Landstreff - Inner Wheel Norge i Stavern 1.-3. september 2017.
Fredag 1. sept.: Mellom kl. 15.00 og 17.00 registrerte alle de 120 påmeldte deltagerne
seg ved ankomsten til Politihøyskolen i Stavern. De fikk utdelt nøkler til rommene sine
og tok imot viktig informasjon. Det var også anledning til å skrive seg på hvilken tur de
ønsket å delta på neste dag. Etter at damene hadde fått booket inn på rommene sine,
koste de seg med litt frukt og en lett matservering i resepsjonslokalene.
Kl. 17.30 var det samling i Auditoriet. Alle reiste seg da Landstreffets leder, Ingvild
Grønvold, førte IIW´s President, Dr. Kapila Gupta fra India, høytidelig inn i salen. Vår
klubbpresident og kveldens vertinne, Randi Sinding-Larsen, ønsket alle velkommen, og
ønsket spesielt velkommen til hedersgjesten fra India.
Kveldens underholdning var et musikkinnslag ved ”Tom Buggi Band”, et fantastisk band
bestående av handicapped ungdom med en unik spilleglede, som fikk alle i salen til å
klappe takten og kose seg. Som takk fikk de utdelt hver sin røde rose.
Verftsforvalter Trond Bergan holdt deretter et interessant foredrag m/bildeinnslag om
historikken rundt Fredriksvern Verft. Siden hele arrangementet til Landstreffet inkl.
innlosjeringen holdt til innenfor Verftsområdet, var dette en artig og spennende
informasjon. Verdenspresident Kapila Gupta fikk et skriftlig resymé på engelsk av
foredraget.
Kveldens buffet ble servert i 2. etg. i Steinbrakka, som for øvrig er en gammel bygning
fra 1790. Den var i sin tid et lager for seil og tauverk.
Deltagerne fikk servert en velsmakende gryterett med potetpure og god drikke til.
Etterpå kunne man forsyne seg med kaffe og deilig kake, og praten gikk lett rundt
bordene til det var tid for å si god natt til hverandre.
Lørdag, 2. sept.: Etter frokost samlet alle seg i Auditoriet til en ny dag. Alle reiste seg da
verdenspresident Kapila Gupta ble ført inn i salen, og president Randi Sinding-Larsen
ønsket alle velkommen til dag 2. Dagens vertinne, Gerd Utklev, holdt åpningstalen, og før
hun startet, leverte hun talen sin oversatt til engelsk til verdenspresidenten. Gerd
snakket bl.a om prosjekter som IW er engasjert i både i Norge og i andre land, og om
historikken rundt disse. Hun avsluttet med IW´s lysseremoni.
Kommunens ordfører, Rune Høiseth, ønsket alle velkommen til Stavern og Larvik
kommune, og fortalte litt historikk og mye fint om det vakre området deltagerne nå var
kommet til. Han avsluttet med å vise et flott power point opplegg med herlige bilder fra
ulike steder i kommunen.
En hilsen fra Rotarys guvernør, Erik Gran, ble lest opp. Han var dessverre forhindret i å
komme selv, men håpet at alle deltagerne fikk et godt Landstreff.
Underholdningen denne formiddagen var av to meget flinke jenter fra Kulturskolen. De
spilte flere flotte stykker på fiolin, bl.a av Bach, Vivaldi og Grieg, og avsluttet med å spille
det kjente stykket Fairytail av Alexander Rybak. Jentene høstet stor applaus fra salen.
Leder for Brunlanes historielag, Knut Rimstad, holdt et interessant og morsomt foredrag
om ”Slaget ved Nesjar i 1016”. Han fortalte artig og informativt om historien til Olav den
Hellige, om slaget og om 1000 års jubileet i 2016. Samtidig som han fortalte om
åpningen på Mølen palmesøndag, sommerens teaterforestilling og avdukingen av
skulpturen i Helgeroa på Olsokdagen, 29. juli, viste han mange flotte bilder fra disse
historiske begivenhetene.
Verdenspresident Kapila Gupta overrakte Board Director Helene Torkildsen en
presidentnål, som nytt Board medlem i det internasjonale IW-styret.

Deretter var det tid for lunsj i Steinbrakka med hyggelig samvær og herlig fiskesuppe
med deilig brød til.
Etter lunsj ble deltagerne, som ønsket en omvisning i Stavern, delt i grupper. De fikk
velge om de ville besøke Minnehallen, Kirken eller Stavern sentrum. Været var topp, så
alle var fornøyde med vandringen og det de opplevde av Staverns natur og historie.
Festmiddagen startet kl. 19.00 i Steinbrakka, og alle deltagerne fikk en aperitif ved
inngangen etterfulgt av en fantastisk nydelig tre-retters middag servert av blide unge
servitører ved de 14 nydelig pyntede, runde bordene.
Gerd Utklev ønsket velkommen og kom med informasjon om kveldens program.
Prinsesse Astrid fru Ferners skål var ved rådspresident Liv Elin Broberg Lewin.
Kveldens toastmaster var Anne Gro Haatuft, som på en ryddig og fin måte loset oss
gjennom festmåltidet og kveldens program. Og innimellom ”krydret” hun måltidet med
noen fine dikt og anekdoter. Vi utbragte også en skål for Tove Weldingh, som var den
eneste av våre fire chartermedlemmer som var tilstede på festkvelden.
Det kulturelle innslaget denne festaftenen var ved Maria Merete Trøen fra Stavern. Hun
hadde også med seg en pianist og gitarist som akkompagnerte henne, og med sitt herlige
humør og vakre sang fikk hun alle damene i god stemning.
Rådspresident Liv Elin Broberg Lewin holdt en fin tale på engelsk, så vår æresgjest også
fikk med seg innholdet.
Etterat måltidet var over og to fellessanger var sunget, takket distriktspresidenten i
D 29, Tone Meier, for maten og en hyggelig festkveld.
Praten rundt bordene fortsatte en stund til. Siden deltagerne fra de forskjellige klubbene
var blandet ved bordene, ble nye vennskap knyttet og det var tydelig at alle hygget seg.
Men etter hvert var tiden inne til å tenke på hjemveien og prøve å få noen timers søvn
før man startet siste dag av Landstreffet.
Søndag, 3. sept.: Etter at verdenspresident Kapila Gupta igjen var ført høytidelig inn i
Auditoriet og funnet sin plass, ønsket dagens vertinne, Ingvild Grønvold, alle velkommen
til treffets siste dag.
Dagens underholdning var ved en gruppe av ”Fargespill Larvik” ved kunstnerisk leder
Jannicke L. Haugen. Det var helt imponerende å oppleve disse jentene fra ulike nasjoner
opptre med sin sang, dans og glede. Det var jenter i ulike aldre fra Afrika, India, Etiopia,
Thailand, Eritrea, Somalia, Botswana og Norge som opptrådte i sine nasjonale drakter.
Verdenspresident Kapila Gupta fikk ordet, og hun takket først for invitasjonen til
Landstreffet 2017 i Stavern, og holdt deretter en tankevekkende tale på engelsk. Hun
fortalte om det internasjonale arbeidet i IIW og minte oss blant annet om hvor viktig det
er å være stolte av organisasjonen vår og ta vare på vårt gode internasjonale vennskap.
Vi må alle ta ansvar og fortelle om IW´s arbeid og program til familie, venner og andre,
og prøve å verve nye medlemmer slik at organisasjonen kan gro og blir større. Målet er
at vi skal kunne sette varige spor etter oss!
Verdenspresidenten avsluttet talen sin med å nevne litt om Convention i Melbourne,
Australia, i april 2018. Hun fortalte litt om programmet og håpet at en del medlemmer
fra Norge ville reise dit og oppleve noen fantastiske dager i et flott land.
Ingvild Grønvold takket for talen og overrakte henne noen gaver fra Stavern IW.
Verdenspresident Kapila Gupta overrakte også noen gaver til Stavern IW og flere andre
representanter fra ulike IW klubber.

Så kom ordet til Past Board Director Sissel Høihjelle Michelsen, som holdt en flott og
gripende tale på engelsk om IW´s viktige arbeid i bl.a Afrika, India og Indonesia. Hun
fortalte om de ulike prosjektene som IW er engasjert i, bl.a om Fistula og kvinner og
barns velferd i de ulike land. Hun minte oss også om at det er viktig med internasjonal
forståelse på tvers av ulike ståsteder.
Landstreffets leder, Ingvild Grønvold, takket deretter alle representantene fra Stavern
IW for arbeidet før og under treffet med å dele ut en rød rose til hver og en. De tre
møtelederne, Ingvild, Randi og Gerd fikk også en varm takkehilsen og ble overrakt hver
sin blomsterbukett.
Ingvild takket så til slutt alle deltagerne for oppmøtet til årets Landstreff, og ønsket
velkommen til lunsj i Steinbrakka, som var det siste punktet i programmet.
Det var god stemning under lunsjen, og Stavern IW-medlemmene følte at Landstreffet
2017 var ”rodd vel i havn”. Været var strålende hele helgen, IW-talene og de kulturelle
innslagene var fantastiske og maten var meget bra! Vi kunne puste lettet ut!
Og alle deltagerne kunne etter hvert reise hjem etter en forhåpentligvis fin og minnerik
helg i Stavern.

Stavern, 11.09.17,
Inger Johanne Solum og Ruth E. Engebretsen,
referenter, Stavern IW.

