 Sundsvall IWC Gunvor Rydgren
233 Avesta IWC Ann-Charlotte Samuelsson
233 Avesta IWC Ann-Sofi Hopstadius
233 Bollnäs-Edsbyn IWC Ann-Christin Larsson
233 Borlänge-Tunabygden IWC Vera Tannefors
233 Ovansiljan IWC Lena Abrahamsson
233 Ovansiljan IWC Annelie Nilsson
233 Ovansiljan IWC Christina Ek
233 Sandviken IWC Berit Forsström
233 Sandviken IWC Sarah Klintecorn
234 Karlstad IWC Susanne Yxhammar
234 Karlstad IWC Ylva Öijer
235 Eskilstuna Fors IWC Cecilia Jacobsson
235 Katrineholm IWC Inger Kylestorp
235 Nyköping Öster IWC Margareta Hellenberg
235 Stockholm Västra IWC Ingrid Östlund Expert
235 Södertälje IWC Ulla Nilsson
236 Alingsås-Lerum- Sonja Olsson
 Vårgårda IWC   

VÄLKOMMEN  ALLA 43 NYA MEDLEMMAR!
236 Alingsås-Lerum- Margareta Mannerstål
 Vårgårda IWC   
236 Alingsås-Lerum- Marianne Hjerpe 
 Vårgårda IWC   
236 Kungsbacka IWC Berit Kembro
238 Jönköping-Huskvarna IWC Barbro Thunberg
238 Lidköping IWC Katarina Tagesson
238 Vetlanda IWC Iulia Bengtsson
239 Falsterbo-Vellinge IWC Karin Laveson
239 Lund IWC Karin Velinder
239 Lund IWC Annmarie Strelert
239 Simrishamn IWC Lena Weibull Martin
239 Simrishamn IWC Eva Tufvesson
239 Skurup IWC Elna-Marie Jönsson
239 Trelleborg IWC Grace Bell-Browne  
  Adler
239 Trelleborg IWC Kerstin Zetterman
239 Ystad IWC Eva Mankert
240 Bromölla-Sölvesborg IWC Ingrid Christensen
240 Bromölla-Sölvesborg IWC Marley Graham
241 Linköping IWC Gunilla Werna
241 Vadstena IWC Lena Ahnér
241 Vimmerby IWC Annicha Gustafsson
241 Vimmerby IWC Maria Wallerström

INSAMLADE MEDEL

INSAMLADE MEDEL 
1 juli 2021 - 30 april 2022

Gåva till Ukraina 89 425 kr
Magnetbokmärken 1 000 kr
Rosenkort                                           2 400 kr
Silviastipendier                                    585 kr

SIWR BOKMÄRKE FÖR GAPF
Bokmärken beställs hos  
Ann-Christine Edin, Ekerö 
IWC.  
annchristine.edin591@gmail.com 

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



POSTTIDNING B
Vid obeställbarhet retur till
Lena Blom
Smala vägen 3 E
811 32 Sandviken

Ystad   IWC  
Inbjuder till sommarlunch med presidentskifte den 4 juli kl 12.00.                                          
Välkommen till mingel med lunch hos avgående presidenten i Sandskogen.                                                       
Svarta vägen 4 (med trappor) eller Strandvägen 11 (utan besvärlig trappa). 
Pris 250 kronor 
Anmälan senast den 30 juni till Monika Wemrell, wemrells@gmail.com 

Falsterbo-Vellinge IWC 
bjuder in till sommarmöte med lunch på Skanörs Gästis den 5 juli 2022 kl 13.00.
Program: Distriktspresidentskifte i D239.

Dessutom, Gunnel Carlson, trädgårdsjournalist och författare till bl.a. boken Gröna rum och programleda-
re av Gröna Rum i TV, gästar oss. Hon talar under rubriken Mina, dina och allas våra gröna rum - om trädgår-
den som en plats för alla att trivas i.

Varmrätt, kaffe och liten kaka kostar 300 kr och betalas in senast den 28 juni på Swish 0705-42 85 18 till vår 
klubbskattmästare Gun Persson eller på klubbens bankgiro 5577-5878. Glöm inte att tala om vem du är på 
inbetalningen. Eftersom bankgiro kan ta ett par dagar ber vi er som betalar på detta sätt att samtidigt sms:a 
Gun Persson, 0705-42 85 18, att ni har betalat, eller mejla giv.persson@gmail.com 
Vi gläder oss åt att få se er här nere hos oss! Ta gärna med gäster!

Halmstad-Tylösand IWC
Sommarlunch på hotel Tylösand. Måndag den 11 juli kl 12:00.
Hjärtligt välkomna. Ingen föranmälan.
Konstvandring i hotellet bland 400 konstverk för de som önskar.
Ev. frågor besvaras av klubbmästare Astrid Westerling
astrid.westerling@outlook.com eller 070-525 56 84

Helsingborg IWC
Sommarlunch över Öresund med M/S Aurora, den 15 juni och 10 augusti.
Avgång från Knutpunkten kl 12.00. Samling i avgångshallen senast 15 minuter före båtens avgång. 
Biljett löser du själv. Glöm inte ID-handlingar. Våra vänner från Danmark är också inbjudna.
Anmälan till klubbmästare Gisela Rosvall på sms 0705- 33 08 97, eller mail rosvall@telia.com 
senast en vecka innan. Uppge om du önskar buffé eller à la carte. 

FIRA SOMMAREN MED INNER WHEEL


