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REDAKTÖREN HAR ORDET

OBS! 
Skicka alla bidrag till IW-
Nytt till din distriktsredak-
tör/DISO. Namnet på henne 
finns i matrikeln och här på 
sidan 22.

  

    VI SAKNAR
233 Bollnäs-Edsbyn IWC   Kerstin Olsén  2016-2022
233 Bollnäs-Edsbyn IWC   Sigrid Petersson  1962-2022
233 Hudiksvall IWC   Eva Tottie   1983-2022

234 Karlskoga-Degerfors IWC  Gunnel Elfman Eriksson 1976-2023
234 Västerås-St Ilian IWC  Maj-Gunnel Gustavsson 1987-2022

235 Katrineholm IWC   Anne-Sophie Edbladh 1981-2022

236 Kungsbacka IWC   Birgitta Löfgren  1989-2023
236 Kungshamn-Lysekil-Munkedal IWC Rose-Marie Tuimala  2008-2022

239 Malmö-Limhamn-Slottsstaden IWC Kristina Danielson  1992-2023
239 Malmö-Limhamn-Slottsstaden IWC Lilian Tegger  1988-2022
239 Simrishamn IWC   Madeleine Hellström 1984-2023
239 Skurup IWC   Marianne Svensson  2018-2022
239 Svedala-Bara IWC   Lena Järvestam  1992-2022

241 Nybro-Emmaboda IWC  Sylvia Gunnarsson  1986-2022
241 Nybro-Emmaboda IWC  Inger Stenberg  1987-2023
241 Västervik IWC   Britt-Marie Petersson 1995-2023

Stort tack till alla er som bidragit 
med bilder, reportage och redi-
geringar i detta nummer!  Det 
märks att det sjuder av aktivitet i 
våra klubbar vilket lovar gott för 
framtiden.

I början av året efterlyste 
IW-redaktionen bidrag från firan-
det av den internationella IW-da-
gen. Responsen blev verkligen 
god och det har varit ett nöje att 
få ta del av era aktiviteter. 

Många klubbar hade valt ett 
tema med anknytning till Inner 
Wheels tre motton: vänskap, 
hjälpsamhet och internationell 
förståelse medan andra upp-
märksammade starka kvinnor i 
dåtid och nutid eller något annat 
ämne av intresse. 

I flera klubbar passade man 
samtidigt på att välkomna nya 
medlemmar. För vi blir fler och 
fler. Sedan förra numret har vi fått 
över 50 nya medlemmar! Läs mer 
om firandet av IW-dagen på sid-
orna 9–13!

Men detta nummer av IW-nytt 
innehåller så mycket mer. Bland 
annat berättar vår svenska "repre-
sentant" i IIW, Ingelög Wyndhamn, 
om hur det är att vara  BD (Board 
Director). En uppgift som hon 
snart haft ett år med möjlighet till 
förlängning. 

Som medlem i världens vikti-
gaste nätverk för kvinnor kan det 
vara bra att ha koll på vad Inner 
Wheel står för och hur vi arbetar. 
Kerstin Jonson har gjort en ut-
märkt sammanställning som du 
hittar på sidorna 14–15. 

Våra projekt ligger naturligtvis 
oss medlemmar varmt om hjär-
tat. Om hur du och din klubb kan 
stödja IW-doktorn och Garissa på 
olika sätt kan du läsa på sidorna 
6–8. Där finns också senaste nytt 
om "narkotikasökhundar". Innan 
rådsmötet i april måste du ha tagit 
ställning till om vi skall ta upp det-
ta projekt igen. 

Bilden på omslaget är från fi-
randet av IW- dagen i Ystad. Som 

ni ser har vi tagit fasta på vår 
rådspresidents uppmaning – att 
ha roligt på våra möten!

Ursula Hellberg
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Rådspresident Agneta Larsson

VIKTIGA PROJEKT OCH MÖTEN

Kära Inner Wheel-vänner! 

Nu har vi lärt oss att skriva 2023, 
vilket inte var så lätt i början. Här 
nere i Skåne ser vi så sakta att vå-
ren försöker komma i gång och 
det är en tid som jag personligen 
ser fram emot. Det är nu livsan-
darna börjar återvända och vi får 
lust, glädje och inspiration till att 
träffas. 

På Facebook har jag läst att 
många verkligen rivstartade den 
andra halvan av vårt verksamhets-
år med fantastiskt fina program på 
Inner Wheel-dagen. En eloge till 
er! Allt i sann Inner Wheel-anda: 
Vänskap, Hjälpsamhet och Inter-
nationell förståelse.

Rådsmötet i Nässjö
Vi förbereder oss närmast för vårt 
möte i april. Rådsskattmästaren 
Monique, vice rådspresident Eva 
och jag gick igenom våra ekono-
miska förutsättningar på vårt di-
gitala budgetmöte redan i januari. 
(Vill bara tillägga att det gick allde-
les utmärkt att mötas via datorn).

Monique har gjort ett utomor-
dentligt fint arbete med att försö-
ka pussla ihop siffrorna. Tyvärr blir 
det lite minus, men som det på-
pekades vid rådsårsmötet i Lund, 
så tar vi från vårt kapital den här 
gången. Det fungerar ju inte hur 
länge som helst, så vi måste finna 
lösningar. Budgeten har sänts till 
klubbarna för diskussion. 

På rådsmötet kommer vi ju även 
att träffa våra vice distriktspresi-
denter och det ser vi fram emot.

Våra projekt
På rådsmötet nu i vår kommer Ewa 
Jägevall att presentera de förslag 

gruppen har kommit fram till vad 
gäller nya projekt de kommande 
tre åren.

Vi har också fått klartecken från 
Tullverket att åter kunna donera 
pengar till narkotikasökhundarna. 
Men förutsättningarna är ändrade.
Därför genomförs en omröstning 
bland klubbarna till rådsmötet i 
april.

Britt, vår Dp i 239, har efterlyst 
klubbarnas lokala projekt och hur 
mycket de skänkt till dessa. Intres-
sant att se vart vi skickar våra in-
samlade pengar! I D239 har bland 
andra diakonverksamheten och 
kvinnojourerna fått stora donatio-
ner. Finns det några gemensamma 
nämnare?  Kan vi samordna mel-
lan klubbarna i distrikten?

European Meeting
Senare i april kommer Gertie och 
jag att delta i European Meeting 
i Larnaca, Cypern. Där kommer 
vi att diskutera och försöka få till 
stånd en bättre samverkan mellan 
våra europeiska länder. För detta 
behöver vi  en modernisering av 
stadgarna för internationella Inner 
Wheel.  Stadgar som även är grun-
den för våra svenska stadgar.

Vänskapsmöte med IIWP 2023
Tack till er alla som arbetat med 
att få till ett nytt möte! År 2020 
blev ju tyvärr inställt. Glöm inte 
att anmäla er till vänskapsmötet i 
vackra Dalarna 15–17 september! 
Denna gång får vi besök av vår 
då nytillträdda IIW-president Trish 
Douglas. Det blir inga förhandling-
ar eller liknande utan ett rent möte 
där du kan ta tillfället i akt och pra-

ta med Trish om vad du går och 
funderar på. Först till kvarn gäller 
så tänk inte för länge! 

Convention 2024
Nu är det heller inte långt kvar 
innan vi ska åka på Convention 
i maj 2024. Den här gången be-
höver vi inte åka så långt, bara 
till England och Manchester. Sätt 
i gång att spara, undersök olika 
möjligheter för boende och resa i 
god tid! Nu gäller det! Sverige ska 
synas på Convention! 

På Convention tas också be-
slut om vilket gemensamt inter-
nationellt hjälpprojekt vi ska ha. 
”Strong Women - Stronger World" 
ska ersättas av något nytt och lika 
slagkraftigt.

Till sist önskar jag er alla en 
härlig vår. Fortsätt berätta på Fa-
cebook om era äventyr i Inner 
Wheels värld. Var rädda om varan-
dra och ha roligt på era möten!     

Agneta Larsson 
rådspresident
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Nationalrepresentant Gertie Stenkula

TILLSAMMANS KLARAR VI DET

Inner Wheel-medlemmar!

Ljuset börjar komma tillbaka, 
både på himlen och i Inner Wheel. 
Klubbarna har kommit igång att 
träffas trots covid, som p.g.a. vac-
cinationerna nu inte slår så hårt. 

Festligheter och föredrag va-
rierar på klubbmötena. Det är 
dags att ta tag i Inner Wheel-frå-
gorna. Det är så lätt att de glöms 
bort. 

Tre minuter Inner Wheel
Tre minuter IW vid varje klubb-
möte, vad kan de innehålla? Nya 
medlemmar berättar om sig själ-
va, men det är viktigt att plocka 
fram och beskriva vad som är gi-
vande och meningsfullt med vårt 
IW-arbete. Att jobba mot samma 
mål, för kvinnor och flickor med 
vårt motto, vänskap, hjälpsamhet 
och internationell förståelse. På 
tre minuter vid varje klubbmöte, 
välja att beskriva fakta runt IW, 
men också hur vi kan utveckla 
vårt IW-arbete. Ett ämne, en kort 
diskussion klubbmedlemmar-
na emellan, kanske mellan dem 
som satt sig närmast varandra, då 
känns det mer naturligt att utbyta 
åsikter.

Vad kan vi utveckla, diskutera? 
Våra hjälpprojekt, nationella och 
lokala, och inte att glömma vårt 
internationella projekt, Garissa, 
skolhem för flickor i Kenya. 

I anslutning till detta finns  ett 
sjukhus, där det pågår stort arbe-
te mot könsstympning. Ett arbete 
som ligger oss varmt om hjärtat.

Europasamarbetet
Att vi i Europa får möjlighet att på-
verka och stärka IW ser jag som en 

absolut nödvändighet med tanke 
på medlemsutvecklingen i Asien. 
I nomineringshäftet, som vi ser 
på Hemsidan under Nyheter finns 
det under varje nominering ner-
skrivet antalet medlemmar i res-
pektive land. Intressant läsning! 
Bl.a. Indien har ett väldigt högt 
medlemstal. För att stärka Europa 
behövs samarbete. Man kanske 
kan ha e-mailkontakt/zoommö-
ten med medlemmar i de europe-
iska länderna. Känner du någon 
IW-medlem i ett annat europeiskt 
land, så kan du ju ta kontakt och 
diskutera. Vänklubbar i Europa 
kan gynna samarbetet. Har klub-
barna idéer om vad vi ska göra i 
denna fråga?

Förra året träffades ett par 
europeiska grupper regelbundet 
och utarbetade motioner inför 
Convention. Convention äger rum 
våren 2024. Vi kan göra en del före 
Convention. Marianne Kaufmann, 
Britt Gars Petersson och jag träf-
fas regelbundet för att arbeta för 
hur vi ska utveckla Europas IW. 
Rådspresidenten och jag åker 
till European Meeting i slutet av 
april. Jag har aviserat att vi vill ha 
frågan om ett starkare Europa på 
agendan.

Klubbar - Distrikt
Alla klubbar behövs! Om tvivlet 
i en klubb börjar spridas och det 
inte går att få ihop en styrelse, så 
kontakta distriktspresidenten. Ett 
projekt med Mariehamn IWC där 
Margareta Wesslau är projekt-
ledare, handlar om att behålla 
klubben. Två andra klubbar age-
rar stöd. Detta projekt pågår un-

der två år. Mycket kan hända i en 
klubb under två år. Jag skulle vilja 
att vi agerar på liknande sätt, när 
det nu diskuteras att någon klubb 
tänker lägga ner.

Utveckla samarbetet distrikt - 
klubb. Avsikten är ju att distriktet 
ska vara ett stöd för de olika klub-
barna, komma med idéer, överfö-
ra värdefull information. Det ska 
vara ”vi” tillsammans oavsett om 
vi jobbar i klubben, i distriktet el-
ler i Rådet. Något som jag tycker 
fungerar bra, när vi etablerar kon-
takt är följande: Distriktspresiden-
ten har teamsmöten /zoommöten 
med klubbpresidenterna 2-3 ggr 
på hösten och 2-3 gånger på vå-
ren, vice distriktspresidenten har 
digitalt möte med vice klubbpre-
sidenterna, distriktssekreteraren 
har möte med klubbsekreterarna, 
distriktskassören med klubbkas-
sörerna etc. Inte så formellt, men 
man lär känna varandra, ventilerar 
aktuella spörsmål och arbetar då 
bättre tillsammans.  Fler idéer kan 
man utarbeta och göra som en 
policy för samarbetet.  

Jag önskar er alla en härlig vår 
och ett trevligt och aktivt Inner 
Wheel-arbete under andra delen 
av vårt verksamhetsår!

Gertie Stenkula
Nationalrepresentant
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Ingelög Wyndhamn Board Director 2022-2023

SOM BOARD DIRECTOR ÄR MAN ALDRIG BORED

Det mesta arbetet som Board Di-
rector (BD) sker via datorn och ge-
nom digitala möten. Min uppgift 
är främst att vara en länk mellan 
vissa klubbar och Internatio-
nal Inner Wheel. Varje BD blir av 
vice världspresidenten, i år Trish 
Douglas, (som kommer till vårt 
Vänskapsmöte i Tällberg i höst) 
tilldelad ett antal klubbar eller di-
strikt som inte har ett nationellt 
råd. Jag fick fem klubbar på Island 
att ansvara för och mejladres-
serna till deras klubbsekreterare. 
Men att knyta kontakt var lättare 
sagt än gjort.
 
Konsten att få kontakt
Jag skickade en presentation av 
mig själv och vidarebefordrade 
material från Trish till de fem klub-
barna. Ett par av dem svarade att 
de fått mina mejl men från de öv-
riga hörde jag ingenting. Men det 
ordnade sig. Kaija Keijala, BD-kol-
lega från Finland, kände en inner-
wheelare på Island som kunde 
hjälpa mig. Jag skickar nu mina 
mail till distriktspresidenten på Is-
land. Det fungerar bra!

Fysiskt möte i England
Inte förrän i oktober deltog jag i 
mitt första fysiska möte med Exe-
cutive Committee (Verkställande 
Utskottet) och alla BDs (Gover-

ning Body Meeting), se bilden.
Det var i Altrincham strax utanför 
Manchester där IWs huvudkontor 
ligger. 

Mötet var mycket givande och 
leddes av President Zenaida Far-
con på ett konstruktivt och profes-
sionellt sätt. Vi hade diskussioner 
om hur distrikten fungerar i olika 
delar av världen och hur man ar-
betar för att värva och behålla 
medlemmar. Alla BDs hade inför 
mötet skrivit en presentation av 
sig själva och sina arbeten hitin-
tills som vi läste upp.

Nytt presidenttema varje år?
Vi delades in i grupper och blev 
tilldelade olika ämnen att diskute-
ra och sedan redovisa inför grup-
pen. Frågor som vi fick ta ställning 
till var till exempel: Behövs ett nytt 
presidentmotto varje år? Bör IW 
indelas i fyra zoner i världen? Hur 
rekryterar vi nya medlemmar? Ett 
övergripande projekt för IW? Trä-
ning för ledare på alla nivåer? En 
IIW-fond som snabbt kan använ-
das när katastrofer inträffar?

Det blev många och intressan-
ta diskussioner. Alla BDs spelade 
också in en kort videosnutt där vi 
hälsade till medlemmarna på In-
ner Wheel-dagen. Den har skick-
ats ut till alla klubbar. Vid mötet i 
Altrincham blev jag ombedd att 

vara med och läsa och analysera 
Proposals (förslag) inför Conven-
tion 2024. Ett stort antal proposals 
har skickats in, så arbetet har varit 
tidskrävande men också mycket 
intressant genom att man får en 
inblick i vilka frågor som medlem-
mar i hela världen intresserar sig 
för. Constitution chairman Sissel 
H. Michelsen leder arbetet. Ambi-
tionen är att se till att de är formu-
lerade så att de kan förstås utan 
problem.

Jag fortsätter gärna
Knappt fyra månader av mitt upp-
drag som BD återstår. Det har va-
rit väldigt givande och lärorikt.

Jag vill passa på att framföra 
mitt tack för att jag fått förtroen-
det att komma med i Boarden.  

Även om jag som BD inte re-
presenterar mitt eget land är det 
med svenska värderingar och 
bakgrund jag deltar i diskussio-
nerna. Jag har därför med glädje 
accepterat nomineringen till yt-
terligare ett år som Board Director 
vid vårens val. Det skulle kännas 
bra att få möjlighet att fortsätta 
ett år till. Nu när har jag lärt mig 
hur saker och ting fungerar på det 
internationella planet.

Ingelög Wyndhamn 
Helsingborg IWC

Board Director 2022 - 2023
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Inner Wheel samarbetar sedan 
många år tillbaka med Rotary 
Doctors genom Inner Wheel-dok-
torn. IW-doktorn stödjer ”Lopet 
och Kasei for Change projekten” i 
nordvästra Kenya som handlar om 
kvinnors rätt till egen hälsa. Det 
pågår sju grupper i Kaisai-områ-
det och det har precis startat fem 
grupper i Lopet. Lopet for Change 
är en utökning av vårt lyckade 
Change-projekt Kvinnors rätt till 
egen hälsa. Under 2022 har läkare 
regelbundet åkt till vårt verksam-
hetsområde i västra Kenya och 
gör så även 2023. Läkarna arbetar 
numera på tre samarbetssjukhus 
tillsammans med lokal personal 
för att utveckla sjukvården inom 
viktiga definierade områden. I 
höstas återupptogs också tandlä-
karverksamheten efter pandemin. 

Unga mammor
Ny målsättning är att stödja Unga 
Mamma-grupper. Dessa grupper 
startades för att ge unga mam-
mor utbildning i sexualkunskap, 
preventivmedelsanvändning och 
liknande ämnen samt utveckla 

kamratstöd. Totalt involverades 300 
flickor som alla har blivit mammor 
redan vid 14–16 år ålder. 

Brunnsbygge
Inner Wheel-klubben i Sandviken 
stödjer byggnationen av en brunn 
genom Rotary Doctors. Klubben 
har ett konkret brunnsprojekt i en 
by och får rapport och bilder när 
brunnen är klar. Kvinnor går långt 
ett par gånger dagligen för att 
hämta 20 liter vatten i ett vatten-
krus. Inom Inner Wheel-doktorns 
ram får Inner Wheel-klubbar gärna 
stödja andra projekt som Rotary 
Doctors kan hjälpa till med att ge-
nomföra. Det byggdes nio brunnar 
under 21/22. Redan under detta 
verksamhetsår har det byggts yt-
terligare 13 brunnar som nu under-
lättar det tunga arbetet som kvin-
norna utför när de hämtar färskt 
vatten.

Sanitetsprojekt
Det finns också möjlighet att stöd-
ja andra konkreta klubbprojekt, 
till exempel sanitetsprojektet, som 
stödjer byar att förbättra sanitet 

och hygien genom att familjerna 
bygger latriner och handtvät-
tanordningar. Under 21/22 har 
det byggts latrinprojekt för 442 
hushåll i tre byar. 

Parasiter
Jiggers är en sandloppeparasit 
som kryper in under naglar på 
fötter och händer, det kliar och 
gör ont så barnen inte orkar gå i 
skolan. Att hjälpa byar som drab-
bas av jiggers är ett annat kon-
kret projekt som en klubb kan ta 
ansvar för. 

Utbildning och vård
Utbildning är något som alltid är 
viktigt. Just nu behöver byhälso-
volontärer utbildas om hur man 
identifierar vilka barn som är 
undernärda i sina egna byar. Vo-
lontärerna kan hjälpa familjerna 
som är drabbade att komma till 
barn- och mödravårdsklinikerna 
för att få tilläggskost och gröt-
flingor. Jeeplinjerna är beman-

IW-DOKTORN – ETT MÅNGSIDIGT PROJEKT

Pojkar får hjälp med att få bort jiggers från sina fötter.

Hämta vatten är kvinnornas ansvar. Att 
få en brunn nära sitt hem gör stor skill-
nad för livskvaliteten.

Kvinnors rätt till egen hälsa
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nade med sjuksköterskor och de 
kör regelbundet ut till ca 60 platser 
varje månad. Jeeplinjerna arbetar 
med  viktiga hälsovårdsarbeten och 
vaccinationsprogram för barn. 

Vaccinationer som ges är BCG 
(mot TBC och hjärnhinneinflam-
mation), Pentavalent (mot difteri, 
stelkramp, kikhosta Hib och hepatit 
B). Dessutom vaccinerar man mot 
polio och mässlingen. Barn får även 
A-vitamin och avmaskningsmedi-
cin. 

Det går också att stödja en 
”egen”  läkare som åkt ner för att 
jobba tillsammans med kenyansk 
sjukvårdspersonal. Rotary Doctors 
arbetar i fattiga områden i nord-
västra Kenya tillsammans med lokal 
kenyansk personal och lokala vo-

lontärer. Nytt för våren 2023 är 
att en svensk barnmorska kom-
mer att arbeta i området.

Kostnad 
Klubbprojekt genom IW-doktorn 
kan vara en engångsinsats eller 
ett klubb- och/eller ett distrikts-
projekt över ett år eller längre. 
Projekten kan ha en budget på   
ca 16 000 kr och uppåt. 

Under verksamhetsåret 
21/22 lämnade IW en gåva på 
90 000 kr och under innevarande 
verksamhetsår finns det 26  045 
kr på kontot som är öronmärkta 
till ”Lopet och Kasei for Change 
projekten”. IW-klubbarna, alter-
nativt ett av distrikten, får inom 
ramen för Inner Wheel-doktorn 

gärna stödja något/några av 
ovan nämnda behjärtansvärda 
projekt, där Rotary Doctors är 
genomförare. 

Gör som Sandviken IWC har 
gjort. Stöd IW-doktorn med en 
gåva utöver ”Change projektet”.
Till exempel, finansiera byggna-
tionen av en brunn med färskt 
vatten.

Alla IW-doktorns projekt syf-
tar till att göra situationen bättre 
för kvinnor – och när kvinnor får 
mer att säga till om när det gäl-
ler sin egen och sina barns hälsa 
så förbättras situationen för hela 
familjen och för lokalsamhället.  

Ewa Jägevall
Projektansvarig för IW-doktorn.

 adj. Styrelsemedlem i Rotary Doctors 
2020–2024

 En kvinna visar stolt upp latrinen och tvättanordningen som familjen har byggt. Foto Rotary Doctors.

Efter att Carin Berg Wedrén hållit 
ett föredrag om vikten av rent vat-
ten på vårt distrikts vårmöte före-
slog Sandvikenklubben att klub-
barna i D233 gemensamt skulle 
finansiera en brunn i Kenya. Detta 
till en kostnad av ca 40 000.

På höstmötet kom beskedet att 
intresset för en gemensam insats 
inte var tillräckligt stort för att ge-
nomföra projektet.

Då tog en av våra medlemmar 
i Sandviken initiativet och lade en 
generös grundplåt till en brunn. 

Nu har Sandviken IWC genom 
donationer och lotterier, samlat 
de pengar som behövs och har 
kontaktat Rotary Doctors för att 
slutföra vårt vattenprojekt.

Brunnen grävdes under fe-
bruari och bör i skrivande stund 
vara klar.

  Glädjen och stoltheten i 
klubben är nu stor.

Text Sonja Båtelsson, 
 foto Kerstin Jonson

SANDVIKEN SAMLADE TILL EN EGEN BRUNN
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Vårt internationella projekt är 
verksamheten i Garissa med skola 
och skolhem. Denna verksamhet 
drivs genom Monica och Carl-Ax-
el Ekmans insamlingsstiftelse. 
Stiftelsens ordförande i Sverige 
är Bo Lindell. Hans målsättning är 
att besöka Garissa varje år för att 
bl.a. säkerställa att våra insamlade 
medel  och insatser används på 
rätt sätt. Årets besök var i februari. 
Han rapporterar att flickorna i Ga-
rissa mår bra. Ingen har drabbats 
av Corona. 

Allt är för närvarande lugnt vilket 
vi är glada för. I området börjar 
dock sjukdomen kolera att sprida 
sig. 

Ett angeläget projekt
Våra insamlade medel går inte 
bara till flickorna utan vi stöder 
också SIMAHO (barn- och möd-
ravårdscentral) som inte bara 
arbetar med mödravård och 
förlossningar utan försöker ock-
så informera om den förfärliga 
könsstympningen. Trots att den 

är förbjuden i Kenya förekommer 
den fortfarande och har tyvärr 
ökat något de senaste åren. Ett 
problem för verksamheten är att 
ekonomin har försämrats. Myck-
et har blivit dyrare samtidigt som 
våra bidrag har minskat. 

För att verksamheten ska kun-
na fortsätta i samma omfattning 
som hittills är det viktigt att vi alla 
försöker skänka medel till detta 
angelägna projekt. Försök att på 
distrikts- och klubbnivå informera 
om verksamheten i Garissa.  

Bo Lindell kommer gärna och 
berättar mer om projektet. Bjud 
in Bosse nu efter hans återkomst 
från Garissa. Då får ni färsk infor-
mation från området.  Det är bara 
att höra av er till honom. Jag för-
medlar gärna kontakten.  

Det går utmärkt att även privat 
skicka engångsgåvor m.m. Stiftel-
sen tar tacksamt emot alla medel 
som kommer flickorna i Garissa 
till stor hjälp.   

Lisbeth Gabrielsson
            projektansvarig 

SKA VI FORTSÄTTA MED HUNDPROJEKTET?
Vi har nu fått en avsiktsförklaring 
från Tullverket som innebär att vi 
kan fortsätta donera pengar till 
narkotikasökhundarna. Jämfört 
med tidigare samarbetsavtal har 
vi fått ge avkall på mycket. Vi får  
bl.a. inga besök av hundar/förare, 
inte vara med att utse årets hund 
eller få egna redovisningar om 
"våra" hundar.

Anledningen till att vi inte fick 
ett nytt avtal, utan bara en avsikts-
förklaring, är att det kan förelig-
ga risk för jävsituation i samband 
med donationer till Tullverket från 
privata aktörer. 

Eftersom de nya beskeden 
från Tullverket innebär stora för-
ändringar måste vi fatta ett nytt 
beslut om projektets eventuella 

fortsättning. Därför genomförs 
en omröstning bland samtliga 
klubbar inför rådsmötet nu i april. 

Blir vårens beslut JA gäller 

projektet 3 år. Blir det NEJ tas frå-
gan inte upp till ny omröstning i 
höst.

Agneta Larsson
rådspresident

FLICKORNA I GARISSA BEHÖVER VÅRT STÖD
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En sen kväll i slutet av 1960-ta-
let satt några av IW-funktio-
närerna  efter ett VU-möte på 
Berners Hotel i London. Då sa 
Helena Foster, (bilden), som var 
blivande världspresident: 

"Jag skulle vilja ha en dag på 
året då alla Inner Wheel-med-
lemmar skulle göra något spe-
ciellt och tänka på sina kolleger 
runt om i världen”.

Dessa ord blev upptakten 
till vår World Inner Wheel Day. 

IW-DAGEN UPPMÄRKSAMMADES I HELA SVERIGE
Den dagen varje år bör alla 
medlemmar över hela världen 
förenas i personlig service och 
firande. 

Att det blev just den 10 janu-
ari beror på att det var samma 
datum Inner Wheel grundades 
år 1924.  

På följande sidor kommer någ-
ra glimtar från årets firande av 
IW-dagen från norr till söder. Läs 
och imponeras. Ursula Hellberg 
har gjort sammanställningen.

Arboga IWC välkomnade hela 
fem nya medlemmar samtidigt 
som man firade att Arboga IWC 
varit en klubb i drygt 50 år. Efter 
middagen blickade man tillbaka 
med hjälp av fotoalbum från åren 
som gått.

Sandviken IWC  firade med ett 
föredrag om friherrinnan och 
brukspatronen Cajsa Cederström, 
gift med Hans Hierta. Hans his-
toria är välkänd. Däremot har 
inte Cajsa uppmärksammats på 
samma sätt trots att hon drev 
verksamheten vid järnbruken i 
i Edsken och Högbo i 37 år efter 
makens bortgång. Hon gjorde 
jobbet, men han fick uppmärk-
samheten. Typiskt!

Katrineholm IWC hade också 
valt att hylla en kvinna. På pro-
grammet stod ”Augustas resa” 
- där Kerstin Melin berättade om 
vad hennes farmors mormor gjor-
de på 1800-talet och som Augus-
ta beskrivit i brev- och  dagboks-
form. Kerstin och hennes syster, 
Sara Azzam, bestämde sig för att 
genomföra ett ”systerprojekt”. 
De sydde upp en resegarderob 
i 1840-talsstil och gav sig iväg. I 
snörliv och stora, frasande under-
kjolar, sjalar och bahytter.

Mera textilhistoria blev det hos 
Norrköping IWC som firade till-
sammans med Linköping IWC. 
   På Norrköpings Stadsmuseum 
fick deltagarna lyssna till röster 
från några textilarbeterskor, höra 
vävmaskinernas slammer och fö-
reställa sig en arbetsdag i spinne-
riet. 

De fick besök av Kata Dahl-
ström, som var en agitator för 
bättre villkor i textilindustrin och 
kvinnans rätt i samhället. Även 
Anna Särström, textilarbetare, 
facklig och kvinnopolitisk pionjär 
upphöjde sin stämma. Trots svåra 
umbäranden hade hon alltid en 
slant över till andra. 

Som avslutning lästes  Moa 
Martinsons dikt ”Världens väver-
skor” om de alltför länge glömda 
arbetarklasskvinnorna!

Besök på Norrköpings Stadsmuseum.

Augustas resa i tidstypisk klädsel.

Intresset är stort bland medlemmarna.

EN DAG 
ATT 
MINNAS

Fem nya medlemmar välkomnades. 



10 | INNER WHEEL NYTT 1/2023

Emmaboda-Nybro IWC hade 
bjudit in Camilla Andersson som 
berättade om sitt livs resa, från 
bröstcancer och att leva sin dröm, 
d.v.s. att i en Amazon köra Mid-
nattssolsrallyt. 

Det var också ett projekt där 
hon samlade in en stor summa 
pengar till bröstcancerförbundet. 
Ett möte som gjorde deltagarna 
djupt rörda och imponerade.

I Karlshamn IWC fanns Fanny Su-
nesson. Hon var den första kvinn-
liga golfcaddien som var med om 
att vinna en major och bröt sig in 
i en manlig värld. Numera arbetar 
hon som coach och golfexpert på 
TV.

Lessebo-Hovmantorp IWC hade 
bjudit in Alvesta IWC och firade 
med att  överlämna ett stipendium 
till Abdikarim Hassan för förtjänst-
fullt arbete bland ungdomarna i 
Lessebo. GOIF:s ordförande Gre-
ger Franzén berättade engagerat 
om vikten av ideellt arbete.Fanny som numera är golfexpert på TV.

Eksjö IWC firade Inner Wheel-dagen med att bjuda in två muslimska 
kvinnor,  Shahla och Sanela,. De berättade om hur det är att vara mus-
limsk kvinna i Sverige. Man fick veta en hel del om deras bakgrund 
och vägen till Sverige som flykting. Sanela kommer från Bosnien och 
Shahla från Palestina. Det har gått bra  för båda kvinnorna. De har båda 
studerat och fått jobb. De avtackades med en ros. 

Ystad IWC ”tjuvstartade” redan 
den 9 januari. Gäst denna dag var 
Alena Langhals som  talade om 
integration. Alena är rektor för 
vuxenutbildningen i Ystad och 
kom till Sverige för drygt 20 år se-
dan. På mötet välkomnades även 
två nya medlemmar, Karin och 
Lena. - En passande ”present” till 
Inner Wheel på 99-årsdagen, sa 
klubbpresident Kristina.

Flera klubbar hade tagit fasta på 
vänskapens tema och valt att hål-
la "hemma hos träffar" och göra 
något trevligt tillsammans. 

I Gislaved IWC firades IW-da-
gen av 21 kvinnor med stäm-
ningsfull orgelmusik av KP Mar-
garetha. Därefter lottades man in 
i tre grupper för att bege sig till 
kvällens värdinnor, Elsa, Annette 
och Birgitta L. som hade ”halvåt-
ta hos mig”. Kvällen bjöd på god 
man och dryck, mycket skratt och 
trevliga samtal. 
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Vetlanda IWC tog ut svängarna rejält och firade 
med en champagneprovning medan man i Trelle-
borg IWC firade på  Församlingshemmet med Gus-
tav Brandt som showade på piano och med anek-
doter som framkallade många härliga skratt. 

Hos Halmstad  Tylösand IWC samlades nästan 
hälften av klubbens medlemmar på Hallands 
Konstmuseum för en guidad visning av utställning-
en ”Konst, kamratskap och doft av hav-Söndrum 
1944–1956”. Efter guidningen valdes  en ny med-
lem in och mötet fortsatte med en god soppa och 
intressanta samtal.

Västervik IWC firade med ett Afternoon Tea på 
vackra Gränsö slott. I samband med välkomnandet 
berättade klubbpresident Gunvor Larsson lite om 
Inner Wheels bildande, dess motto och om olika 
projekt som de deltar i. Två nya medlemmar invig-
des. I år går pengarna till Majblommekommittén i 
Västervik.

"Happy 99th Anniversary and
 Happy Inner Wheel Day 

to all lovely friends around the Globe"!

Kyiv IWC Ukraine
hälsar genom  Borås- Sjuhärad IWC FaceBook

Skurup IWC bjöd klubbmästare Ingrid på "hemma 
hos" medan medlemmarna i Umeå IWC träffades 
hos KP Chris.

I Lidköping IWC träffades 20 glada medlemmar på 
Café Bella Mi där man pratade och fikade.

Skövde IWC valde Henrys Café.
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Stockholm Ekerö IWC fira-
de IW-dagen tillsammans med 
Stockholm Västra IWC, Sigtu-
na-Arlanda IWC och Södertälje 
IWC. 

Gäst var Bosse Lindell från 
Carl-Axel Ekmans Insamlingsstif-
telse Garissa. Han höll föredrag 
och visade bilder från flickhem-
met/skolan i Kenya. Behovet av 
pengar har ökat på grund av tor-
kan och vår svenska kronas mins-
kade värde.

Skellefteå IWC firade IWs 99-års-
dag på Medlefors konferenshotell 
och  folkhögskola. 

Där berättade Tomas Mark-
lund, om sitt volontärarbete med 
kommunens invandrare och flyk-
tingar. 

Ett arbete som går ut på att 
integrera på riktigt, genom att 

pKP Ulla, KP Astrid och vKP Kerstin genomförde den stämningsfulla ljusceremonin.

Jönköping IWC och Jönköping- 
Bankeryd IWC firade  tillsam-
mans och hade bjudit in Marga-
reta Sylvan som är ordförande för 
Kvinno- och tjejjouren i Jönkö-
ping.  

Hon gav en bra inblick i fören-
ingens arbete och det våld mot 
kvinnor och barn som blivit gröv-
re med åren. Föreningen arbetar 
dessutom med att aktivt infor-
mera idrottsföreningar, företag 
och skolor om hur våld uppstår. 
Lägsta steget är bl.a. sexuella och 
psykiska trakasserier och sista 
steget är mord.

Vimmerby IWC hade bjudit in Ela-
ine Sanchez från Hultsfred-Vim-
merby Kvinnojour som berättade 
om hur de arbetar ideellt för att 
hjälpa kvinnor och barn i våld-
samma relationer.  Vimmerby IWC 
skänkte 5 000 kronor till jouren. 

som kompisar dela med sig av 
”svenskt vardagsliv” och samti-
digt ge flyktingarna möjlighet 
att våga försöka sig på att tala 
svenska. Hans erfarenhet var att 
ju sämre flyktingen är på engel-
ska desto snabbare och bättre 
går det oftast att lära sig hantera 
svenskan.

Även Örebro IWC uppmärksam-
made dagen med allvarligare 
tema och lyssnade till ett mycket  
intressant föredrag om Örebro 
Stadsmission som Sofia Ström-
berg, kommunikations- och in-
samlingsledare, höll.  

Örebro Stadsmission vill göra 
Örebro ”varmare” genom att hjäl-
pa människor vars liv gått i baklås 
att hitta en väg framåt. Flera olika 
verksamheter presenterades som 
ger stöd till hemlösa och andra 
ekonomiskt och socialt utsatta 
grupper i alla åldrar.

Elaine Sanchez från Hultsfred-Vimmerby 
Kvinnojour.

Älmhult IWC besökte Röda Kor-
sets  Second Hand-butik där de 
fick information om deras verk-
samhet och de bjöds på en god 
sopplunch. En ny medlem inval-
des.
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Uddevalla Skansen IWC, Troll-
hättan IWC och Vänersborg IWC  
firade med en gemensam lunch.  
Efter lunchen med glatt umgänge 
presenterade de sina klubbar och 
lyssnade sedan på ett mycket läro-
rikt föredrag av distriktspresident 
Ing-Marie Ottosson. 

Det är gott att tillhöra en orga-
nisation som gör så många goda 
saker. Dagens insamling gick till 
Saronhuset i Uddevalla som ger 
hjälp till utsatta och behövande 
människor. Detta InterCity-möte 
gav mersmak och framöver kom-
mer klubbarna att samverka mer 
och utbyta idéer med varandra.

Piteå IWC firade IW-dagen med 
att bland annat välkomna tre nya 
medlemmar. Klubbpresidenten 
Birgitta Gleerup gav en historisk 
tillbakablick på Inner Wheel och 
en fin presentation av verksam-
heten som bedrivs lokalt, natio-
nellt och internationellt. 

Borås Sjuhärad IWC firade med  
Bo-Lennart Andersson från Bor-
ås Släktforskare. Han föreläste om 
släktforskningens grunder och be-
rättade om sin egen spännande 
väg i sökandet efter anor.

I Sundsvall IWC bjöd klubbmäs-
tare Karin traditionsenligt in till 
sitt hem där hon serverade en 
god buffé och dito drycker. 

Kvällens insamling på 1 950 
kronor skänkte klubben till Ukrai-
na.

Nyköping-Oxelösund IWC och 
Nyköping Öster IWC firade till-
sammans med att bjuda in ge-
neralen och tidigare ÖB Johan 
Hederstedt som gav en analys 
av läget i Europa och hur världen 
mår. Kriget i Ukraina handlar om 
råvaror. Kina har starka intressen 
i Europa eftersom det är ett stort 
handelsområde för landet medan 
USA fokuserar på Stilla Havsområ-
det och på Kina, Iran och Taiwan. 

Johan var övertygad om att vi 
går mindre och mindre mot glo-
balisering eftersom alla stater vill 
minska beroendet till varandra i så 
hög utsträckning som möjligt. 

Nyköping-Oxelösund IWCs KP Maria 
Hellgren med Johan Hederstedt som var 
kvällens inbjudna talare och gäst.

Karlstad IWC  firade IW-dagen 
med att besöka landshövding Ge-
org Andrén på Residenset i Karl-
stad. Landshövdingen utbringade 
en skål och hälsade välkommen 
innan han berättade om sitt upp-
drag. Även klubben fick tillfälle att 
informera om Inner Wheel.

Ing-Marie Ottosson, DP 236, talade till tre klubbar.
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DU ÄR MED I VÄRLDENS 
VIKTIGASTE NÄTVERK FÖR KVINNOR

Inner Wheel är ett av världens 
största kvinnliga nätverk, en or-
ganisation som inriktar sig på 
Vänskap, Hjälpsamhet och Inter-
nationell förståelse. 

För nästan hundra år sedan, 
den 10 januari 1924, träffades 
några fruar till rotarianer i Man-
chester i England. De ville stödja 
sina män i Rotarys sociala verk-
samhet. 

En hjälpande organisation
Hjälpbehovet var stort efter första 
världskriget. Dessa damer bild-
ade där och då den första Inner 
Wheel-kubben. Mrs Margarette 
Golding (bilden) blev den första 
presidenten och klubbens idéer 
spred sig snabbt. 

Många har efterlyst kortfattade aktuella basfakta om Inner Wheel. 
För t.ex. externa kontakter och för nya medlemmar. Vår broschyr 
”Lilla Blå” är populär och nya upplagor är ständigt på gång. I den-
na artikel har jag med stöd av våra officiella skrifter gjort en lite 
längre, men ändå kort, uppdaterad beskrivning av vår historia och 
dagens verksamhet.

Sedan starten har Inner Wheels 
verksamhet byggt på gräsrotsde-
mokrati. Alla betydande beslut 
fattas av de enskilda medlemmar-
na. Detta visas i IW-märket där 

kuggarna symboliserar medlem-
marna som håller hjulet (verksam-
heten) snurrande.

Den första klubben i England 
fick snart efterföljare, både inom 
och utanför landet. 1949 kom In-
ner Wheel till Sverige. Den första 
klubben här i landet bildades då 
i Filipstad. Den klubben är fortfa-
rande aktiv och fyller 75 nästa år.
Den internationella organisatio-
nen växte snabbt. 1967 blev ”In-
ternational Inner Wheel”, IIW, det 
gemensamma organet för alla in-
nerwheelare i hela världen. 

Idag har Inner Wheel 120 000 
medlemmar i 4 200 klubbar i 100 
länder. Organisationen fortsät-
ter att växa, främst i Asien och då 
framför allt i Indien. 1967 bildades 
även Svenska Inner Wheel Rådet 
(SIWR). Rådet består av det inne-
varande årets distriktspresidenter 
samt valda funktionärer (VU).

För internationell förståelse
En av Inner Wheels grundläggan-
de principer är att verka för inter-
nationell förståelse.

Sedan 1970 arrangeras vart tred-
je år en internationell kongress, 
Convention, på olika platser i 
världen. Vid Convention behand-
las stadgeändringar och andra 
för IIW gemensamma frågor. 

Vid förhandlingar och röst-
ningar deltar endast av medlem-
marna valda delegater. Alla med-

lemmar har dock rätt att närvara 
och följa diskussionerna. Sverige 
var värdnation för 11:e Conven-
tion som hölls i Stockholm i maj 
2000. 

Vid Convention i Istanbul 2012 
beslöts att alla kvinnor som de-
lar organisationens värderingar 
är välkomna som medlemmar, 
även de som t.ex. saknar Rota-
ry-anknytning. 2024 arrangeras 
Convention i Manchester. 100 år 
sedan allt började!   

2021 deltog över 4 400 från hela världen i en digital Convention  från Jaipur i Indien.
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Sverige har även varit värdnation 
för internationella möten som 
t.ex. Convention, Östersjömötet 
Bridging the Baltic Sea, European 
Meeting och Nordic Meeting. 

Många digitala möjligheter
De dagliga kontakterna mellan 
medlemmarna sker numera ofta 
digitalt. Förutom den gemensam-
ma hemsidan och Facebook har 

Inner Wheel är en hjälpande or-
ganisation som samlar in pengar 
från medlemmar vid olika möten 
och arrangemang. 

Insamlade medel bidrar på 
detta sätt till att förbättra med-
människors, speciellt kvinnors 
och barns, levnadsförhållanden 
i Sverige och i många andra län-
der. 

Varje klubb väljer vad man vill 
inrikta sin välgörenhet och hjälp-
samhet på. Dessutom bedriver 
SIWR i dag två gemensamma pro-
jekt, IW-doktorn och Garissa, som 
omfattar alla klubbar i landet. 

På plats i FN
International Inner Wheel har 
konsultativ status i FNs ECOSOC 
och UNICEF. Vi deltar också i kom-
mittén för kvinnans ställning i 
samhället, kommittén för social 
utveckling och kommittén för 
äldre sam narkotikakommittén.

Att tillhöra en organisation som 
Inner Wheel, som sammanlän-
kar klubbar i hela världen, ger 
unika möjligheter att få träffa 
medlemmar med helt andra 
erfarenheter och bakgrund. In-
ner Wheel ger kvinnor världen 
över en möjlighet att lära känna 
varandra och på så sätt bidra till 
internationell vänskap och för-
ståelse.

Driver angelägna projekt

IW Sverige bedriver flera projekt i Kenya.

Det svenska nätverket med idag 
3 000 medlemmar bygger på 
givande personliga kontakter i 
och mellan 80 klubbar och nio 
distrikt samt på rådsnivå genom 
möten och andra arrangemang. 
Varje år bjuder rådet in till ett 
informationsmöte där funktio-
närer och valda representanter 
från distrikten diskuterar aktuel-
la gemensamma frågor. 

Många möten väntar på dig
Vid oregelbundna tillfällen ord-
nas många andra möten, t.ex. 
vänskapsmöten, rallyn och in-
tercitymöten. 

Deltagare i European Meeting i Malmö 2014. 

många distrikt och klubbar egna 
digitala mötesplatser. 

Kontakterna i tryckt form sker ge-
nom medlemstidningen Inner 
Wheel Nytt fyra gånger om året. 
Årligen utges även en tryckt med-
lemsförteckning och vart tredje 
år en uppdaterad version av Inner 
Wheels stadgar och handbok.                         

Kerstin Jonson

Informationsmötet 2021 hölls i Skövde.
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40-årsjubileum och värd för Di-
striktsårsmöte i D 238 – allt på 
samma helg! Fredagen den 7 ok-
tober blev en kväll fylld av fest-
klädda kvinnor som firade  40-års- 
jubileum i Skövde S:ta Elin IWC. 

På julfesten hos Malmö Lim-
hamn Slottsstaden IWC läste 
Berit Brossing som brukligt är 
"Pappa Panovs stora dag" av Leo 
Tolstoy. 

Vi känner alla till den men 
uppläsningen har blivit tradition 
hos oss.  Denna lilla rörande his-
toria har blivit "vårt julevangeli-
um".

Foto Ulla Wetterlundh

TRADITIONELL HÖGLÄSNING

Kvällen inleddes med ett glas 
bubbel, varefter KP Eva Hellström 
hälsade alla välkomna. Ann-Ma-
rie Larsson fick motta utmärkel-
sen  Aktiv Hedersmedlem (HAM) 
av Rådspresident Agneta Lars-

MYCKET FIRADES UNDER SAMMA HELG
son. Ann-Marie har varit klubben 
trogen under många år, varit pre-
sident flera gånger och varit kon-
taktperson till vår IWC-vänklubb i 
Italien. 

Margareta Nilsson från vår sys-
terklubb I Skövde höll sedan tal 
och överräckte  en gåva i form av 
ett bidrag till Kvinnohuset Tranan.

Efter mat och underhållning 
presenterade två av våra klubb-
medlemmar, Ulla Persson och 
Kerstin Waxberg ett trevligt bild-
spel med en tillbakablick på vad 
som hänt under dessa år. Redan 
dagen därpå var det dags att träf-
fas igen. Denna gång på distrikts-
mötet. 

Text och foto Ingela Lundin

ANNORLUNDA KLAPPAR I BURLÖV-LOMMA
I stället för att byta julklappar med 
varandra på vår julfest beslöt vi i 
Burlöv-Lomma IWC att skänka 
en summa till Ukraina. Vi hade fått 
veta att Postnord samarbetar med 
ukrainska  posten och GRATIS er-
bjuder sig att förmedla förnöden-
heter till Ukraina. 

Klubben samlade in totalt 
6 800 kr och för dessa pengar 
köpte vi förnödenheter enligt 
en lista med vad som bäst behövs. 
Vi packade tre lådor om 20 kg var-
dera och lämnade till Postnord.

Den ena lådan packades på 
julfesten med gåvor som medlem-
marna tagit med hemifrån. 

Utöver dessa lådor skickade 
klubben en summa pengar till 
Ukraina via UNHCR. Vi kände oss 
alla väldigt nöjda när vi vandrade 
hemåt denna decemberkväll.

Vi utmanar nu andra IW-klub-
bar i landet  att utnyttja denna 
möjlighet.

Text Mimmi Lundström, 
foto Anne-Marie Tillborg

Fr.v. Siv Mårtensson, Marianne Brunlid-Johansson, Gun Carping och Ingegerd Håkans-
son packar angelägna julklappar till Ukraina.
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MAGISTERUTBILDADE SILVIASJUKSKÖTERSKOR
Vid ett samkväm på Silviahemmet 
den 30 november delade jag ut två 
stipendier á 10 000 kr till Therese 
Kleveland och Ann Häggström för 
sin vilja att utbilda sig till specia-
listsjuksköterska i vård vid kognitiv 
sjukdom. 

Som magisterutbildad Silviasjuk-
sköterska kan Ann och Therese, med 
en vetenskapligt förankrad kompe-
tens, medverka till en högkvalitativ 
omvårdnad, samtidigt som de är 
ett stöd för närstående och medar-
betare. 

Text och foto Britt Block, 
projektansvarig SIWR

LINKÖPINGSDAMERNAS DRÖM - GÖR OM MIG
Vad göra när novembermörkret 
faller allt tidigare och somma-
rens färg i hyn tonar bort? Enkla 
knep för en öppnare blick och 
färg på kinderna hjälper faktiskt 
till att lyfta självförtroendet och 
göra oss lite gladare denna mör-
ka årstid. 

Novembermötet i Linköping 
IWC hade därför ett ”gör-om-
mig” tema då Team Bettan hos 
BJ´s Mode var modeller och för-
klarade vad färg och form gör för 

vårt välbefinnande – från mor-
gon till kväll och fest. 

Här fanns plagg för alla storle-
kar, lämpliga kvaliteter och pas-
sande färger att kombinera. En 
riktig glädjespridar-kväll!

Tack till team Bettan – Ammie, 
Bettan, Eva och Kicki – som ställ-
de upp för oss i Linköpings Inner 
Wheel Club.

Text och foto Lilian Bergholtz

Borås Sjuhärad IWC har haft julmöte med glögg 
och läckert julbord under trevlig samvaro och med 
glada julsånger. 

Vi fick glädjen att inviga Christina Fhinlöf som 
medlem. Hon välkomnades i vår gemenskap med 
ceremoni och Inner Wheel-sång. 

Christina presenterade sig tillsammans med Eva 
Filipsson, Monica Pohlin och Marita Lindberg som 
invigdes vid förra månadsmötet. 

Till kvällens stora lotteri hade alla skänkt julklap-
par. Lotteriet gav 1.360:- kronor till Garissa.

Text Ingrid Krafft,  
foto Birgitta Widell

NYA MEDLEMMAR OCH STÖD TILL GARISSA

Ingrid Krafft och KP Christina Fransson.  
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SÅ BLIR VI FLER MEDLEMMAR I INNER WHEEL
Till alla medlemmar!
Vi måste öka vårt medlemsantal i Inner Wheel för 
att inte behöva lägga ner flera klubbar. Alla goda 
tips välkomnas. Här är mitt recept!

1. Se till att synas! Berätta om era lokala projekt i 
tidningen eller på ”torgdagar”. Givetvis har vi intres-
santa program som ligger på hemsidan. Ta en kopia 
av månadens program och sätt upp det någonstans 
på hemorten. Sprid ett informationsblad om Inner 
Wheel, köp bokmärket eller skaffa "den lilla blå" och 
ge bort, skicka våra fina kort i stället för ett digitalt 
meddelande till någon.

2. Gör ett av era möten till ett inspirationsmöte! Dela 
in klubben i små grupper (6–8 personer) och var 
hemma hos varandra. Skriv ner några gemensamma 
diskussionsfrågor. Det är alltid lättare att prata när 
man inte är så många.

3. Ligg steget före! Margareta Wesslau skriver i sin 
Vitaliseringsstrategi att man måste ha framförhåll-

ning och en valberedning. Det är i regel inte brist på 
medlemmar utan brist på medlemmar som vill sitta 
i styrelsen! 

Ett förslag är, att man har valberedning med de 
tre senaste distriktspresidenterna/klubbpresidenter-
na som i sin tur delar upp distriktets klubbar/klub-
bens medlemmar mellan sig och har kontakt med 
dem för att kunna hjälpa till där det behövs.

FLERA GIVANDE MÖTEN I MARIEHAMN 

Klubben på Åland är en av många klubbar som 
ingår i Inner Wheel Sverige. Lillemor von Köhler i 
Mariehamn IWC skriver om deras senaste möten.
 
Den 9 november anlände glada och förväntansfulla 
medlemmar till månadsmötet på restaurang Nautical 
för att gå på modevisning. Efter att aktuella klubbä-
renden hade avklarats avnjöt vi en god middag och 

Ulla Fagerlund var en av stjärnmannekängerna.

i väntan på kaffe presenterade innehavaren av buti-
ken X-pose sin affärsidé och sina produkter. Därefter 
gjorde kvällens ”stjärnmannekänger” entré och möt-
tes av glatt igenkännande applåder. Det visade sig 
vara klubbmedlemmarna Ulla Fagerlund och Birgitta 
Uotila. Lättsamt och personligt underhöll de oss med 
att visa butikens sortiment - både framifrån och bak-
ifrån! 
Den 14 december då stora snöflingor sakta föll, sam-
lades vi till Julfest i Kallas Stadskrog. Vi inledde med 
värmande glöggmingel innan vi satte oss till bords. 
Irene Ingersoll, som länge bott i Canada, berättade 
om jultraditioner och kompletterades med jämfö-
relse om jultraditioner i andra länder. Julsång och 
Benita Mörns känslosamma framförande av dikten 
”Vintergatan” av Z. Topelius försatte oss i hjärtlig jul-
stämning.
Den 10 januari IW-dagen samlades vi till lunch. Tan-
ken på Mariehamn Inner Wheel Club och dess fram-
tid tyngde oss. Diskussion fördes om hur man kan 
dela på uppdragen som en styrelse har. Lösningen 
låter vänta på sig.

Text och foto Lillemor von Köhler

Recept från rådspresident Agneta Larsson
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Hagfors IWC har tillägnat krigets 
Ukraina med ett InterCity-möte. 
Engagemanget har varit helhjär-
tat. Filipstad IWC var inbjudna att 
deltaga och till vår glädje kom tio 
medlemmar därifrån.  

Mötet var förlagt till Sunnemo 
vackra träkyrka från 1653.  Vi fick 
först en guidning både utanför 
och inne i kyrkan av Ulf Hedenäs. 
Han gav oss en intressant inblick 
i den gamla kyrkans historia. 
Kyrkoherde Thomas Pfitzinger 
Drewes bidrog med komplette-
rande information. Det nuvaran-
de koret och långhuset byggdes 
redan 1653. Intäkten från kvällen 
lotteri gick till Ukraina.                                                     

UKRAINA I VÅRA HJÄRTAN

              Text Ulla Nordin, Karin Olsson, foto Karin Olsson

ÄNTLIGEN 60-ÅRSJUBILEUM
Trollhättan IWC kunde äntligen 
bjuda in till Jubileumslunch i ok-
tober för att fira sina nu dryga 60 
år.  

Till Odd Fellow-huset ström-
made medlemmar från många 
av distriktets klubbar, vår lokala 
Rotaryklubb och flera äldre före 
detta medlemmar. 

Tillsammans med egna med-
lemmar blev vi ett 40 tal.  Efter 
glatt mingel med välkomstbubbel 
öppnades lunchen med IW-ljus- 
ceremoni med tre ljus, ett mellan-

långt för det gamla, ett kort för 
det nuvarande och ett längre för 
framtidens IW.  

Som det hör ett jubileum till 
påmindes vi om hur klubben 
bildades 1960 och vi förevisades 
ett potpurri av bilder från gångna 
möten och trevliga program som 
vi fått ta del av. 

Värmda av gemenskap och 
trevlig samvaro kunde vi så små-
ningom vända hem.

Text Kajsa Öberg, 
foto Christina Lundmark

Organisationskommittén fr. v. Christina Johansson, Kerstin Westerberg, Christina 
Lundmark, Kajsa Öberg, Ewa Knutson, Christina Björkquist, Ann-Sofi Enquist och  
Anna-Karin Christiansson.

Kvällens gäst hos Älmhult IWC, 
Leydi Omen Cruz, flydde hit från 
Colombia som 14 åring, tillsam-
mans med sin mamma och tre 
systrar.  Leydi berättade om sin 
bakgrund, om svårigheterna och 
glädjen att komma till ett nytt 
land. Hon har nu fast arbete som 
undersköterska och studerar på 
distans. Leydi bor tillsammans 
med sin make och dotter. Under 
sin tid i Sverige har hon gett lek-
tioner i spanska på Vuxenskolan 
och haft ett språkcafé. Vi tackade 
för en mycket gripande berättelse 
och önskar Leydi ett fortsatt gott 
liv i Sverige, som hon nu kallar för 
”hemma”.

ETT LIVSÖDE

Leydi  och KP Karin Carlsson. Text och 
foto Mia Lindskiöld.



20 | INNER WHEEL NYTT 1/2023

1924 är ett viktigt årtal i Inner Wheels historia. 
Den 10 januari det året bildades ju den första 
IW-klubben i Manchester, England. Klubbens led-
ord spred sig snabbt över hela världen och håller 
än idag. 

TIPS FRÅN KAJSA INFÖR NÄSTA MATRIKEL
Det nya kalenderåret 2023 är en 
bit på väg, nu gäller det att förbe-
reda sig inför Inner Wheels kom-
mande verksamhetsår. 

I höst kommer åter en nytryckt 
matrikel. För att uppgifterna i den 
ska vara så korrekta som det bara 
är möjligt gäller att alla drar sitt 
strå till stacken.

Du som medlem: 
Meddela omedelbart din klubbs 
sekreterare eller matrikelansva-
riga om du har ny adress, ändrat 
mobilnummer eller tagit bort den 
fasta telefonen.

Du som matrikelansvarig: 
Senast den 30 april ska alla nya 
funktionärer på olika nivåer vara 
införda i medlemsregistret (varför 
alla val ska vara genomförda före 
detta datum). 

Glöm inte heller att registre-
ra nya medlemmar samt ta bort 
medlemmar som avlidit eller läm-
nat klubben. Enstaka ändringar 
kan göras fram till juni.

Hur många matriklar behövs?
Om ingen ändring av önskat antal 
matriklar sker får klubben samma 
mängd som föregående år. Men 
behovet har kanske ändrats av oli-
ka anledningar?

Klubbens matrikelansvariga 
anger önskat antal tryckta matrik-
lar på klubbens medlemssida un-
der Administrera/Basfakta/Önskat 
antal. 

Glöm inte att klicka på Spara!

Kajsa Rentzhog
kajsa.rentzhog@gmail.com

I januari i år hade redan över 1 500 
medlemmar från mer än 56 län-
der anmält sitt intresse att delta. 
Egentligen skulle det redan nu 
finnas mycket information om 
detta unika jubileumsarrang-
mang, t.ex. program, lämpliga ho-
tell och transporter. 

Men eftersom det råder stor 
osäkerhet om inflations- och pris-

För att uppmärksamma detta arrangeras Interna-
tional Inner Wheels 19:e Convention i Manchester 
den 7-10 maj 2024. Kom med på detta 100-årsfi-
rande. Det blir ett oförglömligt minne. Anmäl ditt 
intresse redan nu!

utvecklingen har arrangörerna 
ännu att fått fram bindande of-
ferter från så många leverantörer. 
Men man lovar att återkomma så 
snart läget klarnat. 

Ett tips i sammanhanget: An-
mäl ditt intresse att delta redan nu. 
Din anmälan är inte bindande men 
du får personlig löpande informa-
tion om utvecklingen.  

Info om detta hittar du på 
internationalinnerwheel.org/en-
gage/ 
Klicka på:
Click here to visit the Convention 
website 
och sedan klicka på 
Register your interest.

Vi ses i Manchester!
Kerstin Jonson
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En roll up stärker den interna 
sammanhållningen och ger bra 
PR utåt. 
Använd den vid era klubbmöten 
så att den syns för allmänheten.
Beställ till klubbar och distrikt!

Är du osäker på utförandet 

BRA PR MED ROLL UPS 

INNER WHEEL
Ett världsomspännande 

kvinnligt nätverk för

•     VÄNSKAP
•     HJÄLPSAMHET
•     INTERNATIONELL 

         FÖRSTÅELSE

Distrikt 233
Inner Wheel Sverige

D 236 ROSENKORT   

Korrespondenskorten beställs 
hos Annika Lennström, Mark IWC. 
annika@molneby.se

Kort + kuvert 10 kr/st. 
Porto tillkommer.
Överskottet går till projekt 
Narkotikabekämpning. 

NYA "LILLA BLÅ" kan beställas från 
Kerstin Jonson mot portokostnader.
SMS 0709 27 55 75. Betalas med swish.

GOLFBOLLAR SOM NÅR FRAM

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

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. 

I W - S H O P E N  A L L T I D  Ö P P E N

och vill diskutera utformning av 
text och färg kan du höra av dig 
till iwnytt@gmail.com.
Pris ca 1 500 kr inkl moms
Kan beställas hos bl.a.
order@tibroreklamatelje.se 
alt. annan firma som gör skyltar.

Intresserad att köpa saker med 
vår logotype?
Se bl.a. Tysklands hemsida
Inner Wheel Benefit Shop e.v.

IW-REKLAM
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1 juli 2022 – 31 december 2022

= 10  000 kronor

      3 990 kr            18 760 kr          42 331 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

232 Piteå IWC Lena Bergström
232 Piteå IWC Kristina Holmgren
232 Piteå IWC Berith Lindqvist
232 Skellefteå IWC Gun-Marie Tjernström
232 Umeå IWC Merit Nyström
232 Umeå IWC  Anki Sandgren

233 Sandviken IWC Behrokh Honarmand

234 Arboga IWC Gunilla Ahlen
234 Arboga IWC Karin Bergquist
234 Arboga IWC Ylva De Verdier
234 Arboga IWC Ann-Marie Eriksson
234  Arboga IWC Birgitta Janzon 
   Leppälampi
234 Hagfors IWC Anita Lie
234 Karlstad IWC Agneta Jansson
234 Karlstad IWC Helena Norlin
234 Karlstad IWC Lisa Schmidt
234 Karlstad IWC Karin Svantesson

235 Enköping IWC Kerstin Borbely
235 Enköping IWC Kristina  Johansson 
235 Katrineholm IWC Helén Eriksdotter
235 Katrineholm IWC Ann Tholstrup
235 Sigtuna-Arlanda IWC Lisbeth Edström
235 Sigtuna-Arlanda IWC Charlotte Mattebo

236 Alingsås-Lerum-Vårgårda IWC Bodil Lindelöv
236 Borås-Sjuhärad IWC Christina Fhinlöf
236 Göteborg Norra IWC Ulla Hillberg
236 Kungshamn-Lysekil-
 Munkedal IWC Ewa Bäcklund

VÄLKOMNA  ALLA NYA MEDLEMMAR!
236 Strömstad-Tanum IWC Britt-Marie  Adolfsson
236 Strömstad-Tanum IWC Lisbeth Evers
236 Strömstad-Tanum IWC Carin Gislén Weake
236 Strömstad-Tanum IWC Anne-Charlotte Selin
236 Trollhättan IWC Else Madsen
236 Uddevalla Skansen IWC Ellen Herwig
236 Uddevalla Skansen IWC Inger Johansson

238 Lidköping IWC Margareta  Carlander
238 Skövde IWC Ingrid Eriksson
238 Skövde S:ta Elin IWC Marina Hagéus
238 Skövde S:ta Elin IWC Maria Holmén
238 Skövde S:ta Elin IWC Eva Idmark Andersson
238 Skövde S:ta Elin IWC Maria Mörk

239 Falsterbo-Vellinge IWC Maria Pehrsson
239 Landskrona Citadell IWC Margareta Ranesköld
239 Lund IWC Ingrid Dahlgren
239 Malmö-Kirseberg IWC Sylvia Lagerlöv
239 Simrishamn IWC Britt-Marie Ek
239 Staffanstorp IWC Gunn Vebostad Bere
239 Ystad IWC Lena Almgren
239 Ystad IWC Karin Bygdeman

240 Halmstad-Tylösand IWC Gertrude Dahl
240 Karlshamn IWC Suzanne von Köhler
240 Älmhult IWC Jane Lindéll

241 Vimmerby IWC Anne  Strömdahl
241 Västervik IWC Ann-Britt Römbo
241 Västervik IWC Gun-Britt Tonström

INNER WHEEL NYTT
        Distriktsredaktörer:   
Tidning för medlemmar i Inner Wheel Sverige  D232  Gunnel Lindgren 
Utkommer fyra gånger per år.    D233  Annkatrin Forsling
    D234  Marita Björn
Ansvarig utgivare: Rådspresident Agneta Larsson D235  Inger Dalborg
Redaktör: Ursula Hellberg    D236  Ann Robertzon
Adress: iwnyttredaktion@gmail.com   D238  Birgitta Sallmén
Tel. redaktör: 070-773 11 23    D239  Birgitta Lundqvist
Producent: Kerstin Jonson    D240  Ruth Brunner
Adress: iwnytt@gmail.com    D241  Lilian Bergholtz
Tryckeri: Prinfo Welins, Örebro    Manusstopp: 1 maj 2023  
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Det planerade Vänskapsmötet i Tällberg 
den 15-17 september 2023 har redan lockat 
många deltagare. Snart är kvoten på 140 del-
tagare fylld så anmäl dig redan nu, dock se-
nast den 1 juni! 

POPULÄRT VÄNSKAPSMÖTE I DALARNA
Det är lätt att ta sig till Tällberg. Det går tåg ända 
fram och vi hämtar vid stationen. Vi välkomnar även 
medföljande. Mycket välkommen!

                                                               Organisationsgruppen

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, två alternativ

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. 

Vi har förbokat ett Dalhallapaket på Green Ho-
tel till specialpris. I hotellpaketet ingår logi, mål-
tider, konsertbiljetter, buss ToR Dalhalla, avbe-
ställningsskydd och avbokningsskydd fram till 
sju dagar före ankomst. 

Dalhallapaketet bokar du själv. 
Ange kod "Inner Wheel" när du bokar och 

gör det helst via mail mail@greenhotel.se eller 
telefon 0247-50 000.

Fredag–lördag: Eftermiddagskaffe, tre-rätters 
middag, logi och frukost.

Lördag–söndag: Tre-rätters middag, buss ToR Dalhal-
la, biljett till konserten, avbeställningsavgift för konsert-
biljetten, vickning efter konserten, logi och frukost. 

Det finns ett begränsat antal enkelrum och rum på 
bottenplan. Hotellet saknar hiss. Först till kvarn… 
Från 4 390 kr/person

Avslutningskonserten på Dalhalla i Rättvik  blir det 
högaktuella bandet Weeping Willows som tillsammans 
med gästartister kommer att leda oss genom en kväll 
med musik, eld och ljusspel. 

Val och bokning av bussutflykt 
görs på Anmälningsblanketten 
som finns på baksidan av IW-Nytt 
och på hemsidan.

https://www.innerwheel.se/biblio-
tek/vaenskapsmoeten/. Där finns 
priser för utflykter, kontaktperso-
ner m.m. 



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                    …………


