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En sen kväll i slutet av 1960-talet 
satt några av IW-funktionärerna  
efter ett VU-möte på Berners Ho-
tel i London. Då sa Helena Foster, 
(bilden), som var blivande världs-
president: 

"Jag skulle vilja ha en dag på 
året då alla Inner Wheel-medlem-
mar skulle göra något speciellt 
och tänka på sina kolleger runt 
om i världen”.

VARFÖR IW-DAGEN 10 JANUARI
Dessa ord blev upptakten till 
World Inner Wheel Day. På denna 
dag varje år bör alla medlemmar 
över hela världen förenas i per-
sonlig service och firande. 

Att datumet man valde blev 
just den 10 januari beror på att 
det var samma datum Inner Whe-
el grundades 1924.  

Varsågod! 
Här kommer årets sista IW-Nytt. 
Det blev en fullmatad tidning 
med berättelser från många  klub-
bar. Bland innehållet märks presi-
dentskiften, jubiléer, intressanta 
studiebesök, rapporter om våra 
olika projekt, om rådsårsmötet i 
Lund men också reportage från 
”stora” världen. Ändå fick vi inte 
plats till allt vi ville. 

Våra distriktspresidenter har 
gjort tummen upp för att vi i IW-
Nytt prövar med att blanda klub-
barnas inlägg utan koppling till 
distrikt. Hoppas du också tycker 
det blir bra. Jag brukar ”tjata” på 
distriktsredaktörerna om bra bil-
der, både innehållsmässigt och 
kvalitetsmässigt. Det har lönat sig. 
Kvalitén har blivit mycket bätt-
re vilket gjorde det svårt att utse  

”bästa bilden”, som jag lovade i 
förra numret. 

Jag har därför valt ut fyra bil-
der som du hittar inramade i tid-
ningen. För mig ska en bra bild 
berätta något speciellt från mö-
tet, något som man sedan minns. 
Kan man spegla både platsen, 
känslorna och någon typ av akti-
vitet har man lyckats!

Tack för i år och på återseende 2023
Ursula Hellberg

OMSLAGSBILDEN
Bilden på framsidan med fr.v. RP 
Agneta Larsson och NR Gertie 
Stenkula får symbolisera den 
glädje ett engagemang i Inner 
Wheel medför och den nytta 
och glädje vi bidrar med, spe-
ciellt i dessa tider. Lokalt, natio-
nellt och internationellt.

341 525
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Rådspresident Agneta Larsson

BEHÅLL OCH UTVECKLA 

God Jul och 
Gott Nytt IW-År

Agneta Larsson, 
Rådspresident

Kära Inner Wheel vänner!

Även om vintern har gjort sitt in-
tåg i Sverige är vi många som har 
njutit av ovanligt varma novem-
berdagar.

Inspirerande besök
Under september och oktober har 
jag besökt fem av våra nio distrikt.  
Jubileum, kulturbesök och firan-
det av en 90-årig pigg och alert 
innerwheelare är bara något som 
jag fått vara med om.

Jag är djupt imponerad över 
den värme och det engagemang 
som finns ute i distrikten. Det finns 
ett stort intresse för hjälpsam-
het.  

Mycket nytt har jag lärt mig 
och jag hoppas att jag också har 
lyckats förmedla lite nytt till er. 
Den stora frågan som återkommer 
i distrikten är hur vi ska lösa pro-
blemen med styrelserna både på 
klubb- och distriktsnivå. Nu gäller 
det att vara påhittig och komma 
med lösningar som passar just er. 
Inget är omöjligt. Det omöjliga tar 
bara lite längre tid att lösa. 

Vi behöver också få yngre 
medlemmar. Tänk på vår IIW-pre-
sidents motto Work Wonders! Det 
här klarar vi! Satsa på 55-60+. Vårt 
hjul får inte stanna upp. Det ska 
alltid snurra med förhoppningsvis 
nya krafter som driver kuggarna.

Digitala möten
Medlemmarna i SIWRs VU har ju 
hemorter från Boden i norr till Ki-
vik i söder, vilket gjort att alla våra 
VU-möten numera är digitala. Dels 
är det tidskrävande, dels kostnads-
krävande att mötas personligt. 
Det har också en annan fördel och 

det är att vi har möjlighet att träf-
fas lite oftare. Kanske en idé för 
er med stora avstånd. Ta ett extra 
månadsmöte och en kopp kaffe 
tillsammans på Teams.

Våra projekt
Våra projekt flyter på och ni kan 
läsa redovisningarna i IW-Nytt 
och på vår Hemsida. Till vårens 
rådsmöte kommer det förslag på 
projekt som vi ska ta ställning till.
På rådsårsmötet i Lund gick vi 
igenom de stadgeenliga punkter 
som alltid finns med. Ytterligare 
tre glädjande punkter fanns också 
med på agendan.

MGA till Solveig Svensson
För det första fick IIWPP Solveig 
Svensson, Ystad IWC, ta emot ut-
märkelsen Margarette Golding 
Award för sitt trogna och engage-
rade arbete. 

Lördagkvällens middag hölls 
på La Donna Birgitta, Hotel Con-
cordia i Lund. Här läste Astrid 
Hansson, Ystad IWC, upp motive-
ringen innan klubbpresidenten i 
Ystad IWC, Kristina Johansson, för-
ärade Solveig medaljen, som ty-
värr inte hann fram i tid från Eng-
land. Det blev ett vackert inramat 
foto av medaljen i stället. Extra ro-
ligt att få göra det när mötet hölls i 
Solveigs hemmadistrikt D239. 

Besök av  IIW-presidenten
Den andra glädjande punkten 
var att vi beslutade att bjuda in 
inkommande IIW President Trish 
Douglas, 2023-2024,  från Skott-
land till vårt vänskapsmöte i Täll-
berg nästa år.

Flera  narkotikasökhundar? 
Ytterligare ett glädjande beslut 
var att vi ska kontakta Tullverket 
för att försöka få till stånd ett nytt 
samarbete även om förutsättning-
arna förändrats. Jag har just i da-
garna fyllt i en ny avsiktsförklaring 
om att få donera medel till Narko-
tikasökhundarna. Vi har fått göra 
en del eftergifter. Bl.a. får vi ingen 
separat redovisning från Tullver-
ket utan vi får gå in och själva tit-
ta i deras verksamhetsberättelse. 
Hoppas det löser sig!

Mer matnyttigt
Gun Furunger, IT-samordnare, lär-
de oss hur vi laddar ner IW-appar 
till våra telefoner så nu är vi ”full-
laddade” var vi än befinner oss i 
världen.

IT och hemsidan
Gun Furunger och Helene Reiner, 
Webredaktör, arbetar så gott det 
går med att göra vår hemsida så 
lättläst och spännande som de 
bara kan, men vi vet ju alla att det 
inte sker över en natt.  

Vi hade högt i tak vad gäller 
diskussioner och fick flera goda 
förslag  på hur vi får Inner Wheel 
attraktivt för nya medlemmar.
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Nationalrepresentant Gertie Stenkula

VINTERSOL ÖVER INNER WHEEL

Inspiration från Informationsmö-
tet med orden om Garissa ringan-
de i öronen ger oss kraft att arbe-
ta vidare i Inner Wheel. 

Våra hjälpprojekt med inrikt-
ning på att stödja arbetet med att 
hjälpa kvinnor och barn känns ex-
tra angeläget i denna tid. Låt oss 
aktivera oss när det gäller att sam-
la in pengar till våra hjälpprojekt. 
Många klubbar är engagerade i 
behjärtansvärda lokala projekt.

Jag vill även passa på att på-
minna om våra angelägna ge-
mensamma projekt: Garissa och 
Inner Wheel-doktorn. Insamlade 
pengar till Garissa-projektet går 
till verksamheten vid en flicksko-
la i östra Kenya. Stöd ges även till 
en närliggande vårdcentral som 
bland annat arbetar mot kvinnlig 
könsstympning. Projektet Inner 
Wheel-doktorn, som finns i väs-
tra Kenya, är numera inriktat på 
att stärka kvinnors hälsa och ge 
kvinnor möjlighet att ge sina barn 
goda förutsättningar att växa upp 
till ett friskt liv. För båda projekten 
gäller att vi har god insyn hur in-
samlade pengar används.

Nytt avtal med Tullverket?
Vad händer med projektet om 
Narkotikasökhundarna? Många 
medlemmar har hört av sig och 
framhållit att detta verkligen är 
ett prioriterat område inom Inner 
Wheel. Bakgrunden till att pro-
jektet vilat en tid är att Tullverket 
ändrat på förutsättningarna för 
att ta emot donationer och bi-
drag från utomstående. Vi har nu 
skickat in en ny ansökan till Tull-
verket och vi hoppas att vi kan 
hitta bra samarbetsformer inom 
en snar framtid. 

Många vill ställa upp
Valberedningens arbete att hitta 
kandidater till Rådet inför verk-
samhetsåret 2023-2024 har gått 
förhållandevis lätt. Även arbetet 
att finna revisorer och revisors-
suppleanter för samma tid och 
om möjligt ännu längre. 

Tack alla ni som hjälpt till med 
att finna nya medarbetare, som är 
villiga att leda vårt svenska Inner 
Wheel. Dessutom skulle jag vilja 
att vi alla, efter bästa förmåga, 
stöttar dem som lägger ner myck-
et arbete på att hålla samman och 
utveckla vårt Inner Wheel.

Viktig utbildning 
Det är viktigt att vi alla kan vårt 
Inner Wheel. Att vi känner till våra 
värdegrunder och grundläggan-
de fakta. Om vi inte gör det bör 
vi veta var vi hittar informatio-
nen. Den finns i våra olika tryck-
saker och alltid på nätet. Ordna 
gärna utbildning i IW-kunskap på 
klubb- eller distriktsnivå. Utnyttja 
t.ex. distriktsmötena för utbild-
ning i IW-kunskap. Solveig Svens-
son, IIWPast President, Ystad IWC, 
m.fl. erbjuder sig att komma och 
hålla kurs i ämnet mot resa och 
logi. Jag förmedlar gärna kontakt 
med  kunniga ”kursledare”. 

Framtiden är digital
Det är också viktigt att vi lär oss 
använda våra digitala verktyg. Vi 
måste kunna hitta på vår hemsi-
da. Den dag kommer, oavsett om 
vi vill eller inte, då våra trycksaker 
försvunnit och hemsidan är vårt 
enda hjälpmedel istället för som 
nu ett komplement.  Vi måste bli 
hemtama med Teams och Zoom 
så att vi kan träffas även digitalt.

Under pandemin utvecklades an-
vändandet av olika plattformar 
för att kunna hålla möten. Det har 
nu visat sig att dessa digitala mö-
ten blivit ett naturligt inslag i för-
eningars dagliga verksamhet. 

Ordna gärna mindre träffar 
med hjälp av datorn eller mobilen 
för att utbyta erfarenheter med 
varandra. Själv har jag kommit 
fram till att när det gäller nya digi-
tala hjälpmedel så är det ”trial and 
error” som gäller. Så vidga kretsen 
i din klubb som kan hantera de di-
gitala plattformarna. 

För vårt budskap vidare!
Gå in på IWs Facebooksida och 
följ aktiviteterna hos klubbar och 
distrikt. Här kan man glädjande 
notera att stor aktivitet återuppta-
gits efter vår ofrivilliga nedstäng-
ning. 

Entusiastiska medlemmar är 
vad som behövs för att vi glatt ska 
kunna föra vidare vårt budskap i 
Sverige, i Europa och i övriga värl-
den. I Vänskap, hjälpsamhet och 
internationell förståelse.

God Jul och Gott Nytt År  
önskar jag er alla! 

Gertie Stenkula
Nationalrepresentant
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Under mars 2020 förändrade 
COVID19-pandemin Förenta 
Nationernas  verksamhet ra-
dikalt för de närmaste 20 må-
naderna, rapporterar Marti-
ne Gayon, en av Inner Wheels 
FN-representanter i New York. 

Alla icke-statliga organisa-
tioner, NGOs (t.ex. Inner Wheel), 
fick inte tillträde till FN-bygg-
naden och alla företrädare för 
det civila samhället för ackredi-
terade organisationer nekades 
tillträde till FN-området. Våra 
passerkort var alltid "väntande" 
och skulle inte förnyas "tills vi-
dare"... 

Övergången från stora (eller små!) 
konferensrum till virtuella mö-
ten var ganska utmanande för 
oss representanter. Istället för att 
springa från ett konferensrum till 
ett annat för att kunna säkra en 
plats, lärde vi oss hur man regist-
rerar sig online och navigerar från 
ett virtuellt möte till nästa. 

Utan att kunna ströva runt i 
rummen och engagera sig i nya 
”öga mot öga”- kontakter med an-
dra NGO-representanter, var möj-
ligheten att träffa nya människor 
och utveckla nya band tyvärr be-
gränsad. 

I november 2021, även när USA 
öppnat sina gränser, var det fysis-
ka deltagandet av representanter 
restriktivt på grund av förväntade 
fortsatta konsekvenser av pande-
min. Detta gällde t.ex. deltagande 
från organisationer som Interna-
tional Inner Wheel i det ekonomis-
ka och sociala rådet (ECOSOC). 

Slutligen, i början av 2022, 
efter nästan två år, hävdes alla 
covid-restriktioner för tillträde till 
FNs högkvarter och jag kunde 
hämta ut mitt passerkort och del-
ta i mina första personliga möten. 

Kvinnor mest drabbade
Enligt en rapport från Sima Ba-
hous, verkställande direktör för UN 
Women, klargjorde, och skärpte, 
pandemin de stora ojämlikheter-
na för kvinnor. De förlorade jobb i 
snabbare takt än män, de höll sig 
utanför arbetsmarknaden längre, 
tog på sig mera hemmasysslor och 
utsattes för mer våld i hemmet. 
Ändå visade pandemin också hur 
mycket våra framtida framsteg 
beror på kvinnors kompetens och 
ledarskap. 

Viktiga planer för framtiden 
UN Women Strategic Plan 2022-
2025 kommer att vägleda UN 
Women under de kommande 
fyra åren, med sikte på att uppnå 
Sustainable Development Goals 
(SDG) 2030 som är en färdplan 
för mänsklighetens och planetens 
hälsa. 

Tyvärr hade covid-19 några 
förödande effekter på SDG och 
ett antal områden identifierades i 
behov av brådskande och samord-
nade åtgärder. En rapport nyligen 
konstaterar att vi inte är på väg att 
uppnå jämställdhet till 2030. 

 Kvinnliga stats- och regerings-
chefer som träffas vid sidan av FNs 

generalförsamling (UNGA) i New 
York har belyst hur kvinnors del-
tagande och beslutsfattande är 
avgörande för att ta itu med glo-
bala prioriteringar. Länder med 
ett större antal kvinnliga politiska 
ledare tenderar att ge större upp-
märksamhet åt frågor som hälsa, 
utbildning, infrastruktur och att 
få slut på våld mot kvinnor. 

Den 67:e sessionen i Com-
mission on the Status of Women 
kommer att äga rum i New York 
den 6–17 mars 2023. Förhopp-
ningsvis kommer jag och Michel-
le Burgess från Inner Wheel att 
kunna närvara personligen då! 

 Martine Gayon rapporterar från FN i New York

KVINNOR FÖRLORADE MEST PÅ PANDEMIN  

Martine Gayon 
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EXTRA FESTLIGT PÅ RÅDSÅRSMÖTET I LUND 

Mycket på dagordningen
Rådsårsmötet godkände verk-
samhetsberättelse och ekonomisk 
redovisning för 2021–2022 och 
styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
Beträffande verksamhetsberät-
telser påpekades att det även är 
möjligt att nämna världshändel-
ser som påverkar verksamheten. 
Detta som ett tidsdokument för 
framtida arkivering. En samman-
ställning över klubbarnas lokala 
projekt efterlystes också. 

Vad gäller klubbarnas reseut-
jämningsbidrag är principen att 
kostnaderna fördelas som tidiga-
re. Framförhållning och ombok-
ningsbara biljetter rekommen-
derades vid köp av resa.  Mötet 
beslöt att sända två representan-
ter till nästa European Meeting 
som planeras hållas på Cypern.  

För verksamheten i Garissa, 
rapporterar projektansvariga Lis-
beth Gabrielsson att pandemin 
inneburit ökade kostnader för 
verksamheten. Stiftelsen är myck-
et tacksam för stödet från Inner 
Wheel. Varje krona vi kan bidra 
med betyder mycket för de utsat-
ta flickornas framtid.

Den andra helgen i november samlades VU, våra nio distriktspre-
sidenter samt adjungerade funktionärer till rådsårsmöte på Hotel 
Concordia i Lund. RP Agneta Larsson skriver om mötet på sidan 
3 där du bland annat kan läsa de positiva nyheterna om narkoti-
kasökhundarna. På detta uppslag har vi samlat ytterligare material 
från rådsårsmötet.

Matrikelns vara eller icke vara har 
tidigare varit uppe till diskussion. 
Möjligheten att ge ut matrikeln 
med längre mellanrum diskutera-
des men något nytt beslut fattades 
inte. Den lilla blå foldern kommer 
att uppdateras vid behov. Motio-
nen från D240 angående klubbar-
nas röster har sänts vidare till HQ.

Eva Gille med den nya foldern och det vack-
ra Inner Wheel-hjulet i bakgrunden.

Hjul som snurrar
Mellan förhandlingarna fanns det 
möjlighet till pauser med både 
andlig och lekamlig spis. På nära 
håll kunde vi beundra det vackra 
Inner Wheel-hjulet som skapats i 
samarbete medan tidigare världs-
presidenten Britt Fjellander och 
konstnärinnan Inga Hjalmarsson 
från Malmö- Kirseberg IWC. 

Materialet är alla de standar 
som Britt fick motta under sin tid 
som världspresident. Närmast na-
vet finns de svenska klubbarna, 
längst ut i kanten de mest avlägsna.

Ett annat hjul som snurrat be-
tydligt längre än det i Inner Wheel 
är det astronomiska uret i Lunds 
Domkyrka. Detta skapades redan 
på 1420-talet och är ett måste att 
titta på när man är i Lund. Följakt-

ligen förlades eftermiddagspau-
sen dit där vi alla kunde beskåda 
underverket och lyssna till In 
Dulci Jubilo. 

Fru Concordia på plats
Hotellets ägare, Birgitta Eriks-
son, även kallad ”Fru Concordia”, 
är aktiv medlem i Malmö-Kirse-
berg IWC. Hon såg till att delta-
garna i rådsårsmötet trivdes och 
berättade även målande om 
byggnadens brokiga historia 
med anor tillbaka till 1800-talets 
slut. 

Kerstin berättar för Gertie m.fl. hur man 
viker en informationsfolder. Birgitta Eriksson vid receptionen.
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Solveig Svensson MGA-hyllad
Hotell Concordia har kommit att bli 
en kär mötesplats för många inner-
wheel-medlemmar. Inte mindre än 
sex världspresidenter har bott där. 
En av dessa, Solveig Svensson Ystad 
IWC, blev på kvällen speciellt upp-
märksammad då hon inbjudits för 
att mottaga en Margarette Golding 
Award (MGA). 

Solveig har genom åren varit 
synnerligen engagerad inom Inner 
Wheel. Det är för övrigt tack vare 
henne som Inner Wheel-doktorn 
kommit till stånd. Hon har under 
sin tidigare verksamhet själv delat 
ut MGA till förtjänstfulla kvinnor 
världen över. Bland annat i Bang-
ladesh, Sydafrika, Tyskland och en 
prinsessa i Jordanien. 

Den här gången var det Solveigs 
tur att bli en av de utvalda i denna 
exklusiva skara. Den första att få en 
MGA i Sverige var Koula Gille, svär-
mor till vår nästa RP Eva Gille. 

Kvällen avslutades med under-
hållning av vissångerskan och för-
fattaren Ingegärd Sundell innan 
det var dags för deltagarna att dra 
sig tillbaka för att vara pigga inför 
den kommande dagens mötesför-
handlingar.

Solveig Svensson lyssnar till Astrid 
Hanssons motivering för Margarette 
Golding Award.

Nästa års möten 
Rådsmöte hålls den 15–16 april 
2023 i Nässjö medan informa-
tionsmöte blir i Karlstad den 
19–20 augusti. Distriktens delta-
gare subventioneras för att öka 
intresse och engagemang. An-
dra trevligheter att se fram emot 
är Vänskapsmötet i Dalarna som 
du kan läsa om på sidorna 23-24 
och på hemsidan. Då kommer 
förhoppningvis även vår nya 
IIWP, Trish Dougla!

Nomineringar för 2023-2024
Nomineringar till SIWRs VU: 
Rådspresident Eva Gille 
pRådspresident Agneta Larsson
vRådspresident Ingrid Haggårds
Rådsskattmästare Ingela Engkvist
Rådssekreterare Marith Olsson
Revisorer Lena Nennefors och 
Lena Engvall
Revisorssuppleanter Helena 
Hansson och Maria Lindau Olsson.

Funktionärer som ska utses: 
IT-samordnare Gun Furunger
Webmaster Helene Reiner
Redaktör Ursula Hellberg
Producent/Medieansvarig 
Kerstin Jonson
Matrikelansvarig Kajsa Rentzhog 
Rådsarkivarie Agneta Mellgren.

DP i D239, Britt Falkman Hagström, 
avtackades av Agneta Larsson för väl 
genomfört värdinneskap på Rådsårsmö-
tet med en bukett rosor.

God Jul och Gott Nytt år!
Ursula Hellberg 

PS. Vi hörs igen. Sista dag för 
manusinlämning är den 1 februari.DS.

Under rådsårsmötet fanns det även tid för givande gruppdiskussioner om hur vi får 
styrelseledamöter till klubbar och distrikt. De som ställer upp brukar inte ångra sig.
På bilden Brita Forssberg, Britt Falkman Hagström, Agneta Svensson, Elisabeth Nelson 
och Lena Grevesmühl Råvik.

Sola i Karlstad hälsade alla välkomna till 
Infomöte i augusti 2023.

DP Britt-Marie Kjellberg, D238,  hälsade 
välkomna till Rådsmötet i Nässjö  i april 
2023.
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Från Ewa Jägevall, Skövde S:ta 
Elin IWC, projektansvarig för 
Inner Wheel-doktorn och dess-
utom adjungerad till styrelsen 
i Rotary Doctors Sweden, (RDS), 
har jag fått färska rapporter om 
de senaste projekten vi varit 
med och stöttat. Här kommer en 
sammanfattning. Det är verkli-
gen glädjande att se vilken nyt-
ta våra insamlade pengar gör.

Vi börjar med slutrapporten från 
Covid-19 projektet där målet 
var att öka tillgängligheten av 
Covid19-vaccinationen i svåråt-
komliga områden. Dessutom in-
gick att lokalt stödja hälsomyndig-
heterna i Trans-Nzoia, en  region i 
västra Kenya, i deras vaccinations-
arbete. I detta arbete hjälpte Inner 
Wheel kenyanska kliniska sjukskö-
terskor genom finansiering  av en 
koordinator som också fungera-
de som chaufför, ett fordon och 
bränsle, lunchtraktamente för 
personalen från myndigheterna 
samt skrivmaterial, internetupp-
koppling och vissa administrativa 
kostnader.

Projektet varade mellan no-
vember 2021 och september 
2022. Det var inte bara inriktat på 
vaccinering utan också att succes-
sivt starta processen med att över-
lämna programmet till hälsomyn-
digheterna. Bitvis tampades man 
med problem som vaccinations-
avbrott och dålig nätverkstäck-
ning. Rykten och myter om risker 
med vaccinerna  florerade också. 
Ändå lyckades man mycket bra.

Framgångsrik vaccination
Trans-Nzoia blev en av regionerna 
i Kenya med bäst vaccinations-
frekvens. På vaccinationsrank-
ningen för vuxna kom man på 
plats 14 av 47 regioner, för unga 
kom regionen på  första plats! I 
mitten av september stod på häl-

soministeriets webbplats att 37,8 
% av den vuxna befolkningen i 
Trans-Nzoia  fått covid-19 vacci-
nation. Av dessa hade 12 566 kli-
enter fått full vaccinationsstatus 
genom det RDS covid-19 stödda 
programmet vilket motsvarar 5,5 
%. Totalt gav RDS  26 636 vaccina-
tioner till olika klienter. 

RDS var den enda organi-
sationen som fortsatte med 
förebyggande barn- och möd-
ravårdstjänster under kristiden. 
Detta  stabiliserade immunise-
ringen, familjeplaneringen och 
mödravården i regionen. Orga-
nisationer får mer synlighet och 
erkännande i kristider och den 
roll de kan spela under sådana ti-
der. RDS och Community Nursing 
Services, genom Inner Wheels fi-
nansiering, stod ut starkt under 
denna pandemi. 

Kasei for Change 
Kvinnors rätt till egen hälsa
Som ett nationellt projekt stödjer 
Inner Wheel sedan slutet av 2021 
RDS´ Kasei for Change. I områ-
det Kasei har kvinno-, mans- och 
ungdomsgrupper bildats för att 
förbättra kvinnors situation spe-
ciellt inom hälsoområdet. Grup-
perna fick först genomgå en ut-
bildning om faror med kvinnlig 
könsstympning, som varit vanlig 
i området, om negativa aspekter 
med barnäktenskap och tonårs-

graviditeter. De fick också kun-
skap om preventivrådgivning och 
mödravård. Efter detta har grup-
perna haft regelbundna aktivite-
ter i sina egna byar där man disku-
terat kvinnors hälsa. Kvinno- och 
mansgrupperna har också börjat 
att planera för den 6 februari då 
det är Internationella Dagen mot 
Kvinnlig könsstympning.

Ursula Hellberg 

Tillsammans med Rotaryklub-
barna i Hässleholm genomförde 
Hässleholm IWC tidigare i höst 
en musikalisk soaré till förmån 
för Inner Wheel-doktorn och Ro-
tary Doctors. Medverkade gjorde 
även generalsekreteraren i Rotary 
Doctors, Karin Håkansson, samt 
volontärläkaren Amita Falk.

Varje år brukar Inner Wheel Sverige 
samla in cirka 100 000 kronor till 
IW-doktorn (Plusgiro 29 70 96-0).

LYCKAT COVID-19 PROJEKT I TRANS-NZOIA

Ewa Jägevall, t.h. fick nyligen mottaga en 
Rotary Doctors Fellow av styrelseordföran-
de Gudrun Håkansson.
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SILVIASTIPENDIER TILL ANNA OCH MARIA
Äldres situation är ett av Inner Wheels prioriterade 
områden över hela världen. SIWR beslutade år 2011 
att instifta stipendier att utdelas till sjuksköterskor 
och undersköterskor som studerar demensvård vid 
Sophiahemmets Högskola till blivande Silviasjuk-
sköterskor respektive blivande  Silviasystrar. Gertrud 
Anderberg Sigtuna-Arlanda IWC. skapade ett vack-
ert rosenkort och försäljningen av detta IW-kort gav 
medel till stipendierna. 

SIWR beslöt dock att avsluta detta projekt den 31 
december 2021. Innestående insamlade medel ska 
användas för utdelning av sex stipendier 2022-2023.  

Vid ett samkväm på Silviahemmet den 18 okto-
ber 2022 delade jag ut två stipendium  á 10 000 kr till 
de blivande Silviasystrarna Anna Karlsson och Maria 
Albinsson som arbetar på ett äldreboende i Väster-
vik. 

De har uppvisat goda kunskaper och erhållit myck-
et goda omdömen vid teamarbete och bemötande 
av personer med demenssjukdom. Anna och Maria 
är mycket tacksamma för stipendiet och sänder de 
varmaste hälsningar till alla innerwheelare. .

Text Britt Block, Stipendieprojektansvarig 
foto Andre  Melkersson, Silviahemmet

 EVA OCH MARITH - NYA FUNKTIONÄRER I SIWR

Mitt namn är Eva Gille och jag 
är vald till vice rådspresident 
2022-2023. Jag blev medlem 
i Karlstad IWC 1999 via min 
svärmor Koula Gille. Då man var 
tvungen att ha en man som var 
med i Rotary – det hade jag då, 
och även nu. Jag bor med min 
familj, man, fyra  barn och hund, 
på Hammarö som är en kommun 
utanför Karlstad. Jag är utbildad 
civilekonom men arbetar med 
handknutna mattor i egen regi. 
På fritiden målar jag, drejar, 
hänger med mamma 92 år och 

läser italienska på en blygsam 
nivå. Självfallet kommer jag 
att göra mitt bästa under mitt 
vice år men jag saknar kollegor. 
Jag önskar att det fanns vDP-
kompisar i samtliga distrikt! Vi 
ska ju följas åt under flera år så 
det vore roligt att lära känna 
varandra redan nu. Tack för ert 
förtroende – I’ll do my very best! 
som betjänten sa till grevinnan.

Vänskap, hjälpsamhet och inter-
nationell förståelse!

Eva Gille, vice rådspresident 2022-2023

En kollega på socialtjänsten gjor-
de att jag, Marith Olsson, blev 
IW-medlem 2009 i Boden IWC. Jag 
har varit aktiv i klubbens styrelse-
arbete och varit både sekreterare 
och president samt distriktssekre-
terare.

Jag har största delen av mitt 
yrkesverksamma liv arbetat som 
socialsekreterare med specialist-
kompetens gällande missbruk av 
alkohol och droger.

Jag har bott i Boden nästan hela 
mitt liv och är gift med Ingemar 
och vi har bägge två barn sedan 
tidigare. Våra barn och barnbarn 
är boende i södra Sverige vilket 
innebär många och långa bilre-
sor till Göteborg och Stockholm 
varje år. Mina fritidsintressen är 
segling och att måla och teckna, 
något jag gärna vill fortsätta ut-
veckla.

Marith Olsson, rådssekreterare
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MARITH FICK HÖSTKORGEN I BODEN
Boden IWC startade hösten 
med att tidigare klubbpresident 
Ann-Christine Rutqvist lämnade 
över presidentkedjan till Pia Elm-
gren.  

Efter middagen genomfördes 
det sedvanliga lotteriet, Höstkor-
gen. Turlotten detta år hade Ma-
rith Olsson som alltså kunde gå 
hem med en välfylld korg.

Text och foto Marith OlssonAnn-Christine Rutqvist och Pia Elmgren.
Bilden t.h. Marith Olsson med vinstkor-
gen.

VILLA BERGALID OCH LJUNGBERGSFONDEN
Falu IWC har sina månadsmöten 
på Villa Bergalid, som är en pam-
pig patriciervilla utförd i italiensk 
nyrenässans. På ett månadsmöte 
fick vi höra mer om dess historia 
av Arne Ludvigsson. 

Villan  blev klar 1902. Byggher-
re var disponent Erik Johan Ljung-
berg - dåvarande disponent för 
Stora Kopparbergs AB. Han bidrog 
med många idéer om utförande 
och utsmyckning. Slutpriset blev 
200 000 kr, en fantastisk summa 
då. Än finns mycket finns kvar i sin 
forna glans. 

Däribland en väldig taklampa, 
designad av Ljungberg själv, samt 
en vackert svängd trappa med 

trappsteg av gjutjärn och räcke av 
smidesjärn. 

Erik Johan Ljungberg föddes 
i Grythyttan 1843 och kom från 
enkla omständigheter. Han visade 
tidigt stor teknisk begåvning och 
blev vid 32 års ålder disponent för 
Stora Kopparberg. 

Ett annat bestående min-
nesmärke över honom är stiftel-
sen Erik Johan Ljungbergs Ut-
bildningsfond, i dagligt tal kallad 
Ljungbergsfonden. Den är en av 
Sveriges största privata fonder för 
utbildningsprojekt inom teknik, 
naturvetenskap och entreprenör-
skap.      Text Meta Tosteby, 

foto Maj-Britt Wickberg

President Hanne Hedin tillsammans med 
föredragshållaren Arne Ludvigsson, f.d. 
stadsarkitekt i Borlänge.

PRESIDENTSKIFTE I BORÅS-SJUHÄRAD 
Borås-Sjuhärad IWC hade års-
möte och månadsmöte i Anne-
lundsvillan. Vid presidentskiftet 
avtackades Yvonne Prahl som 
överlämnade presidentkedjan till 
Christina Fransson.  

Vi höll en tyst minut för vår 
medlem Agneta Björsell som av-
led i augusti. 

Kvällens gäst Ewa Knutson, 
medlem i distriktsstyrelsen,  infor-
merade från informationsmötet 
i Gävle. En fråga gällde narkotika-
hundarna. Vi gör nu ett uppehåll. 

Ewa Knutson gav oss sedan 

berättelser och bilder från en 
spännande resa till Etiopien, där 
hon mött fängslande människor 
och ett rikt djurliv. Sällskapet på 

12 personer hade en reseledare 
som är uppvuxen i Etiopien. 

Efter denna intressanta be-
rättelse med många fina bilder 
tackade Christina Fransson för en 
mycket givande kväll och över-
lämnade den sedvanliga IW-ro-
sen. Därefter var det dags för 
kvällens lotteri. Grattis alla lyckli-
ga vinnare. Christina tackade alla 
som kommit och hälsade välkom-
na till nästa månadsmöte.

Text Birgitta Brissman. 
foto Birgitta Widell 

Yvonne Prahl har överlämnat kedja och 
ansvar till Christina Fransson.
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Borlänge-Tunabygden IWC har 
gästats av Nina Leskinen, en av få 
kvinnliga chefer  inom stålindu-
strin.

Efter examen på KTH som 
bergsingenjör började Nina ar-
beta på SSAB i Oxelösund. 29 år 
gammal fick sin första chefstjänst 
och  blev SSAB trogen i 12 år. Där-
efter följde Erasteel i Långshyttan 
där hon blev deras platschef och  
SKB i Oskarshamn. Norge och det 
anrika företaget Ulefos stod näst 
på tur i karriären. Sedan sju år är 
hon råvaruchef på Outokumpu i 
Avesta. Parallellt med sin karriär 

BESÖK AV EN RIKTIG STÅLKVINNA

har hon varit maka och mor. Livs-
pusslet har inte alltid varit lätt att 
få ihop men tack vare en förståen-
de, stöttande och flexibel make 
har det lyckats. På arbetsplatser-
na har det inte varit lika jämställt. 
Hon har av någon chefskollega 

blivit kallad ”lilla flicka”, vilket hon 
minst sagt uppskattade och upplyste 
vederbörande om.  I Norge hade man 
kalendrar med barbröstade kvinnor 
uppsatta, något Nina stred för att få 
bort. En stridbar fackboss och fega 
överordnade gjorde att hon förlo-
rade den striden, en svår förlust 
att ta!

Nina berättade mycket levan-
de och intressant om sitt liv och 
sin karriär. Vi damer i Inner Wheel 
satt hänförda och lyssnade och 
tänkte ”vad har jag gjort med mitt 
liv?” Ett tankeväckande föredrag!

Text och foto Helena Åhrman

WALK FOR WOMEN I EKSJÖ 

Första klubbträffen på nya verksamhetsåret i Eksjö 
IWC blev det promenad till Skidstugan som ligger i 
utkanten av Eksjö. Där finns en grillplats och klubb-
mästarna hade förberett med glöd och grillade korv 

på löpande band. Vi betalade var och en 100 kronor 
och de pengarna gick sedan vidare till ”BAS in Sweden”. 
Det blev en trevlig afton med samtal och umgänge, 
men vi fick tänka på att gå hemåt innan det blev för 
mörkt. På vägen tillbaka passerade vi sjön Hunsnäsen 
och kunde då njuta av den vackra solnedgången. 

BAS verkar som samhällsbyggare i Nepal och 
hjälper behövande nepaleser att uppfylla sina mest 
grundläggande behov såsom vård och utbildning.   
Genom samhällsinformation vid sjukhusen, hälsopro-
jekt ute på landsbygden och verksamheten vid BAS 
härbärge i Kathmandu möter vi de fattigaste och mest 
sårbara människorna i det nepalesiska samhället. 

Text Birgitta Henning, foto Marianne Ihse

Skövde IWCs septembermöte 
började med  årsmöte och avtack-
ningar av styrelsemedlemmar. 

Därefter tog kvällens före-
dragshållare Runo Sundberg vid. 
Han är en känd profil inte bara i 
Skövde utan i hela Sverige. Som 
skådespelare och komiker har 
han arbetat med många kända 
revymakare som Hagge Geigert, 
Tjadden Hällström och Gösta 
Bernhard och han har medverkat 
i otaliga filmer och teaterföreställ-

SKÖVDE IWC RIVSTARTADE HÖSTEN 2022
ningar. Mest känd är Runo för 
monologen Lanthandlar´n.

Därefter blev det ”3-minuta-
ren” med smålandsbördiga och 
tillika vår uppskattade klubb-
skattmästare Mary Persson.

Kvällen avslutades med vin-
lotteri och sedan släckte presi-
denten vänskapens ljus. Vi skil-
des åt, påfyllda av ny energi efter 
en kväll i vänskapens tecken!

Text Gun Sandelius, 
foto Marion Biversten

Kändisen Runo Sundberg gör sitt sista 
framträdande och gästar då Skövde IWC.
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MÄNNISKOHANDEL PÅGÅR ÖVERALLT
Mia Schyberg före detta regional-
koordinator mot människohan-
del föreläste för D 234 om den 
människohandel och prostitu-
tion som pågår överallt och som 
inte bara är ett storstadsproblem.

Rosasidan finns på nätet och 
tillhandahåller de s.k. sugarda-
tesannonserna. Utformningen 
av annonserna avslöjar vad det 
handlar om. Köparna är män i 
åldrarna 20–55 år från olika sam-
hällsklasser och civilstånd. 

Flickorna har olika bakgrund. 
De är mellan 17 och 23 år, ibland 

ännu yngre. Dålig självkänsla, 
behov av bekräftelse, en dålig re-
lation till föräldrarna eller frånva-
rande föräldrar är gemensamt för 
många av dem. Också utländska 
flickor, funktionsnedsatta eller 
rymlingar från en institution hör 
till offren. 

Det är ovanligt att flickorna 
definierar sig som prostituerade 
eller sexsäljare. Ersättning är fina 
kläder, pengar, smycken, resor el-
ler dyra saker.

Mia nämnde flera gånger hur 
viktigt det är med bekräftelse och 

att föräldrar samtalar med sin dot-
ter om hur hon mår och vad hon 
gjort under dagen. 

Text och foto Marita Björn

Mia Schyberg  och DP Agneta Svensson.

Umeå IWC har haft besök av 
Henrik Källberg och Anna Linde-
häll från Stadsmissionen i Umeå.

Verksamheten har funnits i 
tre år och omfattar olika typer av 
hjälp för både unga, gamla och 
djur.  En av dessa är Öppet hus & 
kök för olika målgrupper av  per-
soner med behov. De får gratis 
frukost och lunch. Stadsmissio-
nen hämtar mat varje dag från 
affärer, s.k. svinnmat och deras 
egen kock, Paul, lagar mat utifrån 
vad de får. 

Verksamheten är beroende av att 
få denna mat. Det delas även ut  
matkassar en gång i veckan. Natt-
härbärge, barnverksamhet och 
skyddat boende är andra viktiga 
verksamheter. 

Anna berättar att man erbjud-
er skyddat boende för våldsutsat-
ta kvinnor på uppdrag av Social-
tjänsten. Många av dessa kvinnor 
har husdjur som de inte vill lämna, 
så man tar emot dem också. Man 
är även den enda i Norrland som 
tar emot missbrukare. 

BESÖK AV STADSMISSIONEN I UMEÅ

Borås-Sjuhärad IWCs speciella 
gäst och föredragshållare Ida Bu-
rén är kultur- och förvaltnings-
chef i Borås. Hon har i hela sitt liv 
arbetat med kultur i olika former 
och tycker det är viktigt att kul-
turen skall göras tillgänglig för 
alla; barn, ungdomar och vuxna. 
Aktuellt i Borås är Ortens poesi, 
spoken Word poetry, en tävling 
för ungdomar i poesiläsning. 

Vinnaren får presentera sig på 
en deltävling som heter Poesi av 

unga röster  den 26 november i 
Boråshallen. 

Borås är en fantastisk konst- 
och kulturstad. Kulturförvalt-
ningen ansvarar för Bibliotek, 
Konstmuseet, Stadsteatern, Kul-
turskolan, Textilmuseet, Borås 
Museum och Bio Röda Kvarn. I 
Kulturprogrammet 2020–2023 är 
målbilden “Kulturen berikar borå-
sarnas liv och har nationell och in-
ternationell lyskraft”. 

Text Ingrid Krafft, foto Birgitta Widell

KULTUREN I CENTRUM I BORÅS

Det delas även ut  matkassar en gång i 
veckan.  Text Eivor Lundgren, foto Umeå 
stadsmission.
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300 VOLONTÄRER RENSAR MÄLAREN
Månadsmöte i Stockholm Västra IWC. Presidenten Ce-
cila Westman hälsade välkommen och tände det blå lju-
set. 

På programmet denna gång  stod  Åsa Douhan Gra-
nath som berättade om projektet Rensa Mälaren. Ett 
projekt som idag har 300 volontärer både under och 
över vattenytan. Lika mycket flyt hade inte  Stockholm 
Västra IWC när den i somras skulle besöka vänklubben i 
Hamburg. Resan blev avlyst i sista minuten på grund av 
inställda flyg.

Text och foto Anna Louise Nilsson

LOKALA PROJEKT VIKTIGA I DISTRIKT 235 

HELSINGBORG KÄRNAN FIRAR FYRTIO ÅR

Den 21 oktober firade Helsing-
borg Kärnan IWC att det var 
fyrtio år sedan man chartrades. 
Dagen firades med lunch på 
Sofiero Slott, en värdig plats för 
kalas.

Klubben fick ta emot många 

gratulationer och gåvor till olika 
välgörande ändamå. 

Fem IW-damer, som var med 
från början, mindes tillbaka hur 
det varit under de gångna fyrtio 
åren. Då var IW det ”inre hjulet” till 
Rotary. Nu är vi ju som bekant helt 

Fr.v. KP Anna Pia Rikardson, Helsingborg IWC,  pKP Anita Lindberg Höganäs IWC, Hel-
singborg Kärnan IWCs president Christel Vestergren,  DP Britt Falkman Hagström, Dsekr 
Maimo Widesjö och KP Birgitta Eriksson, Malmö-Kirseberg IWC.

”självrullande”. Klubben invigdes 
med dans på Brunnshotellet och 
har sedan fortsatt med många 
”trevligheter”, intressanta studie-
besök och föredrag.

 Inger Sandman uppmanade 
oss att resa på ”Conventions”. Det 
ger ett så mycket bredare per-
spektiv på IW. 

Nästa gång är det i Manches-
ter, där allting började!

Helsingborg Kärnan IWC tack-
ar för alla gåvor och gratulationer 
och ”rullar vidare” mot nya upple-
velser och gemenskap.

Text och foto  Gotton Bagger-Jörgensen

D235 hade sitt DÅM i Nyköping 
i oktober. På mötet betonades 
vikten av lokala projekt och att 
sprida information om dessa 
även utanför klubbarna.  

Katrineholm IWC stöder t.ex. 
Kvinnojouren Miranda som bl.a. 
har en tjejchatt för att stödja so-
maliska flickor. De får inte kom-
ma hem på kvällen förrän små-
syskonen kommit i säng utan 
måste dra runt på stan i otrygg-
het. 

Eskilstuna IWC stöder MOA och En-
köping IWC Majblomman.

Maud Riesten berättade om 
samarbetet med Majblomman i En-
köping (bilden).

Vid distriktsårsmötet avtackade 
pDP Elisabeth Eisen tidigare pDP 
Marlene Wahlqvist som i sin tur de-
lade ut medaljer till sina f.d. med-
arbetare i distrikt 235, Brita Forss-
berg, Inger Dalborg, Helene Reiner, 
Elisabeth Eisen och Majken Gustafs-
son. Text och foto Inger Dalborg.
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AUKTION PÅ FÖRSTA MÖTET I VÄNERSBORG
I september började vi i Väners-
borg IWC med mingel. Sedan 
öppnade vår president Birgitta 
Johansson kvällens möte och häl-
sade oss välkomna till bords.  Där-
efter avhandlades klubbfrågorna 
och sedan var det dags för vår 
“auktionist” Anne Fant Ekman att 
fatta klubban och påbörja kväl-
lens auktion.

 Klubbmedlemmarna hade 
bakat, syltat, saftat, hantverkat 
och skänkt pengar. Vår auktionist 
med hjälpreda Anita Pernklev var 

på strålande humör och lyckades 
få in hela 5 940  kronor som oav-
kortat går till Röda Korset/Ukraina 
och kvinnojouren i Vänersborg/

Trollhättan. President Birgitta 
tackade alla för en trevlig kväll 
och för att alla bidragit till ett strå-
lade resultat.

Text och foto Britt Carlsson

Varje år hamnar 70 000 personer 
på sjukhus efter en fallolycka. Fler 
dör varje år efter att ha fallit än rå-
kat ut för en trafikolycka.

Vi i Göteborg Norra IWC tyck-
te att dessa siffror var skrämman-
de och bjöd därför in Lena Zidén, 
leg fysioterapeut och docent i fy-
sioterapi vid Sahlgrenska Univer-
sitetssjukhuset för att ge oss tips 
hur man kan undvika att drabbas.

Skelettet blir skörare med åren, 
särskilt hos kvinnor. Fram till 20 års 
ålder förstärks skelettet och det 
gäller att vara fysiskt aktiv för att få 
så starkt skelett som möjligt. Efter 
20 års ålder gäller samma sak för 

att så långt som möjligt bibehål-
la styrkan i skelettet och försinka 
nedbrytningen.

Tips: Träna balans och koordi-
nation. Försök stå på ett ben i 10 
sekunder. Se över snubbelrisker 
som mattor, lösa sladdar. Ta hjälp 
att byta taklampa och annat där 
det krävs att stå på stege (använd 
aldrig en stol att stå på) Städa är 
jättebra träning! Var aktiv! Prome-
nera, ta trappan i stället för hissen, 
dans är både trevligt och nyttigt. 
Egentligen självklara saker. Men 
så lätt att glömma bort…

Text  och foto Kerstin Moldén  

DANS ÄR BÅDE TREVLIGT OCH NYTTIGT 

Margaretha Westesson letade lämliga 
utensilier så det tekniska fungerade.

Oktobermötet i Hässleholm IWC 
hade flera trevliga inslag. 

Klubbens Stipendiat 2022, 
Emmy Thyberg, slutade åk 9 i vå-
ras med strålande goda betyg 
och vitsord. Hon är en ödmjuk, 
omtyckt och hjälpsam kamrat i 
alla lägen. Dessutom har hon varit 
fotbollsmålvakt i Ungdomslands-
laget för F15! 

Bibruden, Jill Müller, är en tjej 
på snart 56 år, bosatt i Bjärnum. 
2018 blev hon arbetslös och av en 
slump trillade hon över en ettårig 

EN STIPENDIAT OCH EN BIBRUD
yrkesutbildning för yrkesbiodlare. 
Det blev snabbt ”hennes grej”! 

2018 hade hon fem bisamhäll-
en, idag har hon 130. 

Vår egen medlem Bodil Jo-
hansson höll ”tre minuter Inner 
Wheel”, en fin betraktelse över 
innebörden av IWs motto. Det 
finns två sorters människor, givare 
och mottagare. Givare ställer upp 
och ser andras behov, mottagare 
kan ta emot det som andra bidrar 
med. Det svåra är att lära sig att 
både kunna ge och ta emot.

Emy Thyberg får IWs vänskapsros av KP 
Eva Ulmfelt. Text och foto Ruth Brunner.
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På D 238s distriktsårsmöte var 
samtliga nio klubbar från Små-
land och  Skaraborg represente-
rade och  mötet hölls på Skövde 
Golfrestaurang. Dagen inleddes 
med att regementschefen för 
T2 i Skövde, Lisa Skoglund, höll 
ett spännande föredrag om hur 
hennes karriär varit, både med 
svårigheter som kvinna i försva-

DÅM MED SPÄNNANDE FÖRELÄSNING
ret men också hur utvecklingen 
kring detta gått framåt. 

Sedan var det dags för di-
striktsårsmötet som tog större de-
len av dagen i anspråk. Det blev  
många diskussioner, information 
samt framför allt gavs det möjlig-
het till erfarenhetsutbyte mellan 
klubbarna. 

Text och foto Ingela Lundin
Klubbpresident Eva Hellström tackar re-
gementschef Lisa Skoglund för ett spän-
nande föredrag.

Karlskoga Degerfors IWC välkomnades av Lars 
Persson till Bergslagens Räddningstjänst i Karlsko-
ga. Han visade oss ett bildspel, berättade om Rädd-

BESÖK PÅ BRANDSTATIONEN I KARLSKOGA
ningstjänsten och visade oss runt i brandstationens 
lokaler. Räddningstjänsten är ett kommunalförbund 
bestående av räddningskårerna från ett antal närlig-
gande samhällen. Dygnet runt, 365 dagar om året, 
finns de till för oss och upprätthåller beredskap för 
olyckor. Det känns tryggt! Det finns både hel- och 
deltidsbrandmän. Få kvinnor arbetar som brandmän.

”Den bästa olyckan är den som aldrig inträffar”. 
Därför satsar man också på samhällsinformation och 
utbildningar till allt från barn i skolan och förskolan 
till vuxna samt organisationer och företag. 

Text och foto Monica Lidholt

Några av innerwheelarna utanför brandstationen.

LUDVIKA I HATTEN PÅ UTFLYKT
16 förväntansfulla damer från 
Ludvika IWC och inbjudna gäster 
fick höra den spännande histo-
rien om CTH fabrikens start och 
utveckling från 1885 och fram till 
idag. CTH står för grundaren, Carl 
Teodors Hattfabrik. Nuvarande 
ägaren Markus Morin berättade 
livfullt för oss hur Borlänge kom 
att utvecklas från 1873 fram till 
idag. Carl Teodor kom till staden 
med 75 kronor på fickan med kun-
skap som fjärde generationens 

hattmakare startade han en liten 
hattfabrik. Affärerna gick lysande 
och 1927 producerade man 1 000 
huvudbonader om dagen, att 
jämföra med dagens produktion 
på 1  000 huvudbonader om året. 
225 personer, mest unga kvinnor 
arbetade i slutet av -40-talet och 
idag jobbar här fyra personer 
och endast sju hattbutiker finns i 
hela Sverige. Man använder idag 
lin från Wäxbolin och gör kepsar 
och folkdräktshattar på beställ-

ning. Efter denna fantastiskt inne-
hållsrika historia fick vi till slut pro-
va och köpa den huvudbonad som 
fallit oss i smaken. 

Text och foto Louise von Hofsten Pryd

RP och distriktspresidenter 2010–
2011 kallar sig Skarabéerna. På 
sin årliga träff möttes de denna 
gång hos pRP Sonja Eriksson i 
Göteborg. Under besöket hann 
man bland annat med Göteborgs 
stadsmuseum och Augusta Lun-

dins utställning som handlade om 
den första nordiska modehusska-
paren. 

På bilden syns fr.v. Sonja Eriks-
son, Marianne Möller  och Lisbeth 
Gabrielsson. 

Text Marianne Möller, foto privat

SKALBAGGAR I GÖTEBORG
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Staffanstorp IWC besökte i oktober närliggande 
gårdsmejeriet i Hyby. Där ystar ägaren, Maria Tu-
vesson-Lindgren, hantverksmässigt sina ostar av 
pastöriserad och opastöriserad mjölk.

Två gånger i veckan hämtar hon 500 liter mjölk 
hos en bonde i Bara vilket ger 100 kilo ost.

I det hemtrevliga orangeriet njöt vi av fem oli-
ka sorters ostar: tre mjukostar och två hårdostar, 
tillsammans med fröbröd och cider. Favoriten blev 
Pigan, en vitmögelost av camemberttyp som de 
flesta av oss inhandlade i gårdsbutiken. 

Text Berit Schannong, foto Barbro Berglund

OSTTILLVERKNING PÅ SOLDATTORPETS MEJERI

Den 4 maj firade vi i Lund IWC vårt 
60-årsjubieum med en strålande 
fest på Grand Hotel tillsammans 
med drygt 60 deltagare, medlem-
mar och gäster.

Inledningsvis lyssnade vi till 
härlig tradjazz av Metropolis Big 
Band, sedan följde trevliga tal, 
uppvaktningar och en härlig mid-
dag från kockens skafferi. 

Därefter kunde vi bland annat 
höra Maria Sörensson berätta om 
sin mamma, stjärnmannekängen 

Kim Söderlund, och hennes gar-
derob från 1950-talet och fram-
åt. Kläder som Maria  själv bär 
idag. Hon tackades med en ros 
av vår president Britten Hovsta-
dius, som varit enastående och 
drivande under sin långa äm-
betsperiod av nästan tre år. 

Tack till alla er som kom med 
generösa gåvor som vi sedan 
kunde addera med vår gåva till 
Ukraina.

Text Ann-Sofie Frånberg,  
foto Tor Wiedling Fernandez

60-ÅRS FIRANDE PÅ GRAND HOTEL I LUND

Britten Hovstadius avtackade Maria Sö-
rensson som bar sin mors klänning da-
gen till ära.

Skellefteå IWC har haft besök 
av Karin Lundmark från Urkraft. 
En verksamhet där man riktar sig 
till personer som behöver stöd 
”en bit på vägen”. Det kan till ex-
empel vara de som är  arbetslösa 
med försörjningsstöd, har psykis-
ka problem, ADHD, Asberger eller 
autism. 

Urkraft är ett socialt företag 
med 15 anställda och  mellan 200 
och 300 deltagare. Pengar får man 
genom projekt, som stöds av ESF 
(Europeiska socialfonden) samt 
genom att sälja tjänster till Arbets-
förmedlingen, Kommunen och 
företag. 

Urkrafts senaste investering var 
när man köpte Rydlinges plant-
skola, som numera kallas Kultur-
parken. En plats där man kan låta 
kreativiteten växa, med en fan-
tastisk trädgård och en fin ska-
parverkstad. Man kommer också 
att ha öppet för allmänheten med 
olika evenemang. Urkrafts hjärte-
fråga är att få människor att växa 
och tro på sig själv och sina förmå-
gor. Man tror på människors likhe-
ter där alla platsar. Där diagnos 
inte är ett hinder utan en chans till 
hjälp och förståelse.

  Text Monica Wikman, 
foto  Eva Burström

URKRAFT STÖDJER KREATIVITETEN

KP Astrid Viklund tackade Katrin Lund-
mark för hennes engagerande berättelse 
om Urkrafts utveckling och verksamhet i 
Skellefteå.
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Till Alvesta IWCs oktobermöte 
hälsade pKP Ing-Marie Lisecke Ro-

ALVESTA FICK VARNINGAR AV POLISEN  
bert Loeffel från polismyndighe-
ten samt från D240 DP Lena Gre-
vesmühl Råvik och Ruth Brunner 
varmt välkomna. 

Robert Loeffel berättade om 
det stora problemet med äld-
rebedrägerier. Han arbetar som 
presstalesperson i vårt polisom-
råde och är väl insatt i detta. Då 
kontanterna mer och mer för-
svann från vårt land såg bedra-
garna nya möjligheter att till-
skansa sig pengar. Ofta genom 
att ringa och utge sig för att vara 
en person med goda avsikter. 

Robert Loeffel från polismyndigheten och 
pKP Ing-Marie Lisecke.

Roberts råd och varningar var 
många: Lämna inte ut dina  ban-
kuppgifter. Släpp inte in någon/
några som utger sig för att kolla 
något i fastigheten såvida inte 
skriftligt meddelande har kom-
mit tidigare att besöket ska ske 
och vad som ska utföras.

Svara helst inte när okända 
nummer ringer. Facebook och 
Blocket var också något som man 
skulle se upp med.

Text Birgitta Dahl, 
foto Anita Svedenbrant

LADDAD INFORMATON PÅ KRUTHUSET

I oktober träffades Jönköping 
IWC på Huskvarna Stadsmuseum, 
mer känt som Kruthuset. Museet 
tillhör Huskvarna Hembygdsför-
ening och man har en ny utställ-

ning i museet, som invigdes 6 
juni i år. Vi var 16 intresserade  
inklusive gäster, som lärde oss 
mycket om Huskvarnas historia 
av Lisbeth Hall som ansvarar för 

museet. Berättelsen om Rumla-
borg var textsatt av Katarina Har-
rison Lindbergh. En del av muse-
et är tillägnad Alfred Dahlin som 
var lärare och moderniserade 
skolan i Huskvarna bl.a. genom 
att få Selma Lagerlöf att skriva 
geografiboken Nils Holgersson. 
Den väckte stort motstånd bland 
föräldrarna i Huskvarna.

Huskvarnasonen Alf Henriks-
son har en egen del av museet 
där man kan läsa många av hans 
dagsverser. 

Efter guidningen åt vi en god 
lunch i Kroatorpet.

Text Anita Ljungquist, 
foto Karin Mårtensson

NU KAN VI ALLT OM SJÖGURKOR 

Vid Gullmarsfjordens mynning, 
på Skaftölandet i Bohuslän ligger 
Kristinebergs Center för marin 
forskning och innovation. Med-

lemmar från Göteborg Norra 
IWC och Göteborg Södra IWC 
gjorde en solig dag i augusti en 
utflykt dit för att lära mer om den-
na viktiga  verksamhet.

Vi togs emot av vår medlem 
Elisabet Strömberg samt hennes 
man Jarl Ove, som var förestån-
dare här under många år. Vi fick 
ta del av historien från 1870-talet 
till dags dato. Vi fick lära oss om 
sjögurkor och hur dessa kan an-
vändas för balans i havet. Vi be-

sökte akvariet där det simmade 
runt både kända och okända var-
elser. Vi blev verkligen uppmärk-
sammade på hur viktig forskning 
är för att förstå förändringar och 
vad man kan göra för att både 
människor och djur ska se fram 
emot en ljus framtid.

Den trevliga och informativa 
dagen avslutade med god lunch 
(färsk torsk) på Gullmarstrands 
Hotell.

Text och foto Kerstin Moldén
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MODE HOS BOUTIQUE IGELKOTTEN

KP Birgitta Hunn i Norrköping Norra IWC hälsade 
välkommen till de drygt 40 modeintresserade och 
förväntansfulla damer som samlats inför kvällens 
modeshow som visades av klubbens egna ”manne-

känger”.  Kläderna kom från Boutique Igelkotten.
Höstens mode domineras av jord- och naturnära to-
ner i vilsam färgskala - brunt, sand, beige och camel. 
Mannekängerna visade design från flera kända mo-
dehus. En härlig långärmad maxiklänning, kostym, 
höstkappa, tidlös skjorta och kashmirtröja var några 
av plaggen som vi fick se. Med en färgglad halsduk 
eller sjal får du en fullständig höstlook, eller varför 
inte matcha med härliga accessoarer, som smycken, 
skor eller en snygg handväska?

Vår klubbmästare Ann Weimer tackade för en fin 
kväll fylld av inspiration och överlämnade var sin IW- 
ros till mannekängerna och en ros till Boutique Igel-
kotten. 
     Text Christina Mofors, foto Ann Weimer

 Boutiqueägare Fikriva med tjusiga IW-modeller.

Vimmerby IWC har gjort ett mycket trevligt studie-
besök hos Eplarós, som är  ett lokalt företag i Hults-
fred. 

Emma var 21 år när hon startade sitt företag. Hon 
jobbar som fotograf, konstnär, illustratör och förfat-
tare. Hennes tema är djur och natur. 

År 2013 startade hon sin web shop där det finns 
ca 50 olika produkter. Fem år senare  gav hon ut sin 
första bok och idag jobbar hon bara med böcker. 
Det är  faktaböcker som är översatta på flera språk. 
Eplarós (uttalas äpplaros) är också en översättning. 
Det är ett isländskt ord och betyder äppelros.

Text Margarta Lindström, foto Ann Arvidsson

TREVLIGT BESÖK HOS EPLARÓS I HULTSFRED

Emma Jansson i sin butik.

KONSTEN ATT SKRIVA OCH GE UT EN BOK

Vid oktobermötet hos Linköping IWC var kvällens 
gäst Lena Hilmersson som pratade utifrån temat ”Att 
skriva och ge ut en bok.”  Lena är Linköpingsbon som 

Lena Hilmersson lottade ut en bok som Eva Lundström, t.h. 
vann. I mitten kvällens KP Elisabeth Olofsson-Öberg.

länge drömde om att skriva en bok. Nu har hon gi-
vit ut tre böcker: ”Om inte Rasmus fått röda hund”, 
”Om det inte hade hänt” och ”Och vinnaren är”.  
Böckerna hänger delvis ihop men kan även läsas fri-
stående. Lena låter berättarperspektivet växla mel-
lan böckernas olika karaktärer. Den första boken 
tog fyra år att författa och förlägga, sedan gick det 
snabbare, mycket tack vare den skrivarcirkel hon 
kom att delta i. De stora förlagens vanligaste svar är 
”Tack, men nej tack”. Lena valde ett s.k. hybridförlag, 
som erbjuder viss hjälp under den långa processen 
från idé till manus, arbete med texten, välja omslag 
och format, fram till den tryckta boken.  Därefter föl-
jer arbetet med att marknadsföra boken, bland an-
nat genom att, som denna kväll, väcka vårt intresse 
och nyfikenhet – det lyckades! 

Text Anna-Karin Johansson, foto Lilian Bergholtz
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232 Skellefteå IWC Solweig Bäckman
232 Skellefteå IWC Ewa Lindberg
232 Sollefteå IWC Margaretha Eriksson 
232 Umeå IWC Georgine Gillbro
232 Umeå IWC Solveig Strandberg

233 Borlänge-Tunabygden IWC Helena Norell
233 Falun IWC Christina Brunell
233 Falun IWC Gunilla Lindkvist
233 Ovansiljan IWC Kaija Partanen

234 Hagfors IWC Ulla-Britt Pedersen
234 Karlstad IWC Lena Larsson
234 Västerås-St Ilian IWC Erdmute Klein

235  Enköping IWC  Monica Hallgren
235 Enköping IWC Gunilla Sollenberg
235 Katrineholm IWC Anita Hjelte Björklund
235 Mariehamn IWC Carol Andersson
235 Nyköping-Oxelösund IWC Gunilla Marklund
235 Sigtuna-Arlanda IWC Iréne Carlson
235 Sigtuna-Arlanda IWC Lena Lindberg
235 Södertälje IWC Marianne Pettersson

236 Alingsås-Lerum-Vårgårda IWC Lena Lööv
236 Borås-Sjuhärad IWC Eva Filipsson
236 Borås-Sjuhärad IWC Marita Lindberg
236 Borås-Sjuhärad IWC Monica Pohlin
236 Kungsbacka IWC Hanneliese Hellgesson
236 Kungsbacka IWC Lena Simmerberg
236 Kungshamn-Lysekil-
 Munkedal IWC Lena Sivik
236 Strömstad-Tanum IWC Bodil Kjellqvist

238 Eksjö IWC Ann-Cathrine Öster
238 Gislaved IWC Annica Park
238 Lidköping IWC Mai Rahm
238 Vetlanda IWC Monica Asp

VÄLKOMMEN  ALLA NYA MEDLEMMAR!
238 Vetlanda IWC Barbro Tydén
239 Höganäs IWC Catharina Persson Titze
239 Lund IWC Christina Jeppsson
239 Malmö-Kirseberg IWC Lena Hallström
239 Malmö-Kirseberg IWC Gunilla Sjösten
239 Simrishamn IWC Monica Gripp 
   Jägholt
239 Skurup IWC Marielle Adegran   
   Rutherford
239 Trelleborg IWC Lizian Kyréus
239 Trelleborg IWC Linda Rahm
239 Trelleborg IWC Åsa Robertson

240 Bromölla-Sölvesborg IWC Berit Granath
240 Bromölla-Sölvesborg IWC Yvonne Karlsson
240 Bromölla-Sölvesborg IWC Ingrid Riverstål
240 Halmstad-Tylösand IWC Gunilla Berntsson
240 Halmstad-Tylösand IWC Rose-Marie Persson
240 Hässleholm IWC Eva Andersson
240 Hässleholm IWC Siv Gyllix
240 Hässleholm IWC Ewa Olsson
240  Hässleholm IWC Ingrid Wetterlundh
240 Osby-Broby IWC Annelie Hilbertsson

Halmstad-Tylösand IWCs vKP Gunilla Twisselmann hade 
nöjet att välja in två nya medlemmar vid novembermötet. 
Efter en underbar måltid uppdaterades vi om IW av DP Lena 
Grevesmühl Råvik. Fr.v. Gunilla Twisselmann, Rose-Marie 
Persson, Gunilla Berntsson.

Text och foto Birgitta Brofelth

RP och distriktspresidenter 2013 
-2014, Ormarna, träffades under 
tre härliga dagar hos Margareta  
Warnholtz i Falkenberg. 

Det var bl.a. besök hos 
glaskonstnärinnan Dagmar Glem-
me, vingårdsbesök och stads-
vandringar.

Text och foto Maj-Britt Wickberg

ORMAR I
FALKENBERG

Nedre raden: Laila Lundqvist, Kristina Andersson, Christina Persson.
Bakre raden: Maj-Britt Wickberg,  Ann Persson, Birgitta Gleerup, Lilian Bergholtz, 
Margareta Warnholtz och Agneta Svensson.

  

VI SAKNAR
    
233 Bollnäs-Edsbyn IWC Karin Warpe 2013-2022 
236 Alingsås-Lerum-Vårgårda IWC Brita Aurell 1980-2022
236 Göteborg Norra IWC Agneta Tobrand 1987-2022 
236 Göteborg Södra IWC Alva Ekström 1986-2022 
239 Trelleborg IWC Inga Grahn 1986-2022 
241 Norrköping Norra IWC Eva-Britt Lundvall 2021-2022 
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Sveriges yngsta Inner Wheel-
klubb, Gislaved IWC, firade sitt 
20-årsjubileum den 1 oktober på 
Hotell Nissastigen i Gislaved. 

33 IW-medlemmar med res-
pektive kom för att fira med god 
mat, tårta, tal och underhållning. 

Birgitta Sallmén, klubbens 
charterpresident medverkade 
med ett kåseri i vilket hon delgav 
sina minnen från de 20 år då Inner 
Wheel- hjulet snurrat i Gislaved. 

Det var Ann Johnsson, idag 
medlem I Nyköping Öster IWC  

YNGSTA KLUBBEN - GISLAVED IWC NU 20 ÅR
och närvarande på 20-årsjubileet, 
som var en av initiativtagarna och 
som tillsammans med blivande 
charterpresidenten cyklade runt 
för att dela ut inbjudningskort till 
alla Rotaryfruar i området.

Många gäster var inbjudna till 
jubiléet, däribland past DP Inge-
gärd Vårbrant, Jönköping-Ban-
keryd IWC, klubbens mentor och  
”gudmor.”

Text Birgitta Sallmén, 
foto Catharina Johansson

Charterpresidenten Birgitta Sallmén  i 
samspråk med nya verksamhetsårets 
klubbpresident Margaretha Lööf.

HÖG STÄMNING NÄR VETLANDA FYLLDE 60 
Den 17 september firade Vetlan-
da IWC 60  år med 30-talet gäster 
hos Sara & Mats i Näshult. 

Charterpresident 1962 var 
Birgitta Österberg och fadder-
klubb var före detta Nässjö IWC. 
AnneMarie Olzon, chartermed-
lem, var med och firade och för-
ärades en röd ros.

Vid varje kuvert låg en 
IW-tändsticksask, detta för att 
minnas alla askar som under åren 
skickats från Vetlanda till klub-
bar i Sverige och utomlands, to-
talt 741 000 askar. Med trerätters 

meny, tal av KP Karin Ohlsson, DP 
Britt-Marie Kjellberg, Skövde S:ta 
Elin IWC och Rotarypresidenten 

Jimmy Nilsson blev stämningen 
hög och alla trivdes.  Karin Ohls-
son berättade om de 60 årens 
olika aktiviteter och hjälpprojekt, 
däribland klubbens eget projekt 
”Child Friend”,  ett skolhem i Thai-
land för utsatta barn som drivs av 
en svensk stiftelse.

Hon berättade också att ett 
kuvert vid charterfirandet kostat 
36 kronor, omräknat till dagens 
värde blir ca 427 kronor.

Text Rigmor Abrahamsson, 
foto Barbro Johansson

Jubileumsgäster höjde stämningen.
Fr.v. AnneMarie Olzon, chartermedlem, 
Karin Ohlsson, KP, Britt-Marie Kjellberg, 
DP.

BOKTIPS FRÅN YSTAD INFÖR HÖSTEN
Det blev ett trevligt oktobermöte 
hos Ystad IWC med stadens bok-
handlare Kerstin Rydholm som tip-
sade om aktuella böcker. 

Snart kommer nya upplagor 
av årets Nobelpristagare Annie Er-
naux ut. 

I övrigt fick vi tips om såväl 
barnböcker som historieböcker, 
romaner, memoarer och en thril-
ler. Kerstin avtackades med ros 
och vin samt ett passande IW-bok-
märke. 

Efter mötesförhandlingarna be-
rättade klubbmästare Elisabeth 
om hösten som är en årstid att 
gilla. Hon hade även tagit med sig 
lite av hösten in i lokalen genom 
att pynta den höstfint. 

Vi fick också lära oss att man 
kan göra tvättmedel av hästkas-
tanjer.
 Även detta möte avslutade vi 
med en sång. Det blev en liten 
höstvisa.

Text och foto Ursula Hellberg Bokhandlare Kerstin gav fina tips.
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STOCKHOLM EKERÖ 35 ÅR
I oktober firade Stockholm 
Ekerö IWC sitt 35-års jubileum 
och vi var några medlemmar från 
Stockholm Västra IWC som var 
inbjudna och fick avnjuta en god 
middag och höra vår distriktspre-
sident Brita Forssberg tala om 
Inner Wheel. Klubbens charter-

president Maria Herrström be-
rättade om hur klubben startade 
för 35 år sedan med en högtidlig 
ceremoni i Storkyrkan. Marianne 
Wahlgren, Ann-Christine Edin och 
Maria själv är medlemmar sedan 
klubben chartrades. 

Text och foto Anne-Louise Nilsson

Jönköping-Bankeryd IWC har 
besökt Ulricehamns Tapetfabrik. 
Hög kvalitet som kombinerar 
hantverksskicklighet med håll-
barhet, tradition och nytänkande 
är utmärkande för fabriken.

Med olika trycktekniker pro-
ducerar de i samarbete med någ-
ra av Sveriges ledande designers 
och formgivare tapeter av högsta 
kvalitet. Största kunden är Svenskt 
Tenn. Limtrycksteknik har använts 
sen 1800-talet. Den påminner om 
potatistryck där mönstret byggs 

HÖGSTA KVALITET ALLTID PÅ TAPETEN 

Vilken tapet ska vi välja. Det finns många 
fina mönster att välja på.

upp med valsar och färger som 
läggs lager på lager.  Att trycka 
vått i vått ger ett levande , nästan 
handmålat uttryck.

 Många olika tapetmönster 
fanns i ”Show Room”. Däribland 
Modern Classic som är en ny kol-
lektion av gamla klassiska möns-
ter. 

Vi tackade för ett mycket in-
tressant studiebesök med en 
chokladkartong.

Text Monica Björkman,
 foto Ing-Marie Sörstedt

 

Vid novembermötet firade Bor-
länge-Tunabygden IWC 50 år 
med mingel, trerättersmiddag, 
levande musikuppträdande med 
solo- och allsång samt med ett 
välfyllt vinstbord till lotteriet.  

Av distriktets övriga klubbar 
hade flera mött upp för att vara 
med på festligheterna. 

Klubbens nestor 93-åriga Rosa 
Strömnes, som med sina 49 år i 

BORLÄNGE-TUNABYGDEN FIRADE 50 ÅR
klubben, berättade fängs-
lande om klubbens char-
terpresident Disa Nilsson 
och hur klubben har ut-
vecklats under 50 år. 

På bilden flankeras den världsom-
spännande standarväggen av  DP 
Annkatrin Forsling, Avesta IWC 
(t.v.) och klubbens vKP Elisabeth 
Mejer som med säker hand höll i 
klubban under kvällen.

LUNCHMÖTE MED AMBULANSINFORMATION
Kungsbacka IWC hade till 
lunchmötet i oktober inbjudit 
ambulans-sjuksköterskan Mat-
tias Lundin att informera om 
ambulansverksamheten i Kungs-
backa och Halland. Ett mycket in-
tressant föredrag. Alla log när Mat-
tias sa att de blir så glada när barn 
skriker. Antingen har de ont eller 

så är de arga men då vet vi att de 
lever. Lycka är att barn skriker allt-
så. Mattias tackades med en påse 
kakor till sig och sina kollegor.

Vi åt en god sjötunga på vår 
favoritrestaurang ” Esters ” och vi 
hade vinlotteri och bokbord. 

Text Rose-Marie Green Lundin, 
foto Ulla Ahlerup

Text och foto Ingrid Haggårds
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En roll up stärker den interna sam-
manhållningen 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@tibroreklamatellje.se
alt. annan firma som gör skyltar.

BRA PR MED ROLL UPS 

INNER WHEEL
Ett världsomspännande 

kvinnligt nätverk för

•     VÄNSKAP
•     HJÄLPSAMHET
•     INTERNATIONELL 

         FÖRSTÅELSE

Distrikt 233
Inner Wheel Sverige

NYA "LILLA BLÅ" kan beställas från rådspre-
sident Agneta Larsson mot portokostnader.

GOLFBOLLAR SOM NÅR FRAM

IW-sjalen har blivit en succé. Många 
har köpt och använder den för att 
ge god PR åt IW. Sjalen är i 100% 
siden och finns i gul och i blå bot-
tenfärg. Se bild.

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 be-
ställt  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

31 DECEMBER
Absolut SISTA CHANSEN 

Malmö-Kirseberg IWC har ett fyrsi-
digt gratulationskort i A5-format. 
Överskottet går till narkotikabe-
kämpning. 
Beställs hos Birgitta Eriksson 
birgitta.eriksson@concordia.se 
0708-115575.
100 kr /4 kort med kuvert + porto.

GRATULATIONSKORT

SIWR BOKMÄRKE 

IW-märkta golfbollar (Titleist DT TruSoft) beställs 
från Helena Hansson Ohlsson, 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 le-
vereras på annat sätt. Betalning till bg 331-3129. 

  

1 juli 2022 – 31 oktober 2022

= 10  000 kronor

      2 790 kr            13 505 kr           23 153 kr
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IW-doktorn             PlusGiro    29 70 96-0
Garissa PlusGiro    11 00 08-0

KONTON TILL 
VÅRA GEMENSAMMA
HJÄLPPROJEKT

INSAMLADE MEDEL

I W - S H O P E N  A L L T I D  Ö P P E N
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D233 har glädjen att på nytt (pandemin stop- 
pade oss senast) inbjuda alla innerwheelare 
till ett Vänskapsmöte i det vackra Dalarna 
den 15-17 september 2023. Vi bor och äter 
på klassiska Green Hotel i Tällberg och gör 

Avslutningskonserten på Dalhalla i Rättvik  blir det högaktuella bandet Weeping Willows som tillsam-
mans med gästartister kommer att leda oss genom en kväll med musik, eld och ljusspel. En helt unik och 
minnesvärd upplevelse.   Ingår i Dalhallapaketet.

VÄNSKAPSMÖTE I DALARNA15-17 SEPTEMBER 
utflykter till välkända konsthantverks- och konst-
närsmiljöer. En pampig konsert i den mäktiga utom-
husarenan Dalhalla avslutar vår träff i vänskapens 
tecken. Vi välkomnar även medföljande. Mer info 
finns på vår hemsida. Mycket välkommen!

Vänskapsmötet inleds fredagen 
den 15 september med samling 
på Green Hotel, Tällberg. Efter ge-
mensamt eftermiddagskaffe blir 
det en välkomstceremoni med 
temat Inner Wheel i vänskapens 
tecken. På kvällen serveras en 
trerätters middag med mingel 

och underhållning. På lördag för-
middag arrangeras två alternati-
va bussutflykter till kända konst-
hantverks- och konstnärsmiljöer. 
Under lördagen ordnas även en 
golftävling på Leksands GK. Mid-
dag på Green Hotel på eftermid-
dagen, därefter bussfärd till Dal-

halla, Rättvik, och konsert med 
Weeping Willows med gäster. Ef-
ter konserten blir det vickning på 
Greens. 

På söndagen efter frukost ar-
rangeras en guidad promenad i 
Tällberg varefter Vänskapsmötet 
avslutas. 

Fredag–lördag: Eftermiddags-
kaffe, tre-rättersmiddag, logi och 
frukost.
Lördag–söndag: Tre-rättersmid-
dag, buss ToR Dalhalla, biljett till 
konserten, avbeställningsavgift 
för konsertbiljetten, vickning ef-
ter konserten, logi och frukost. 

Det ingår också ett avboknings-
skydd i boendepaketet på Green 
Hotel som ger dig fri avbokning 
fram till 7 dagar före ankomst.

Vi har ett antal förbokade rum 
till specialpris. 

Ange kod ”Inner Wheel” när du 
bokar. 

Boka helst via mail:  
mail@greenhotel.se   
eller tel: 0247-50 000. 

Det finns ett begränsat antal 
enkelrum och rum på botten-
plan. Hotellet saknar hiss. Först till 
kvarn… 

Från 4 390 kr/person

Dalhallapaket på Green Hotel till specialpris!  Bokas direkt på Green Hotel.  Detta ingår:

Zorn och dalahästar                                                      
Zorngården i Mora är ett måste 
för den som inte varit där. På vä-

Bussutflykter: Anmäl dig till ett av alternativen på sidan 24          

gen stannar vi i Nusnäs och ser på 
trähästtillverkning av dalahästar.  
Buss, entré, guidning och fika. 

Jobs Handtryck och Hildasholm
Vi ser hur man gör de välkända 
Jobstrycken i Siljansnäs. 

Därefter besöker vi Hildasholm, 
Axel Munthes hus i Leksand. Buss, 
entré, guidning och fika. 



POSTTIDNING B
Vid obeställbarhet retur till
Kajsa Rentzhog
Falsterbovägen 3
857 30 Sundsvall

Namn……………………………………………………………………………………………………………………

Email………………………………………………………….................................................................................................... 

Telefon …………………………………………………………..............................................................................................

Klubb/distrikt/land ……………………………………………………………………………………………………

Namn medföljande ……………………………………………………………………………………………………

Önskemål  om särskild kost, hämtning vid station m.m……………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………....
 

Skicka denna anmälan till ulla.hedlof@gmail.com eller Ulla Hedlöf, Vallmansgatan 11, 791 31 Falun.

Anmälningsavgiften (200 kr/pers) betalas samtidigt med anmälan.

Resterande avgifter för utflykter m.m. betalas senast den 1 mars 2023 eller i samband med anmälan.

Bankgiro 5928 – 6831           Glöm inte att ange namn!

Har du frågor? Kontakta 

Hanne  070-433 64 77 hanne.hedin@telia.com  Lena  070-422 16 22 lena@porelius.se 

Maj-Britt  070-672 07 70  mbwickberg@hotmail.com   Ulla  070-749 47 57 ulla.hedlof@gmail.com                                                    

Stina  072-542 89 64  stina.t.karlsson@gmail.com               

                                                                                                                                                           

Jag anmäler mig till:                       Antal pers        Summa

Obligatorisk anmälningsavgift (återbetalas ej)  200 kr/pers            ………….                     ...……kr

Utflykt "Zorn och Dalahästar"               575 kr/pers            ………….         ............kr

Utflykt "Jobs Handtryck och Hildasholm"              575 kr/pers            ………….         .……..kr

Guidad promenad i Tällberg söndag förmiddag                     ………….

Om jag inte bor på Green Hotel kostar

Fredag: Eftermiddagskaffe och 3-rätters middag    700 kr/pers           ………….       ………..kr

Lördag: 3-rättersmiddag och vickning              800 kr/pers            ………….       ………..kr

Lördag:  Konsert Dalhalla               1 200 kr/pers            ………….       ………..kr

Totalt att betala till Bankgiro  5928 - 6831               ......…..kr

Anmälan till Vänskapsmötet i Tällberg, Dalarna 15 – 17 september 2023

OBS! Dalhallapaketet inkl logi, mat och Dalhallakonsert bokar du direkt med Green Hotel. 

mail@greenhotel.se eller tel: 0247-50 000

ANMÄLNINGSBLANKETT FÖR VÄNSKAPSMÖTET I DALARNA 2023

Golf på Leksands GK lördagen den 16 september                    …………


