Festtale ved Landstreffet i Stavern. Lørdag 2.september 2017.

Madame President, kjære Inner Wheel venninner.
Tenk hvor heldige vi er som er medlemmer av Inner Wheel.
Organisasjonen vår har et formål som passer godt, som det gjorde da
Inner Wheel ble startet i Manchester for snart 94 år siden.
 Internasjonal forståelse
 Vennskap
 Hjelpsomhet
Inner Wheel er en dame i sin beste alder, fortsatt i god form og med et
godt øye til verden og hvordan spesielt kvinner og barn har det.
Har formålet noe å si for hvordan vi behandler hverandre? Jeg tror det.
International Inner Wheel er 50 år i år – en organisasjon i sin beste alder,
for en femtiåring er ikke gammel i dag. På verdensbasis er vi en av de
største kvinneorganisasjoner. Vår første klubb, i Bergen, ble startet i
1935, og den var en av de første klubben utenfor GB&I. Tenk på det,
selv om klubben ikke lenger eksisterer. I fremste rekke stod folkene på
Vestlandet med sine kontakter over Nordsjøen. Takk for hva de gav oss
innpass i. Takk til de som førte arven videre.
Vi i Norge har mange flotte prosjekter som vi med rette kan være stolte
av.
 Vi støtter barn og unge i mange land gjennom ulike
Fadderordninger og ikke minst Fistula/SMA-pr
 Vi gir penger til Tollvesenet slik at de kan anskaffe flere
Narkotikahunder
 Vi jobber for et trygt og godt lokalmiljø
 Vi ønsker oss flere engasjerte IW medlemmer
 Vi jobber sammen med andre organisasjoner – både i FOKUS og i
lokalmiljøet.
Har ikke dere følt denne stoltheten som jeg har følt – ikke bare en gang,
men flere ganger når politikere, foreldre, lærere gir uttrykk for : Vi er
stolte av hva dere har gjort mhp narkotikabekjempelse. Vi gjør en
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forskjell og det gjør vi gjennom ”mange bekker små-prinsippet” for alle
klubber bidrar, men ikke i samme grad.
Jeg for min del får nesten tårer i øynene når jeg tenker tilbake på da en
mor kom bort til meg og sa: dere i IW har reddet min sønn fra
narkotikamisbruk. Da han ble stoppet helt tilfeldig på flyplassen og hadde
røkt hasj i løpet av reisen sin, ble han redd og tenkte, dette vil jeg ikke
oppleve mer, å bli stoppet på denne måten, så han har holdt seg unna
alt som heter Narkotika siden den gang og nå er han voksen og selv
familiefar. En solskinnshistorie, ja, og det er mange av dem.
Kongsvingerklubben visste nok ikke hva de satte i gang den gangen de
startet prosjektet. Takk til Kongsvinger og dere: vær stolte – det har vi all
grunn til.
Safe Motherhood Ambassadors en fortsettelse av Fistulaprosjektet vårt i
Etiopia. Et prosjekt hvor vi ikke bare samler inn penger, men hvor vi også
strikker babytepper som leveres ut til de nyfødte og deres mødre. Jeg
synes det er ekstra givende at vi kan lage noe – ikke bare gi penger –
som uten tvil er viktig i et land som har så lite som Etiopia. Men jeg ser
for meg, eldre og yngre, hånd i hånd som strikker – for det er mulig å
strikke et babyteppe selv om styrken i fingrene, armene og skuldrene
ikke er så god. For meg som har vært med veldig lenge, trekkes
minnene tilbake til da vi jobbet for Bekoaka, Leprasykehuset på
Madagaskar. Da var det også penger samt praktisk innsats som delte
fokuset. Vi har all grunn til å være stolte: vi gjør en forskjell.
Lokale prosjekter. Vår viktigste måte å gjøre oss kjent på. Alle på Stord
kjenner Brødlotteriet til Stord IW. Pengene går til SMA-prosjektet, men
profileringen gjør at det favner både lokalt og internasjonalt. Alle IWmedlemmene baker 4 brød hver, som loddes ut. Sentralt plassert på
torget i Leirvik står Inner Wheelmedlemmene som har bakt minst 4 brød
hver. Loddene selges i remser på 5 og koster kr 10. Festlig bord og
brødkurver med cellofan rundt brødene – med Inner Wheel blått bånd.
Avisen skriver om prosjektet både før og etter.
Andre klubber har eldretreff, mannekengoppvisning, leksehjelp for
innvandrerkvinner samt informasjonsmøter om hva IW står for, for på
den måten å informere om våre flotte organisasjon samt å gjøre en
forskjell i lokalmiljøet. Det vi vil, det får vi til.
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IIW’s president har som motto for IW året 2017-2018 ”Leave a lasting
Legacy”. Fritt oversatt kan vi si på norsk: ”skape en varig arv”. Hva er vel
det beste vi – dagens og gårsdagens IW medlemmer kan etterlate oss?
Ett levende IW i Norge. Det er det vi vil skal være fotavtrykket etter oss.
Hvordan kan vi gjøre det? Jo, ved å bruke vår flotte formålsparagraf til
beste for medlemmene, klubbene og distriktene i Inner Wheel Norge. Da
viser vi at vi vet vi erveldig heldige som vi bor i et land som gir oss
mulighet til å hjelpe andre som trenger det – og derigjennom være med
og forandre verden.
Stå på, Inner Wheel medlemmer og la oss fortsette å gjøre en forskjell.

Liv Elin Broberg Lewin, tale til Landstreffet 2. september 2017

