GODT NYTT ÅR 2019
Kjære Inner Wheel venninner,
Nytt år, 2019 , ligger blankt og fint foran oss. Bare fylt av drømmene og
forventningene våre! Noe planlagt og noe uforutsett kommer nok til å fylle året. Men,
vi må ta det som kommer og gjøre det beste ut av det.
Og nå er det store spørsmålet, ikke bare for dette nye året, men for årene som
kommer. Hvor går vårt Inner Wheel? Hvor står vi i IW Norge i dag? Den 10. Januar
2019 fyller vår verdensomspennende organisasjon Inner Wheel 95 år. En av
verdens største service-organisasjoner med 108614 medlemmer i 3979 klubber i 104
land.
Men er vår organisasjon blitt en gammel dame, trett og sliten? Ja, i en del av verden
kan det føles slik, mens i andre deler av verden er den ung og sprek, nye klubber
etableres og preges av sterkt engasjerte medlemmer.
I Inner Wheels lange historie har Norge spilt en stor rolle. Vi fikk den første IW klubb
utenfor Association of IW Clubs in GB&I, Bergen IW klubb, i 1935, klubb nr 1
( nedlagt i 2014). Så kom Stavanger IW klubb, klubb nr 2, stiftet i 1946, som nå er
den eldste klubben i verden, utenfor samveldet. Likeledes var Norge sterkt engasjert i
omorganiseringen av Inner Wheel i 1967, og opprettelsen av International Inner
Wheel. Vi har vært representert i det internasjonale styret siden 1962.
Men dessverre er Norge i dag, et av de landene som mister flest medlemmer og
klubber pr år! Fra å vokse og gro frem til begynnelsen av 1990 årene, til 134 klubber
spredt over hele landet, fra syd, øst og vest til Kirkenes i nord, med rundt 3300
medlemmer, er vi i dag 54 klubber med 1277 medlemmer. Og to distrikter mangler
kandidat til visedistriktspresident, og heller har vi ikke forslag til vise rådspresident
for IW året 2019-2020. Viserådspresident skal nå også fungere som RISO. Ja, hva
nå?
Mange klubber strever også med å danne et styre. Hyggelig å gå på møter, men som
en tidligere distriktspresident sa det: ”Dersom du skal ha glede av Inner Wheel, må du
delta.” ( tidligere distriktspresident Astrid Sundre) Vårt medlemskap i IW bygger på
vennskap, hjelpsomhet og på internasjonal forståelse. Tre formål som betyr mye for
alle som er medlem i IW. Dette er viktig å ta vare på i en travel hverdag, ikke minst å
gi noe til andre eller få selv, når vi trenger en venn eller litt hjelp.
Det er medlemmene som nå sitter med nøkkelen. Skal IW Norge vokse og gro igjen,
eller gradvis forsvinne? Kjære IW venninner, la oss ta et tak alle sammen. Vær et
JA menneske! Det koster ikke noe å invitere både aktive og pensjonerte kvinner til
våre møter, ung og gammel. Nye medlemmer gir inspirasjon og glede. Så lenge man
er frisk, er alderen ikke noe hindring for å aktivisere seg selv og påta seg verv. Man er
aldri for gammel til å lære og det gir et meningsfylt liv! Vennskapsbånd knyttes og gir
deg nye venner.

Jeg avslutter med et vers fra et IW dikt:

I går – i morgen – takk og tro
Vi skal få det til å gro
I tidens ånd – og tidens stil
Varm vår verden med –INNER WHEEL
Gratulerer med 95 års jubileet den 10. Januar 2019
Med vennlig hilsen
Helene
IIW Board Director 2017-2019
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