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VI SAKNAR

REDAKTÖREN HAR ORDET

234 Örebro IWC Ingrid Görtz 1962-2022
236 Alingsås-Lerum-Vårgårda IWC Lillemor Gedda 1971-2022
236 Borås-Sjuhärad IWC Agneta Björsell 1978-2022
238 Eksjö IWC Agneta Engdahl Ekberg 2016-2022
238 Vetlanda IWC Helen Gustavsson 2018-2022
239 Hörby IWC Maiken Hansson 1970-2022
239 Skurup IWC Eva Werner 1989-2022
240 Karlshamn IWC Britt Frössling 1976-2022
241 Linköping IWC Maj-Britt Karlén 1960-2022

Kära Inner Wheelmedlem, 

Vad är det första du läser när du 
får IW- nytt? Själv bläddrar jag 
fram till sidan med nyheter från 
det egna distriktet. Det vet jag fler 
som gör. Men IW-nytt är mycket 
mer än en ”lokaltidning”. IW-nytt 
ger dig massor med intressanta 
notiser från klubbarna i Sverige 
och Åland men även internatio-
nella nyheter. 

Detta är mitt första nummer 
som redaktör. Stort tack till min 
företrädare, Kerstin Jonson, som 
bistått med råd och dåd. Hon 
fortsätter nu som IW-nytts grafis-
ka producent. I detta nummer hit-
tar du allt från vårutflykter i april  
och presidentskiften till surström-
mingskalas i augusti. Det märks 
verkligen att medlemmarna i våra 
klubbar är på gång igen. Dessut-
om har fem av klubbarna äntligen 
kunnat hålla sina uppskjutna jubi-
leumsfester. 

En av de stora nyheterna i 
detta nummer är att Tullverket 

inte förnyar avtalet om Inner 
Wheels nationella hjälpprojekt 
Narkotikabekämpning. Projek-
tet har pausats och Inner Wheel 
kommer tills vidare inte samla in 
pengar till narkotikasökhundar. 
Vi får skänka desto mer till våra 
övriga hjälpprojekt: Garissa och 
IW-doktorn. 

Om Garissa finns ett helt upp-
slag liksom om informationsmö-
tet i Gävle. På mötet träffades 
funktionärer från hela landet.
Några av dem ser du på omslags-
fotot. 

I Sverige finns det 84 klubbar. 
Jag är nyfiken på vad ni gör i just 
din klubb. Det är ju tack vare dig 
och dina klubbmedlemmar som 
IW-nytt får mycket av sitt inne-
håll. Mobilkameran har gjort det 
mycket lättare att ta foton. Utse  
gärna en ”klubbfotograf” så finns 
det alltid bilder från aktiviteterna 
att dela med sig av. Att en bild 
säger mer än 1000 ord vet vi.  

Därför kommer jag från och med 
nästa nummer att kora den bästa 
bilden. Blir det kanske din?

Ursula Hellberg

OBS! 
Alla bidrag till IW-Nytt 
skickas till ditt distrikts re-
daktör. Namnet på henne 
finns i matrikeln och här i 
tidningen. 

VÄNSKAPSMÖTE I DALARNA ?
Vänskapsmötet i Dalarna, som ti-
digare annonserats och sedan bli-
vit uppskjutet, är under planering 
igen.

Under ett veckoslut i augusti 

2023 hoppas vi att det ska kunna 
gå av stapeln. I stort sett enligt ti-
digare upplägg. Mer info kommer 
i nästa nummer av IW-Nytt, på 
hemsidan och på FB.
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Rådspresident Agneta Larsson

BEHÅLL OCH UTVECKLA 

Kära IW-vänner! 
Ett stort och innerligt TACK för 
det förtroende jag fått att vara 
rådspresident för vårt fantastiska 
Inner Wheel.

Just nu befinner jag mig i Sä-
lenfjällen och njuter av den stor-
slagna naturen efter ett intensivt 
och roligt informationsmöte i 
Gävle. I höst kommer jag se mer 
av Sverige  då jag åker på många 
distriktsårsmöten runt om i vårt 
avlånga land. Det ger mig en fan-
tastisk möjlighet att möta och ta 
del av er kunskap och erfarenhet.

Givande informationsmöte
På informationsmötet samlades 
nästan 60 kvinnor och vi gick ige-
nom många intressanta punkter, 
bland annat motioner till  Conven-
tion i Manchester 2024.  

Gun Furunger och Helen Rei-
ner på IT- och websidan berättade 
för oss hur vi ska utveckla hem-
sidan. Detta kommer inte att ske 
över en natt och vi ser fram emot 
en ny och uppdaterad sida.

I en paus vandrade vi till Läns-
museet Gävleborg och Gunnar 
Cyréns utställning. Om jag säger 
glasservisen till Nobelfesterna så 
vet ni nog vem han är. Passa på att 
göra ett besök.

Vi fick besök av Bo Lindell ordfö-
rande i Garissastiftelsen. Det han 
berättade om deras arbete be-
rörde oss alla djupt. Läs mer om 
informationsmötet och Garissa 
på andra sidor i IW- nytt. (reds. an-
märkning)
 
Vad jag vill med mitt år
Vi ska behålla alla våra klubbar 
och  öka antalet medlemmar. 
Snart fyller vi 100 år. Till dess vill 
vi få minst 100 nya medlemmar i 
Sverige. Ingen orimlighet. En av 
de viktigaste åtgärderna för att 
locka nya medlemmar är att ha in-
tressanta program på våra möten
 med ämnen/föreläsare som enga-
gerar. 

Vi lever i en osäker värld med 
krig i många länder, även på nära 
håll i Europa. Vi vet också, att pan-
demin tyvärr ännu inte är över 
och vi får räkna med nya varianter 
till hösten. Men då om någonsin 
är det viktigt att vi fortsätter att 
träffas. Förhoppningsvis inomhus. 
Inner Wheel-andan bygger vi ge-
nom att möta varandra och inspi-
reras till nya idéer om hur vi kan 
utvecklas. Tänk på vår symbol hju-
let som ska snurra och kuggarna 
som inte får fastna. Ta vara på all 
den kunskap och erfarenhet som 
finns ute i våra klubbar och smörj 
hjulet så att det inte stannar. Om 
man engagerar sig blir allt mycket 
roligare. Tag chansen att engagera 
dig på klubb- och distriktsnivå!  

 
Utnyttja digitala medier
Digitala medier kan ibland kännas 
främmande för oss som är upp-
växta med fysiska möten. Men 
samhället har förändrats och det 
är viktigt att vi lär oss att använda 
de nya verktygen. Om du är osä-

ker på hur det fungerar så fråga 
ditt barnbarn. Det vet. 

Burlöv-Lommaklubben har en 
utmärkt quiz att träna på. Ni fin-
ner den på hemsidan under Bib-
liotek/Idébank. Via digitala möten 
kan vi samarbeta över gränserna. 
Intercitymöten mellan klubbar 
stärker också samhörigheten. Vi 
har inget att förlora, världen är 
öppen för oss, det är bara fantasin 
som sätter gränser.

 
Svärmaren är vår symbol
Tillsammans med årets distrikts-
presidenter har vi valt svärmaren 
som symbol. En fjäril som finns i 
många olika varianter, precis som 
vi människor. Svärmaren är en 
entusiast och världsförbättrare. 
Den har högtflygande planer och 
kontakt med det 
jordnära. ”Man blir 
glad när man ser 
en fjäril, för någon 
i himlen tänker 
på mig” sa en av 
distriktspresiden-
terna. Jag ser fram 
mot att få träffa er ute i distrikten 
och få ta del av era idéer. Lycka till 
med ett nytt spännande och läro-
rikt år. Det är ni som är grundste-
nen i Inner Wheel. Tillsamman blir 
vi starkare. Glöm inte det!
Min telefon och mejl är alltid 
öppen för er. 

Agneta Larsson
070-6681410, 

agnetalarsson4@gmail.com

Sälenfjällen är en utmärkt plats för åter-
hämtning och inspiration. 
Foto Birger Larsson
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Nationalrepresentant Gertie Stenkula

Internationella kontakter
Nationalrepresentant. Nu är jag 
nationalrepresentant och för 
en dryg månad sedan var jag 
Rådspresident. Man skulle kunna 
tro att uppdragen är ganska lika, 
men så upplever jag det inte. Re-
dan nu i slutet av augusti har jag 
jobbat en hel del på engelska, 
Internationella Inner Wheels of-
ficiella språk. Kontakten med hu-
vudkontoret i London är påtaglig, 
även om det hittills begränsats till 
ett antal mail och ett tvåtimmars 
zoommöte med Zenaida, årets IIW 
President med mottot Work Won-
ders, fritt översatt av Ruth Brunner, 
Genom vårt arbete inspirerar vi till 
underverk. 

Ny internationell hemsida
Zoommötet innehöll mängder med 
information bl. a. en lång förevis-
ning av den nya internationella 
hemsidan, som visserligen lagts 
ut, men som långt ifrån är färdig. 
Det saknas länkar till rubriker. Vi får 
också se om nyordningen att det 
bara är nationalrepresentanten 
som ska ha tillgång till Directory 
kommer att vidhållas. Protesterna 
var många vid tillkännagivandet.

Ändringar i stadgarna
Som jag tidigare nämnt har både 
jag och Agneta suttit i europeiska 
grupper, där stora förbättringar 
planeras i stadgarna för inter-
nationella Inner Wheel. De stad-
garna utgör ju grunden för våra 
svenska stadgar. 

Men att ändra stadgarna krä-
ver ett Conventionbeslut, och 
detta föregås av en eller flera mo-
tioner som skickas till HQ för nog-
grann granskning. Vissa motioner 
går genom nålsögat och efter det 
skickas de så småningom ut till 
IW i länderna. Vi får motionerna 
på hösten före Convention, som 
brukar äga rum våren därpå. Det 
skickas också ut amendments/för-
bättringar till motionen. Så röstar 
vi ”vanliga” i klubbarna och röster-
na förs vidare via delegater och så 
kallade Proxyvote Holders under 
Convention. 

Motioner till Convention
På infomötet i augusti röstade 
SIWR, (distriktspresidenterna och 
VU) för att vi ska vara seconder/ 
stödjare till en motion, om nu 
denna går igenom nålsögat och 
verkligen kommer till Convention. 

Rådsmötet i Hässleholm biföll en 
motion från D240 angående hur 
många röster klubben har vid 
röstning på Convention. I nuläget 
är det en röst per klubb. Motionen 
förespråkar att antalet röster ska 
stå i proportion till antalet med-
lemmar i klubben. Denna motion 
kommer vi att skicka till HQ.

Ett antal motioner kommer att 
beröra e-klubbar i Inner Wheel. 

Kom med förslag
Jag ingår i en grupp som ska före-
slå kandidater till ny vice rådspre-
sident och ny rådsskattmästare 
till rådets VU. Förslagen ska vara 
klara till hösten rådsmöte i Lund i 
november. Hör av dig till mig om 
du har har några bra kandidater.
 
Vänskap
De internationella kontakterna 
är givande. Då jag vid ett flertal 
tillfällen haft kontakt om Inner 
Wheelfrågor, både med Italien 
och Frankrike, inser jag verkligen 
att kvinnofrågor i hela världen 
engagerar. Vänskapen får ett spe-
ciellt band när vi är Inner Wheel-
medlemmar, oavsett vilket land vi 
kommer ifrån. 

I Vänskap, hjälpsamhet och inter-
nationell förståelse.

Gertie Stenkula
Nationalrepresentant

INTERNATIONELLA KONTAKTER

 Utsikten från mitt skrivbord där jag sitter. Borta bra, hemma bäst!
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MED TÅG TILL LÜBECK OCH ÖSTERSJÖMÖTET
När Lübeck-Holstentor kom att bli 
värdklubb för Östersjömötet i vå-
ras kände vi i Linköping IWC att 
nu ville vi ta chansen och besöka 
våra vänner i Lübeck. De senaste 
åren hade vi bara kunnat ses via 
zoom.

Vi valde tåg. Utmanande men 
ändå timmar då det alltid fanns 
något att titta på och medresenä-
rer att prata med. 

Erika Brunk (före detta ISO) 
som Lilian haft kontakt med och 
hennes svenske man Tonny tog 

hand om oss på ett fantastiskt sätt. 
Efter en båttur där vi såg stan 

från sjösidan och en god lunch 
deltog vi i en stadsvandring med 
temat ”starka kvinnor i Lübecks 
historia”. 

Kvällens galamiddag inleddes 
med en kör som sjöng sånger/vi-
sor från länderna runt Östersjön 
– på varje lands språk! Vi passade 
på att överlämna distriktets stan-
dar och en Sverigekalender så att 
klubben skulle kunna planera för 
ett kommande besök i Linköping!

Gunilla, Erika och Lilian hann även med 
en båttur under Östersjömötet i Lübeck.
Text Lilian Bergholtz och 
Gunilla Blomqvist, foto Lilian Bergholtz 

Vår internationella president Ze-
naida Farcon, 2022-2023 från Fi-
lippinerna, rivstartade sitt år den 
22 augusti när hon bjöd in till ett 
digitalt möte. Vi var 36 kvinnor 
från hela världen samlade runt en 
bildskärm. 

Det var en fantastisk känsla där 
världen krympte och blev nåbar. 
Genom digitala medel bygger vi 
broar mellan våra klubbar, något 
som vi måste använda oss mer 
av för att engagera och locka nya 
medlemmar. Zenaidas mål kom-
mer snart att finnas på IIWs hemsi-

da. Mycket nytt och mycket 
intressant.

Zenaida har tagit WORK 
WONDERS som sitt motto 
för året! Det kan översättas med 
att om vi på alla nivåer arbetar för 
kvinnors bästa så kan vi tillsam-
mans åstadkomma ”wonders”. Läs 
mer på vår hemsida under nyhe-
ter där Rut Brunner har gjort ett 
utmärkt sammandrag på vad det-
ta kan betyda i vardagen.

 Agneta Larsson, rådspresident

WORK WONDERS - ETT TEMA SOM FÖRENAR

LYCKAT  RALLY I BERLIN SAMLADE ÖVER 600

WORK 
WONDERS
Inner Wheel 2022-23

WORK 
WONDERS

Världen krympte när IIWs president startade digitalt

Första European Rally i Rotterdam 
2019 blev så lyckat att många ville 
träffas igen under dessa former. 
Nu under ett veckoslut i septem-
ber i Berlin. Inte mindre än 600 
innerwheelare (med/utan resp.) 
från 21 länder hade nappat på 
inbjudan. Rallyt är ett tillfälle att 
umgås och knyta kontakter över 
nationsgränserna. För vänskap 
och internationell förståelse.  

IIW President Zenaida Farcon 
öppnade seminariet på lördag 

förmiddag som i övrigt ägnades 
åt tänkbara framtida projekt. 

Stor tid av programmet ägna-
des åt sightseeing per buss och 
flodbåt. Och många trevliga mål-
tider ingick också.

Nästa Rally blir i Helsingfors 
2025. Hoppas då på bättre svensk 
anslutning. Nu var vi bara tre från 
Sverige. Alla från samma klubb. 
Från Danmark kom tre bussar 
med hela 100 deltagare!

Text Kerstin Jonson, foto privat

Tre svenskor på middag på lyxiga Ka-
DeWe, fr. v. Sonja Båtelsson, Margareta 
Karlsson och Kerstin Jonson.
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HETT INFORMATIONSMÖTE I GÄVLE

Annika Ahlqvist tidigare IT sam-
ordnare avtackades av Gertie 
Stenkula. Annika har tillsammans 
med Elisabeth von Friesendorff 
betytt mycket för våra Inner Whe-
elklubbar. Speciellt pandemiti-
den blev en utmaning  då många 
medlemmar blev duktiga på 
Teams och Zoom. Vid ett tillfälle 
samlades 40 personer till ett digi-
talt möte. 

Gun Furunger, IT-samordnare  
och Helene Reiner, Webmaster 
informerade oss om att  "det är 
inte farligt att klicka!”  Det var bud-
skapet från våra nya IT-funktionä-
rer. 

Åskvärmen dallrade både utomhus och i mö-
teslokalen när landets distriktsfunktionärer 
möttes till informationsmöte i Gävle en helg i 
augusti. Värmen hindrade dock inte deltagarna 
från att under ett intensivt dygn ta del av infor-
mation från SIWR om bl.a.pågående projekt, att 
insamlingen med narkotikasökhundarna pau-
sas och stadgar för en e-klubb börjar ta form. 

Från de adjungerade funktionärerna fick de med 
sig matnyttiga tips om datafrågor, arkivering och 
hur man skickar klubbnotiser till IW-nytt. De hann 
även med att mötas i sina respektive funktions-
grupper för att diskutera sina uppdrag och utbyta 
erfarenheter. Att ha en tydlig arbetsbeskrivning 
för varje uppdrag är en förutsättning för ett gott 
resultat. 

För att medlemmarna skall känna 
sig bekväma med hemsidan pla-
neras en introduktionsutbildning 
för nytillträdda medlemmar. 

Någon i klubben kan också 
sätta sig med nya medlemmar för 
en genomgång. Det behöver inte 
ta mer än en timme och man kan 
göra det när man ses över en fika. 

Klubbarna kan också göra da-
takunskapen lite lustbetonad, till 
exempel genom att lägga ut quiz. 
Gun tipsade även om hur man 
med några knapptryckningar kan 
lägga in egna genvägar för att 
snabbt hitta klubbens hemsida på 
mobilen. 

Agneta Mellgren, arkivarie.
Protokoll skall ha signaturer på 
varje sida. Använd blå penna vid 
signering. Kopior på handling-
ar sparas i klubben tre år. Äldst 
ligger först! Var några av tipsen 
Agneta delade med sig av. Del-
tagarna  fick också veta att inte 
bara protokoll utan foton med 
namn och daterade tidningsur-
klipp samt standar och presi-
dentkedjor platsar i arkiven. 
GDPR gäller ej arkivering. Mer 
info finns på Inner Wheels hem-
sida. Klicka på ”Bibliotek” och se-
dan ”Arkivering”.

Gun Furunger och Helene Reiner.
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Kristina Lindkvist, intendent 
guidade oss vid ett besök på Läns-
museet och den fina utställning-
en med Gunnar Cyréns många 
verk vilket blev ett välkommet 
avbrott från mötesförhandlingar-
na. Kristina berättade engagerat 
om Gunnar Cyrén, Gävlefödd sil-
versmed och glasformgivare vars 
verk kan beskådas i Cyrénsalen på 
Länsmuseet Gävleborg. Gunnar 
Cyrén har designat glasen och be-
sticken i Nobelservisen.

Här några mingelbilder från den 
gemensamma middagen på lör-
dagskvällen.  

Eva Gille, vår nya vice rådspresi-
dent, fastnade framför en av mon-
trarna med Cyréns vackra glaspjä-
ser. På bilden t.h. Djävulsglasen, 
snapsglasen som tillhör Nobelser-
visen.

Kajsa Rentzhog är vår nya matrikel-
ansvarig. Det är hon som håller 
reda på alla förändringar i din 
klubb vad gäller medlemsmatri-
keln, nya och avlidna m.m.

Ursula Hellberg och Kerstin 
Jonson på IW-nytts redaktion var 
naturligtvis också på plats i Gävle. 

Text och foto Ursula Hellberg, 
foto Kerstin Jonson

Bosse Lindell, ordförande i Ga-
rissastiftelsen, berättade om den 
fantastiska verksamhet de bedri-
ver med hjälp av bland annat bi-
drag från Inner Wheel. 

Ett kvitto på att hjälpen verkli-
gen når fram och gör nytta. 

(Läs mer om Garissa på nästa 
uppslag). 

Rådspresident Agneta Larsson som var "chef" för mötet.
Ursula och Kerstin på promenad i Gamla 
Gävle.
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Garissa-projektet ger flickor ett bättre liv

HÄR GÖR VÅRA BIDRAG STOR SKILLNAD
Projektet startades av Carl-Axel Ekman som var 
en sann filantrop. Han var chefskirurg i Borås men 
även Elfsborgs lagläkare. År 1989 hade han som 
nybliven pensionär och frivillig läkare kommit till 
Garissa i nordöstra Kenya. Där möttes han av fat-
tigdom och brist på vård och utbildning. Men det 

som berörde honom mest var alla de flickor och 
kvinnor som hade utsatts för könsstympning. Det 
fick honom att tillsammans med sin hustru Monica 
engagerade sig i kampen mot könsstympning. En 
kamp som pågått i 30 år med mycket goda resultat 
men som måste fortsätta. 

För Carl-Axels livsverk vidare
Till informationsmötet i Gävle 
var Bosse Lindell inbjuden. Han 
är ordförande i Garissastiftelsen. 
Innan han berättade för deltagar-
na om arbetet i Garissa fick jag en 
liten pratstund med honom. 

-Jag började arbeta med Carl-Axel 
nästan direkt efter hans och Mo-
nicas första resa till Garissa. Det 
var i början av 90-talet. Då skötte 
Carl-Axel och Monica all insamling 
av pengar själva med hjälp av vän-
ner och arbetskamrater. När de 
fått ihop tillräckligt med pengar 
la de pengarna i en påse och åkte 
ner till Garissa, berättar Bosse.

Bosses erfarenheter från sitt arbe-
te som marknadschef på en post-
orderfirma blev en tillgång för in-
samlingsarbetet. Speciellt när det 
gällde att skapa olika event. Som 
när fotbollströjor från världens 
bästa spelare auktionerades ut. 
De dyraste, signerade av Zlatan 
och Ronaldo, ropades in för 50 
000 kronor styck! När Monica gick 
bort bildades Monica och Carl-Ax-
el Ekmans Insamlingsstiftelse.
-Min energi får jag fortfarande 
från Carl-Axel och förtroendet jag 
fick av honom för att driva hans 
och Monicas livsverk vidare. Ener-
gin kommer också efter varje resa 
till Garissa när man ser vilken nyt-
ta våra insamlade medel gör och 
hur underbart kul det är att träffa 
flickorna, säger Bosse som senast 
i januari besökte Garissa.
Bosse reser gärna ut till våra  
klubbar och håller föredrag om 
Garissa. Antingen i enskilda klub-
bar eller som ett intercity-möte.

STIFTELSENS 
FYRA FOKUSOMRÅDEN

1. Kamp mot könsstympning
Kvinnlig könsstympning har ing-
et med religion att göra. Ingrep-
pet innebär att hela eller delar 
av blygdläppar och klitoris skärs 
bort, ofta  utan bedövning med 
enkla verktyg som rakblad eller 
sax. Det är en kulturell och social 
tradition som funnits i 2000 år. I 
Kenya är den förbjuden enligt lag 
som tyvärr efterföljs dåligt. Stiftel-
sen arbetar genom utbildning och 
information. Dels till jordemödrar 
(barnmorskor) dels med imamer 
som vid fredagsbönen talar med 
männen om detta. Dessutom  har 
ett samarbete med det lokala fot-
bollslaget etablerats. De bär bland  

annat tröjor med budskapet 
”FGM Kills ”(kvinnlig omskärelse 
dödar). Genom stiftelsens arbe-
te har könsstympningen i Garis-
sa  minskat från 90 procent till 20 
procent på 25 år. Detta innebär att 
tusentals flickor räddats från köns-
stympning. 



INNER WHEEL NYTT 3/2022 | 9

Tullverket ville inte förlänga av-
talet om vårt narkotikabekämp-
ningsprojekt från den 1 juli i år. 
Diskussioner pågår för att finna 
en lösning som passar både Inner 
Wheel och Tullverket. NR Gertie 
Stenkula är ansvarig för våra kon-
takter. 

Men vi har kvar två angelägna 
gemensamma projekt – flickorna i 
Garissa och IW-doktorns verksam-
het bland utsatta familjer i Kenya.

 Dessutom har en grupp under 
ledning av Ewa Jägevall tillsatts 

för att ta fram eventuellt ytterliga-
re gemensamma projekt. 

Dessa förslag ska behandlas 
under vårens rådsmöte för att 
därefter skickas ut till klubbarna 
för beslut på höstens rådsårsmöte 
2023. 

Behoven i Garissa framgår av 
ovanstående artikel. Här betyder 
och uppskattas våra insatser väl-
digt mycket. 

IW-doktorns verksamsamhet 
har ändrat inriktning de senaste 
åren. Våra insatser har i större grad 

fokuserat på förebyggande häl-
sovård, bl.a. familjeplanering och 
förhindrnde av könsstympningen 
bland unga flickor. Stora insatser 
har även gjorts för att förse famil-
jerna med rent vatten och att byg-
ga latriner. 

Våra bidrag till Covid-19 fon-
den har dessutom kommit till 
stor nytta genom Rotary Doctors 
i Kenya. Stort tack från Rotary 
Doctors.

Text Kerstin Jonson

TULLVERKET PAUSAR VÅRT PROJEKT

SIMAHO driver också en söm-
nadsskola där eleverna under en 
termin får lära sig att sy. Skolan 
bekostar tyg och mönster och 
när kursen är slut får de med sig 
symaskinen hem för att kunna 
starta upp en liten verksamhet i 
sin hemby.

Text Ursula Hellberg, 
foto Bosse Lindell och Kerstin Jonson

2. Bevakat flickhem 
På flickhemmet bor drygt 150 
flickor som är mellan 4 och 18 år. 
De flesta är föräldralösa. Som för-
äldralös flicka är du mindre värd 
än en get. Flickhemmet startades 
1995 tillsammans med organi-
sationen Womankind. Hemmet 
skyddas av beväpnade vakter och 
en mur eftersom Garissa ligger i 
ett oroligt område där flera ge-
rillaattacker förekommit. Så sent 
som år 2015 sköts 148 studenter 
ihjäl på universitet i staden. Vak-
ter, inredning, underhåll av bygg-
nader och moskitnät är något av 
det som våra bidrag går till.

3. Utbildning för förändring 
Utbildning är bästa vägen till 
förändring. Förr gick endast 25 
procent av flickorna i Garissa ut 
grundskolan. Genom stiftelsen 
har siffran ökat till mellan 60 och 

70 procent. Flickskolan rymmer 
400 elever från förskola till grund-
skola. Dr. Ekmans studiefond gör 
det även möjligt att fortsätta till 
gymnasiet. Flera av skolans lära-
re avlönas genom stiftelsen som 
även här arbetar med Woman-
kind. Till skolans bidragsgivare 
hör bland andra fotbollsklubben 
Elfsborg som har skänkt ett hus. 
När Bosse besökte skolan tidigare 
i år hade skolan fått sina första to-
aletter. 

4. SIMAHO har en viktig roll
Vid förlossningskliniken SIMAHO 
(Sisters Maternity Home) bedrivs 
mödravård, barnavård och utbild-
ning av jordemödrar. Det är van-

ligt att komplikationer uppstår vid 
förlossning med könsstympade 
igensydda mödrar. 

Ett annat problem är att jorde-
modern inte brukar ersättas för 
förlossningar. Hon får däremot 
betalt när hon kommer tillbaka för 
att omskära flickan. 

Verksamheten har på senare tid 
även utökats med ett apotek och 
en liten tandläkarklinik. 

Tack vare goda kontakter med  
den kvinnlig parlamentsledamo-
ten Zahra Abdi Noor har utrust-
ning som skänkts sluppit fastna i 
tullen. Korruption är fortfarande 
ett stort problem. 
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NU KUNDE BODEN OCH UMEÅ FIRA
Boden IWC  fyllde 50 år 2020. Nu,  
två år senare, kunde klubben ha 
sin 50-årsfest på Druidgården I 
Boden. Klubben bjöd in alla med-
lemmar och deras respektive. 

Gerd Rönnqvist, medlem se-
dan 1983, berättade för deltagar-
na hur hon kom i kontakt med 
Inner Wheel. Gerd har varit aktiv i 
klubben, distriktet och rådet och 
berättade med värme om gla-
da möten i trevligt sällskap med 
andra klubbar. Klubbpresident 
Ann-Christine Rutqvist tackade 
Gerd Rönnqvist med att överräcka 
en ros.

 Text Marith Olsson
                                                  

Gunnel Rosander berättar om när hon 
för 50 år sedan flyttade till  Umeå. 
Text och bild Helen Kock-Larsen

Trots surströmmingsbrist och tillika ransonering, 
blev det möjligt för Skellefteå IWC att träffas och 
äta denna, för norrlänningar, hett eftertraktade 
strömming. 

Det blev en trevlig kväll i Boviken, i en ladu-
gård ombyggd till festlokal, hemma hos president 
Astrid Viklund. Astrid berättade om byn och om 
dess historia som går tillbaka till 1500-talet.

Vår “AHM” Gudrun Forslund gav oss på “3 mi-
nuter” en intressant historisk återblick om hur 
man genom syrning, fermentering, gravning etce-
tera tagit strömmingen tillvara.

Det åts, sjöngs och trivdes till dess det var dags 
att åter gå ut i den ljumma och fortfarande ljusa 
sensommarkvällen.

Text Astrid Berggren Viklund, 
foto Lars Viklund

Festligt dukat för surströmmingskalas i Boviken.

Umeå IWC besökte på majmötet  Norrlandsoperans 
kostymateljé. Där höll kostymmästare Susanne Lid-
gren ett mycket intressant föredrag om deras sätt att 
arbeta med att sy upp och ändra kostymer inför varje 
uppsättning.                        

Vi fick gå runt och titta på mängder av kostymer 
samt också möj-
lighet att prova 
några. En av våra 
gäster, Camilla 
Stenlund, passa-
de på att prova 
en hatt som varit 
med i föreställ-
ningen Kejsarens 
nya kläder. Det 
gav oss många 
skratt. 

Därefter avslu-
tade vi en trevlig 
kväll med god 
mat på Orange-
riet.

 Text och bild Helena 
Kock-Larsen

NORRLANDSOPERANS 
SAGOLIKA KOSTYMER

Hatten är huvudsa-
ken tyckte Camilla 
Stenlund.

Umeå IWC kun-
de äntligen fira 
sitt försenade 
70-årsjubileum. 
Styrelsen hade 
fixat snittar och 
bubbel och Chris 
och hennes man 
Sheru Nath upplät sitt fantastiska 
hem för firandet.  

Vi fick en mycket trevlig kväll 
med goa skratt och intressanta 
inspel när Gunnel Rosander kå-
serade om sina många  år i Inner 
Wheel. Inner Wheel är verkligen 
vänskap, hjälpsamhet och inter-
nationell förståelse. 

SKELLEFTEÅ FESTADE
MED SURSTRÖMMING
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FESTLIGT NÄR LUDVIKA FYLLDE 50 ÅR 

Firandet av Ludvika IWCs 50 års-
jubileum hölls under festliga for-
mer på vackra Wanbo Herrgård 
där man inledde med bubbel och 
mingel. President Inger Casten-
hag hälsade alla välkomna och ett 
speciellt välkomnande till kväl-
lens gäster DP Ingrid Haggårds 

Flera tidigare klubbpresidenter deltog i jubileet. Från vänster: Mirjam Ingrids, Anita 
Lorentz, Barbara Larsson, Anna Rosenström, Louise von Hofsten Pryd, Inger Jernemyr, 
Zeta Johansson och Inger Castenhag.

från Borlänge-Tunabygden IWC, 
pDP Raija Leijon från Ovansiljan 
IWC samt distriktets IT-samord-
nare Annika Ahlqvist från Avesta 
IWC. DP Ingrid Haggårds höll tal 
och gratulerade klubben och alla 
gratulationer från distriktets klub-
bar lästes upp.

Louise von Hof-
sten Pryd och 
Barbara Larsson 
berättade om 
klubbens his-
toria. Den char-
trades 19 maj 
1971 under högtidliga former i 
Grangärde kyrka och därefter följ-
de en charterfest på Morhagens 
värdshus.

Även på vår egen fest servera-
des en delikat middag. Till kaffet 
fick gästerna dessutom njuta av 
den internationellt kända sopra-
nen Maria Keohane och diplom-
pianisten Jörgen Engström. 

Text och foto Louise von Hofsten Pryd

DISTRIKTETS ÄLDSTA KLUBB FIRADE 60 ÅR
Bollnäs–Edsbyn IWC firade sitt 
60-årsjubileum i glasverandan på 
helt nybyggda Scandic i Bollnäs 
med utsikt över vackra sjön Var-
pen. 

Kvällen inleddes med mingel 
med tilltugg och klubbens presi-
dent Gunilla Styf-Lindberg hälsa-
de alla varmt välkomna. Ett spe-
ciellt välkomnande fick kvällens 
gäster DP Annkatrin Forsling från 
Avesta IWC, KP Barbara Larsson 
från Ludvika IWC samt Annika 
Ahlqvist från Avesta IWC. 

Medan alla njöt av goda snittar 
och bubbel underhöll tre av Kul-

turskolans lärare med en reper-
toar som var fylld av glädje och 
omväxling.

Bollnäs-Edsbyn är distriktets 
äldsta klubb och KP Gunilla berät-
tade om hur det var när klubben 
chartrades 1962. En av klubbens 
medlemmar, Sigrid Pettersson, 

har varit med sedan starten. Ett 
potpurri från  klubbens fortsat-
ta historia gavs av K-sekr. Inger 
Bäckström. DP Annkatrin Forsling 
önskade i sitt tacktal att klubben 
kommer att få många fina år fram-
över. Text Annkatrin Forsling, 

foto Annika Ahlqvist

NYA KREATIVA TAG 
I SVALKANDE MILJÖ
Styrelsen som inte tar sig inte vatten över huvudet. 
En riktigt härlig upptakt för kommande verksam-
hetsår har Borlänge-Tunabygden IWC haft med 
sitt första styrelsesammanträde hemma hos skatt-
mästare Britt Lindgren. 

Vi kan just ana att det blir många kreativa idéer 
som kommer i denna ljuvliga miljö!

Text och foto Ingrid Haggårds
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AVTACKNING MED IW-PARAPLY 
Se så fina paraplyer man kan köpa 
genom Inner Wheel! Inner Whe-
el-märket finns på ena sidan av 
paraplyet. Med ett paraply var av-
tackades två styrelsemedlemmar 
då deras uppdrag inom Distrikt 
234 var till ända. 

Agneta Fimmerstad t.v. har varit distriktspre-
sident och Christina Sundkvist IT-samordnare. På 
bilden får de samsas under ett paraply. Som ni kan 
se skyddar paraplyet lika bra mot regn som mot 
stekande sol. I bakgrunden syns en vik av Vänern.
Stort TACK till er båda för väl utfört arbete!  Vi öns-
kar er sköna dagar med denna tjusiga accessoar.

 Text Marita Björn, foto Ulla-Britt Wahlström

VI ÅKTE FAST I TULLEN... GÅNG PÅ GÅNG...
I april överlämnade jag och min 
syster Ingrid de väskor som vi i 
distrikt 234 samlat in under vå-
ren till Narkotikasökhundarna vid 
Arlanda. 

Som bonus skulle vi få vara 
figuranter till hundarna. Vi blev 
väl mottagna av Malin Ingelög, 
instruktör för hundförarna från 
Skavsta till Haparanda.

Fyra hundar Dusty, Ada, Casper 
och Bailey förgyllde vår dag. 

Vi fick på oss narkotika. Jag fick 
heroin i fickan och Ingrid kokain i 
skon. Det kändes overkligt och 
vi  kände oss kriminella. Nu var 
det allvar, nu var det vi som skulle 
hjälpa tullen att träna sina hun-

dar. Vilket fint uppdrag!  Så viktigt 
och så behövligt i vårt Sverige där 
det smugglas in droger som inte 
har här att göra. 

Sen var det äntligen dags för 
hundarna att visa sina otroliga no-
sar. Vi fick slinka in i kön, som sam-
lades framför tullpassagen och vi 
skulle gå igenom precis som de 
övriga passagerarna nyss avstigna 
från respektive flygplan. 

Hundförarna hade inte sett 
oss tidigare, så de visste ingen-
ting. Flatcoated retrievern Dusty 
kom först med sin förare, mitt 
hjärta började ticka…fast jag inte 
smugglade på riktigt. Han nosade 
igenom mig och tvärstannade i 
en markering när han insåg vad 
jag hade på mig. En gul tennisboll 
blev belöningen och jag fick sti-
ga åt sidan som en skurk. Vi hade 
också träning vid väskbanden och 
vid sofforna samt med varsin pis-
tol gömd på oss. Vi åkte dit varje 
gång.

Vi fick med oss ett stort TACK 
hem till distrikt 234 efter en oför-
glömlig dag, som knarkkurirer på 
Arlanda.

Text och foto Lisbeth Wiker

Innerwheeldamer på spa-be-
handling i Estland. Vi laddar för 
ett nytt Inner Wheel-år. Får se om 
övriga klubbmedlemmar känner 
igen oss.

Hälsningar från Ulla-Britt och Bir-
gitta från Karlstad IWC samt Gul-
levi från Kristinehamn IWC. 

Text Ulla-Britt Wahlström, foto privat

LADDADE PÅ SPA I ESTLAND

Tre nytvagade och nymanglade IW-syst-
rar.
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SÅ FINA KLÄDER HOS O´SOFINA
Boutiquen heter O’sofina som vi i 
Stockholm Ekerö IWC besökte på 
Nockebytorg i Bromma april som ett 
vårmöte. Vi bjöds på bubbel och snit-
tar och mannekängerna var våra egna 
medlemmar.

Vi hade en trevlig kväll och många 
av oss lämnade O’sofina med fina kassar med fina klä-
der till sommaren. Flera av modellerna beslöt att köpa 
de kläder de själva visade, vilket tyder på bra val.

Text och foto Inger DalborgBirgitta Liljeström som visar en ensemble med rosa kofta, 
blommig blus och långbyxor. 

Bussen fylldes av sommarkläd-
da damer från Sigtuna-Arlanda 
IWC, många med hatt. Härligt!
Alla förärades en liten flaska 
bubbel och en påse med gott 
tilltugg.

Stämningen var hög, när vi 
åkte genom ett soldränkt, grönt 
landskap med åkrar blommande 
av den gula rapsen till Wiks slott, 
som välkomnade oss med mas-
sor av lila syrener. Slottet är känt 
sedan 1200-talet. 

SIGTUNA-ARLANDA PÅ SOMMARUTFLYKT
På slottstrappan stod vår guide, fru 
Ramberg. Hon är 700 år gammal 
(!) Vi guidades runt i cirka en tim-
me. Sedan 1923 ägs Wiks slott av 
landstinget. Idag används det till 
kurs- och konferensverksamhet. I 
matsalen bjöds vi på en helt utsökt 
god måltid. 

På hemresan genom det vackra 
landskapet sjöng vi alla Idas som-
marvisa. 

Vilken känsla att än en gång få 
välkomna sommaren!

Text och foto Käthe Sivander 

Lördagen den 14 maj kunde vi 
äntligen fira vårt efterlängtade 
60-årsjubileum i Katrineholm 
IWC. Värdinnan, president Katri-
ne Plan, hade glädjen att hälsa 
33 personer välkomna till festlig-
heterna som ägde rum på herr-
gården Stora Djulö. 

Både distriktets president Eli-
sabeth Eisen och past president 
Marlene Wahlqvist gjorde oss 
sällskap i firandet och önskade 
vår klubb fortsatt hälsa och väl-
gång. Flera av våra presidenter 
från de senaste 10 åren berätta-
de kort om speciella händelser 
under deras år som presidenter.

 Vi kunde även bläddra i foto-
album från tidigare år. 

Det blev en trevlig återblick 
och en riktigt lyckad kväll med 
många kära återseenden, prat 
och skratt. Kvällens insamling 
gick till återuppbyggandet av 
Ukraina.

FESTLIGT 60-ÅRSFIRANDE I KATRINEHOLM

De tidigare presidenterna ovan,  
MariAnne Peterson, Birgitta Sig-
vardsdotter och Gerd Frykman 
ville naturligtvis vara med och fira 
sin klubb.

Text och foto Patricia Lindström



14 | INNER WHEEL NYTT 3/2022 

Redaktör D 236 
Ann Robertzon

UTFLYKT TILL RYDALS MUSEUM
Borås-Sjuhärad IWC hade vårutflykt 
till Rydals Museum med middag på Ry-
dals Herrgård.

Vår president Yvonne Prahl hälsa-
de oss välkomna. Utställningen var en 
projektateljé som höll på att byggas 
upp inför invigningen av ”Ingen å är en 
ö”. Flera av konstnärerna var där och kunde berätta om 
sin del. Allt har koppling till Viskan. 

Ansvariga är konstnär Theo Ågren med lergodsalster 
och Thomas Laurien med ett spännande ljudprojekt.
Det finns också basutställningar med textil och antikvi-
teter. Man kan se maskiner i bruk, som spann tråd mm.
Gemensam middag på Rydals Herrgård avslutades med 
en trevlig pratstund tillsammans.

Text Ingrid Krafft, foto Christina Fransson

SOMMARLUNCH PÅ LÅNGEDRAGS VÄRDSHUS
En av sommarens vackra augustidagar träffades 
tre klubbar (Göteborg Norra IWC, Kungsbacka 
IWC och Göteborg Södra IWC) på Långedrags 
värdshus för den årliga sommarlunchen, i år ar-
rangerad av Göteborg Södra IWC. 

Ett glittrande hav och segelbåtar utanför 
fönstret gav den rätta sommarkänslan. Efter 
att vår president Birgitta Blenner önskat oss 
välkomna med ett glas bubbel och uttryckt sin 
glädje över att så många hörsammat inbjudan. 
Vi åt en delikat Havets Wallenbergare och disku-
terade eventuella gemensamma program det 
kommande verksamhetsåret. 

Rose-Marie Gréen-Lundin, Birgitta Blenner, Christina Stoppenbach.

Text Kicki Frang och Eva Murby, foto Eva Murby

SOMMARLYCKA PÅ SVERIGES ÄLDSTA BADORT
I centrum av Uddevalla steg ett 
tjugotal damer från Uddevalla 
Skansen IWC ombord på skär-
gårdsbåten som tog oss till Sve-
riges äldsta badort, Gustafsberg.
Styrelsen som skall leda klubben 
under 2022–2023 presenterades.

 Vår nya president är Britt Harn-
by Bäckman. Dagens insamling 
gick till projekt Sommarlycka. 
Marcus Göthberg heter eldsjälen 
som med stöd av ideella krafter 
låter barn från staden komma ut 
med båt till badställen, krabbfiske 

och gemenskap just för att skapa 
en dags ”Sommarlycka”. 

Under året som gått har klub-
bens medlemmar ofta träffats för 
utomhusaktiviteter som en vana 
efter pandemin. En sund vana, 
som vi tar med oss när vi kommer 
att varva inne- och uteaktivite-
ter under det kommande året. Vi 
kommer som tidigare försöka bi-
dra till angelägna insamlingsmål 
som Narkotikasökhundar, Flickors 
rätt till utbildning och Hjälp till 
krigsutsatta människor.

Text och foto Kerstin Pålsson

President 2022-2023 hos Uddevalla 
Skansen IWC, Britt Harnby Bäckman
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MÖTTES UNDER EKEN
Eksjö IWC möttes under eken. På terrassen hos 
restaurang ”Under Eken” träffades medlemmar från 
Eksjö IWC för ett sommarcafé. Mötet hölls en un-
derbar dag i juli och 19 medlemmar hade samlats 
för att dricka kaffe och småprata under just eken. 
Denna form av möten är inspirerande eftersom de 
ger möjligheter till samtal som gör att vi lär känna 
varandra lite bättre.

Text och foto Birgitta Henning

Lidköping IWCs vårutflykt gick till Löfwings  Ateljé 
& Krog som ligger ett stenkast från Hornborgasjön. 
Göran Löfwing (bilden) är en svensk konstnär som 
främst arbetar med jakt och naturmotiv. Tillsam-
mans med hustru Linda driver han ett galleri och en 
krog. Där fick vi uppleva den naturinspirerade kon-
sten och se pågående och färdigställda verk. 

Göran berättade att han hade sin första utställ-
ning som tolvåring. ”Naturen, djuren och människ-
orna i den landsbygd där jag lever mitt liv eller där 
jag gör tillfälliga besök är en källa till livsglädje”, sa 
han. Efter att gått runt och tittat på konsten och i 
butiken var det dags för en god måltid. President 
Lena Rademo tackade styrelsen och övriga med-
lemmar för det gångna året och välkomnade Kristi-
na Andersson som vår nya president. Lena Rademo 
avtackades för sina år som president med en blom-
ma.

Text och foto Lena Petruson

PÅ KONSTNÄRSBESÖK

VIKINGAKVINNA HEMLIG GÄST
Vetlanda IWCs möte i maj samlade 19 
medlemmar och två gäster i socken-
stugan i Näsby. På grund av regn fick 
den planerade tipsrundan genomför-
as inomhus. 

Den hemliga gästen visade sig vara 
Hillevi Stenberg från Skirö, som repre-
senterade Emådalens Vikingafören-
ing. Förutom att hon visade kläder, smycken och al-
lehanda bruksföremål, berättade hon om livet under 
vikingatiden, hur de levde och vad de åt. Vi fick också 
se hur man väver brickband med en speciell väv-
teknik med  brickor. Alltså inte band till brickor utan 
band, som användes som förstärkning av kläder. 

Helen Gustavsson informerade sedan om hös-
tens 60-årsjubileum och årsmötet i oktober.

Text Ingrid Söderström, foto Barbro Johansson

Hemliga gästen ,Vikingakvinnan Hillevi Stenberg Legfors, visar 
upp en vikingabård. I bakgrunden syns Julia Bengtsson och 
AnneMarie Ohlzon.
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Lundquist

En solig sensom-
mardag var det 
dags för VU-mö-
te i Trelleborg.
Alla utom vice 
distriktssekrete-
rare Eva Bengts-
son Glantz kunde 
närvara. Från vänster på bilden 
ser vi Elisabeth von Friesendorff 
D-arkivarie, Maimo Widesjö D-se-
kr, Elisabeth Nelson pDPt, Marie 
Edwins Månsson vDP, Birgitta 
Lundquist DISO, Britt Falkman 
Hagström DP och Marianne Wik-
falk D-skattm. Nu hoppas vi på ett 
givande 2022-2023!

FÖRSTA VU-MÖTET I TRELLEBORG

Text Birgitta Lundquist, foto Göran Lundquist.

SISTA MÖTET I ÄNGELHOLM 
Ängelholm-Luntertun IWC in-
ledde sommaren med en un-
derbar dag på Sofiero slott i Hel-
singborg. Dagen började med en 
mycket trevlig guidning av par-
ken i all sin prakt. 

Inne i slotter var vi 23 damer 
som njöt av god mat och varan-
dras sällskap.

Denna fina samvaro var också 
vår sista IW-lunch tillsammans då 
vi dessvärre såg oss tvungna att ta 
farväl av vår Inner Wheel-klubb.

Det är med stor saknad vi av-
slutar vår klubb. Våra bästa häls-
ningar till alla IW-klubbar och tack 
för all samvaro och trevliga möten 
under många år.

Text och foto Birgitta Hägerström

SMAK OCH 
LUKT PÅ BURK
Surströmming? Javisst! Men inga 
sura miner när Ulla Virdalm bjöd 
in till sin traditionella surström-
mingsfest i Ystad IWC.

Text och foto: Ursula Hellberg
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Redaktör D 240
Ruth Brunner

PRESIDENTSKIFTE PÅ VANDALORUM
I maj besökte  20 medlemmar i 
Ljungby IWC Vandalorum för 
en trevlig eftermiddag tillsam-
mans. Vandalorum är ett konst- 
och designcenter i Värnamo.

 Efter lunch med president-
skifte och shopping var det dags 
för en guidad visning av två ak-
tuella utställningar, “Boro-Nö-
dens konst” och “Wanja och 
hennes 22 älsklingsfärger”. I den 
första kunde man beskåda gam-
la textilier inlånade från Tokyo, 
daterade från 1870-talet och 
framåt. 

De begagnade tygbitarna 
var hopsydda till klädesplagg 
som sedan lappats och lagats i 

flera generatio-
ner. Boroföremå-
len berättar om 
konsten att över-
leva, vilket osökt 
leder tankarna 
till dagens textil-
förbrukning och hållbarhetstänk. 
Mycket intressant och tänkvärt.

I den andra utställningen fick 
vi lära känna Wanja Djanaieff, en 
av Sveriges mest inflytelserika 
textilformgivare. Hon designade 
kläderna åt den svenska OS-trup-
pen i München 1972 och kosty-
men som dåvarande kronprinsen  
Carl-Gustaf bar när det klickade 
med Silvia.

MÅNGA DP PÅ KEDJEBYTE I SLOTTSMILJÖ
I juni arrangerade Hässleholm IWC 
ett synnerligen trevligt president-
skifte i D240 utanför Hässleholm. 
Mötet inleddes med välkomstbub-
bel i Boketorpets restaurerade lada. 
Vice DP Lena Grevesmühl Råvik 
hälsade välkommen och slottsgui-
den Kerstin Helander presenterade 
Boketorpet och Hovdala Slott.

Själva presidentskiftet ägde rum 
i en av Boketorpets salonger där 
DP Britt Gars Petersson tände Vän-
skapens Ljus och inledde med att 
tacka VU för fint och positivt sam-

arbete och överlämnade var sin 
ros(marin) till var och en. 

Så var det dags för kedjan att 
vandra vidare till Lena G R. Past 
DP Britt förärades en god flaska 
champagne!

Vi konstaterade att det var sex 
distriktspresidenter närvarande: 
nya DPn Lena, past DP Britt, tidi-
gare DP Ylva Hjert Åstenius, Laila 
Lundqvist Berglund, Ing-Marie 
Lisecke och undertecknad. På 
bilden fr.v. Lena Grevesmmühl 
Råvik och Britt Gars Petersson.

HALMSTAD-TYLÖSAND UPPLEVDE KONST
Halmstad-Tylösand IWC av-
slutade verksamhetsåret med 
presidentskifte och en fantastisk 
utflykt till Vargaslätten i Sim-
långsdalen, där vi kunde njuta av 
Sigfrid Ericsons allkonstverk, som 
inte går att beskriva i ord, måste 
bara upplevas.

Text och foto Birgitta Brofelth
Susanne Svensson avtackar styrelsen och överlämnar presidentkedjan till Anna Kal-
lenberg. Fr.v Astrid Westerling, Birgitta Brofelth, Susanne Svensson, Anna Kallenberg, 
Gunilla Twisselmann, Inger Wallin.

Rättelse från nr 2/2022 sid 16. IW-Nytt beklagar att det blev fel namn på klubbpresidenten 
i Halmstad-Tylösand IWC. Det skulle stå Susanne Svensson och inte något annat!

Text Monica Pettersson,  
foto Elisabeth Prescher 

Text och foto Ruth Brunner
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Redaktör D 241
Lilian Bergholtz

VILKEN FIN JUBILEUMSTÅRTA

Våren 1952 har rotaryfrun Inez Trotzig samlat en 
tillräckligt stor grupp rotaryfruar för att starta en In-
ner Wheel Club i Linköping. Charterfesten blir stor-
slagen med herrar i smoking och damerna i tjusiga 
klänningar. Linköping IWC, Sveriges sjätte Inner 
Wheel-klubb, hade bildats. 

Gitte Hellström, KP i Linköping IWC 
2020–2022, berättade smått och 
gott om klubbens historia, när den 
i maj firade 70-årsjubileum i Gittes 
stora fina trädgård. 

Klubbstyrelsen hade fixat tält 
med långbord och en god vietna-
mesisk buffet. Kvällens gäst var Gunnar Ekermo som 
underhöll med underfundiga visor till eget ackom-
panjemang på gitarr. Kvällen avslutades med en all-
deles underbar jubileumstårta - både att se på och 
äta av!

Tack till Gitte som tillsammans med klubbstyrel-
sen skapade hög och glad stämning denna vackra 
men kyliga majkväll!

Text Lilian Bergholtz , Margareta Taleus, foto Lilian Bergholtz

NORRKÖPING NORRA HOS ELLEN KEY
Norrköping Norra IWC samlades i slutet av maj för 
en heldagsutflykt till Ellen Keys Strand. Ellen Key var 
en pionjär för sin tid som vågade tänka fritt.  Hon 
var författare, pedagog, visionär och kvinnokämpe. 
Hennes mest berömda bok ”Barnets århundrade” 
gjorde avtryck på barnuppfostran i hela världen och 
försäljningen av boken gav grunden till finansiering 
av Strand. Det blev ett  drömhem utifrån hennes 
egna önskemål och idéer. 

Ellen Keys Strand är byggnadsminnesförklarat 
och drivs idag av en stiftelse. Varje år tar Strand emot 
fyra stipendiater åt gången under fem perioder. Fö-
reträde ges till kvinnor som studerar inom ämnet 
och intresseområdet Ellen Key.

Ett citat av Ellen Key: ”Bildning är det som är kvar 
när vi glömt allt vi lärt oss”.

Text Christina Mofors, foto Ann Weimer

SOMMARLUNCH I HATT PÅ GRÄNSÖ SLOTT
Vid Västervik IWCs sommarlunch i juli på Gränsö 
Slott samlades ett trettiotal damer, många i fina hat-
tar. Vi hade fem gäster, tre till egna medlemmar och 
två från andra klubbar. Vår nya president, Gunwor 
Larsson hälsade välkommen. 

Efter maten visade Nicolas Faccin som är mat- och 
dryckesansvarig på Gränsö Slott, deras stora vinkälla-
re samt det nyinredda Chambre Separee. 

Resultatet från lotteriet blev 2 240 kr som gick till 
Projekt Solvatten. 

Text Margareta Oscarsson, foto Sylvia Ström Gun Abbegård och Maria Hessel i vackra hattar.
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Gislaved IWC blev premiärgäster på avslutningen.
En vårkväll träffades 16 medlemmar i Gislaved IWC i 
ett växthus hos MR. Cook i Åsenhöga. Vår klubb blev 
därmed det  första sällskapet som intog  mat och 
dryck i växthuset sen pandemin bröt ut. 

Klubbpresidenten Irene tände vänskapens ljus och 
hälsade välkommen.

Gordon och Carolina som driver MR. Cook , presen-
terade den italienska buffé som serverades och berät-
tade de om sitt tidiga intresse för matlagning. Engel-
ske Gordon mötte sin svenska kärlek och de köpte en 
vagn som blev matvagn på marknader. Slutligen ham-
nade de i Åsenhöga, Carolinas barndomstrakt.  Håll-
barhet och återbruk är ledord och när en  verkstadslo-
kal i Skärvhult-Åsenhöga blev ledig  slog familjen till. 

Under Covid-perioden har catering och större fes-
ter ställts in. Lösningen blev då att servera fish and 
chips och hamburgare vid småbord i och utanför växt-
huset. Vi tackade för en intressant kväll med god mat 
och dryck och önskade lycka till i framtiden.

Text Jill Österlind, foto Birgitta Sallmén

ITALIENSK VÅRFEST I VÄXTHUSMILJÖ

INGA VINNARE AV IW-GOLFEN

Ett glatt IW-gäng tävlade om vandringspriset på golfbanan i Eskilstu-
na en dag med blå himmel och gott humör. Inga Ekblom från Enkö-
ping IWC, vann golftävlingen och återerövrade vandringspriset. God 
tvåa var Katrine Plan från Katrineholm IWC.

Text och foto Anita Nordqvist 

I trädgården hos Eva Evander var 
det fullt av kvinnor som njöt av 
det vackra sommarvädret och en 
god buffé. Detta hände den 4 juli 
när Eva Evander efter sitt år som 
president i Ystad IWC överräckte 
presidentkedjan till sin efter-
trädare, Kristina Johansson. Hon 
passade samtidigt på att tacka 
tre avgående styrelsemedlemmar 

med en rosa Inner Wheel-ros för 
deras engagerade arbete under 
året. 

De som avtackades var past 
president Yvonne Palmquist, 
klubbmästare Monika Wemrell 
samt sekreteraren Astrid Hansson, 
som dessutom förärades en liten 
sång. 

Text och foto Ursula Hellberg

PRESIDENTBYTE MED GARDENPARTY I YSTAD

Eva Evander och  Kristina Johansson  
sken ikapp med solen.

Zinna Bengtsson Nimander i 
Simklubben Triton blev 4000 kro-
nor rikare när Staffanstorp IWC 
uppmärksammade  ”en eller flera 
ambitiösa unga kvinnor som varit 
extra framgångsrika inom kultur 
eller sport i närområdet.” 
Här överlämnas gåvan av president Eva 
Fredriksson. Foto Berit Schannong.

ZINNA SIMMAR
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GRATTIS TEA
Kristianstad Hammarshus IWC 
har haft den stora äran att gratu-
lera Tea Gabrielsson, på 100-års-
dagen. Trogen medlem i vår 
klubb sedan 1983.

Text och foto Åsa Hansson

MÖTESPLATS HÄRADSBÄCK

Älmhult IWC har besökt Mötes-
plats Häradsbäck. Under många 
år har Mette Adolfsson och flera i 
Häradsbäck varit drivande för att 
arbeta mot en vision där en ge-
mensam social mötesplats bidrar 
till samhällsnytta för bygden. 

1988 påbörjades arbetet med 
att utveckla bygden. 1990 ansök-
te och fick Häradsbäck ett eget 

postnummer. Mette berättade 
också om dagens organisation 
där bygdens 10 ideella förening-
ar ingår. Det har varit en lång och 
ibland besvärlig resa. Idag har de 
ett café och en restaurang med-
rättigheter och plats för 150 per-
soner. Dessutom biblioteksfilial, 
turistservice med ställplats för 
husbilar, laddstolpe samt gasol. 

Man har planer på att bygga 
en sollcellspark och ett seniorbo-
ende. Genom köp av det gamla 
sågverket planerar man också att 
kunna försörja Häradsbäck med 
vatten och el vid behov.

Mette avslutade med att be-
rätta om att hon varit inbjuden 
till kunglig middag för sitt enga-
gemang i Mötesplats Häradsbäck.  

Text och foto Mia Lindskiöld

Göteborg Norra IWC höll IW-
årets sista möte  i den s.k. Ankar-
smedjan, en nyöppnad restau-
rang vid Klippans gamla stadsdel 
alldeles vid Göta Älv.

Föredragshållare var Margare-
tha Helling-Borda, som berättade 
om sitt intressanta yrkesliv.

Margaretha utbildade sig till 
och arbetade som farmaceut. 
Men utlandet lockade och hon 
flyttade till New York. Kom i kon-
takt med WHO, som har huvud-
kontor i Geneve. 

Under 20 års tid arbetade hon 
tillsammans med andra organisa-
tioner med att styra upp hante-
ringen av basläkemedel i världen. 
Man arbetade fram riktlinjer för 
hantering gällande tillgång till lä-
kemedel i utvecklingsländer samt 
samarbetade med länderna för 
att utveckla deras egen nationella 
läkemedelspolitik.

Arbetet innebar många äventyr-
liga resor till världens alla hörn. 
Att som oftast vara ensam kvinna 
innebar också att vara bestämd 
och lämna klara budskap för att få 
respekt.

Vi lyssnade fascinerat och 
tackade denna modiga kvinna för 
hennes insats att göra världen lite 
bättre och mer rättvis.

Text och foto Kerstin Moldén

GJORDE VÄRLDEN LITE BÄTTRE

Margaretha Helling-Borda berättade om 
sitt arbetsliv i WHO.

Vårt senaste VU-möte i D 235 hos 
Distriktpresidenten Brita Fors-
berg, i augusti på Lidingö.

Vi bjöds på en god paj med 
sallad och kaffe med hembakad 
kaka efteråt.

SMAKSTART

TILL UKRAINA
Jag vill ge vår klubb, Sigtuna-Ar-
landa IWC, en stor eloge för den 
stora summan vi samlade in, över 
11 000 kronor  till Ukraina. Tack än 
en gång alla våra medlemmar för 
er stora generositet!

 Text Käthe Sivander

KP Karin Carlsson tackar Mette Adolfsson 
med en ros.
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FJÄRDE ÅRET D236 HAR EGET INFOMÖTE
Vårt Distrikt 236 hade sitt info-
möte söndag den 28 augusti i 
Vänersborg, en vecka efter SIWRs 
informationsmöte. Tio klubbar 
av elva var närvarande med två 
medlemmar från varje klubb och 
då delgav vi i VU klubbarna infor-
mationen som vi fick på mötet i 
Gävle med SIWR.  Klubbarna be-
rättade vad de har gjort under 
året och deras planering för näs-
ta år. Det är alltid lika roligt att få 
höra vad som pågår. Ett mycket 
givande möte för alla!

Text Ann Robertzon, foto privat

RECEPTBOK TILL FÖRMÅN FÖR HUNDARNA
Göteborg Södra IWCs receptbok 
”Våra bästa recept” växte fram un-
der pandemiåren, då vi i styrelsen 
träffades digitalt eller vid några 
tillfällen utomhus. 

Vi beslöt oss för att samla ihop 
recept på några av de rätter som vi 
bjudit varandra på vid våra styrel-
semöten. Med gemensamma kraf-
ter kopierade vi, laminerade och 
satte samman dessa till ett häfte. 
Syftet var att samla in pengar till 
ett av våra projekt. 

Vid vårt första möte efter pande-
min presenterade vi receptböck-
erna och efter att ha sålt dem för 
100 kronor styck till medlemmar, 
släkt och vänner har vi hittills fått 
in 10 000 kronor. Pengarna har 
oavkortat gått till Narkotikasök-
hunden. 

Text Kicki Frang och Eva Murby,
foto Jan Engström

ÅRETS HEMLIGA RESA I GLASRIKET

Den 11 maj drog damerna från 
Nybro-Emmaboda IWC ut på 
den årliga hemliga resan. 

Hattarna var på, det blåste och 
regnet hängde i luften, men det 
var inget som stoppade damerna! 

Färden gick till Målerås glasbruk, 
där vi beskådade de fantastiska 
alster som är designade av Mats 
Jonasson. Efter ett och annat in-
köp serverades en god middag på 
glasbrukets restaurang. 

Kerstin Håkansson t.v. överläm-
nade presidentkedjan till Ingrid 
Bengtsson. 

Text och foto Ann-Britt Christensson
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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

IW-MÄRKTA GOLF-
BOLLAR 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 gul (ovan) och i blå (t. h.)
bottenfärg. Se bilderna.

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

Pris 300 kr/st. 
De som redan beställt  väntar 

otåligt på sin leverans. 

Bokmärken beställs hos  
Ann-Christine Edin, Ekerö IWC. 
25 kr/st. 
Porto tillkommer. 
Överskottet går till "Glöm Aldrig Pela och Fadime", 
GAPF.

annchristine. edin591@gmail.com

PASSA PÅ!  SISTA CHANSEN!
NYBESTÄLLNING AV EFTERTRAKTAD  SJAL

SIWR BOKMÄRKE FÖR PELA OCH FADIME 

Golfbollarna (Titleist DT TruSoft) 
beställs från Helena Hansson Ohls-
son, Osby-Broby IWC 
helena.torup@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. 

Bollarna finns även till försälj-
ning vid distriktsmöten och di-
striktsårsmöten. 
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341 525

1 juli 2021 – 30 juni 2022

= 10  000 kronor
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IW-doktorn               PlusGiro    29 70 96-0
Garissa PlusGiro    11 00 08-0

KONTON TILL
HJÄLPPROJEKTEN

233 Hudiksvall IWC Eva Fredin
233 Hudiksvall IWC Kerstin Löjdström
233 Ovansiljan IWC Eva Gustafsson
233 Ovansiljan IWC Ann Lissåker
233  Ovansiljan IWC Kristina Swälas
235 Mariehamn IWC Irene Ingersoll
236 Göteborg Norra IWC Margareta Jonsson

VÄLKOMMEN  ALLA NYA MEDLEMMAR!
236 Uddevalla Skansen IWC Agneta Läckström
238 Skövde S:ta Elin IWC Ulla Wallin
240 Osby-Broby IWC Helen Ernstsson
241 Västervik IWC Ann-Christin Gjörloff
241 Västervik IWC Marie-Louise Swendsén
241 Västervik IWC  Lillemor Viberg
241 Västervik IWC Gunilla Wall

INSAMLADE MEDEL

INSAMLADE MEDEL 
1 juli 2021 - 30 juni 2022

Magnetbokmärken 1 000 kr
Insamling Covidfonden               95 277 kr
Insamling Ukraina                       119 825 kr
Silviastipendier               2 985 kr

Malmö-Limhamn-Slottssta-
den IWC firade sin våravslutning 
den 19 maj 2022 med en lunch 
på Katrinetorps Landeri. Kristina 
Fredin är vår president som fick 
lämna över presidentkedjan till 
sig själv och hon kvarstår som vår 
president nästa arbetsår.

Efter lunchen gjordes ett be-
sök i Stallet på Katrinetorp där vi 
såg en fin utställning ”Jakten till 
Ostindien”. 

Foto Ulla Wetterlundh
Monika Johansson, Lena Mazetti Nissen, Berit Brossin, Kristina Fredin, Elisabeth Lilje-
rehn, Ulla Kristensson, Chris Neil, Irene Björk och Barbro Fahl.

VÅRAVSLUTNING PÅ KATRINETORP
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Rådets verkställande utskott (VU)

Distriktspresidenter 

Marith Olsson
rådssekreterare

Eva Gille
vice rådspresident/
vice nationalrepre-
sentant

Gertie Stenkula
past rådspresident/ 
nationalrepresentant/
RISO

Monique Mellin
rådsskattmästare

Agneta Larsson
rådspresident

D236 Ing-Marie Ottosson D235 Brita Forssberg


