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Fauske Inner Wheel gir
til de minste i Salten
Barna på krisesenteret i Salten,
prematur-avdelinga på NSS og
Vestmyra barnehage – alle har
de fått hjelp fra
Fauske Inner
Wheel.
Linda Hellervik
911 10 677

FAUSKE: Damene i Fauske Inner
Wheel tenker på barna når de har
sine lokale hjelpe-prosjekt.
– Ikke alle vet hvem vi er eller hva
vi står for, sier Tordis Jentoft i
Fauske Inner Wheel.
Vårt hovedfokus er hjelp og støtte
til kvinner og barn her hjemme
lokalt og i resten av verden, fortsetter hun.

Prosjekter
Klubben bidrar med pengegaver til
lokale, nasjonale og internasjonale
prosjekter. Kvinner og barn står på
agendaen til Inner Wheel over hele
verden. Blant annet har organisasjonen nå et nasjonalt prosjekt hvor
de bidrar til utdannelse av flere narkotikahunder i Norge. Fistula-rammende (fødselsskade) kvinner i Etiopia får prosjektpenger fra Inner
Weel ut 2020.

Lotterigevinst
16. mars i år hadde Fauske Inner
Wheel ansvaret for distriktsårsmøtet i Distrikt 27. Møtet ble avholdt
i Bodø og gevinsten av årsmøtets
lotteri på 6.500 kroner ble overført
til barna på Krisesenteret i Salten.
Tordis er sikker på at pengene kommer barna tilgode og kan gi dem
noen fine opplevelser.
– Det var på et styremøte det ble
bestemt at vi skulle høre med Krisesentret i Salten om de hadde noen
prosjekt for barn som vi kunne
støtte. Etter telefonsamtale med
Fritz Nilssen på Krisesentret fikk vi
opplyst om flere forebyggende tiltak
for barn.
– Vi ble veldig godt mottatt i telefonsamtalen og for at vi tenkte på
dem med en pengegave, sier hun.

Penger til syke nyfødte
I januar i år ble det overrakt en
gavesjekk til Nordlandssykehuset
på 9.000 kroner. Beløpet ble øremerket til for tidlig fødte syke nyfødte. Pengene kom inn fra lotteri i
samarbeid med Bodø Inner Wheel.
Vestmyra barnehage hadde et
ønske om ei bålpanne. Det ble
bevilget penger og bålpanna ble til
glede både for store og små i barnehagen. Inner Wheel ble mottatt
med kjempefin sang og smil fra de
minste da bålpanna ble overlevert.
En åpen invitasjon til å være med på
grilling senere ble også nevnt.

GIVERGLEDE. Fauske Inner Wheels president Tordis Jentoft (t.v.) og kasserer Anne-Karin Dragland er 2 av de 18 engasjerte medlemmene i klubben.
Vennskap, hjelpsomhet og internasjonal forståelse er viktig budskap i dele.
Foto: Linda Hellervik

Vil hjelpe mer

Stor kvinneroganisasjon

– Vi vil gjerne hjelpe flere i vårt
lokalmiljø. Gjennom kontigenten i
klubben og våre lotterier samler vi
inn penger til de som trenger litt
ekstra, sier Tordis.
Hun tar gjerne mot tips hvis noen
vet om flere som tenger ekstra støtte,
gjerne kvinner eller barn.

International Inner Wheel (IIW)
er en av verdens største kvinneorganisasjoner med over 100.000
medlemmer i 103 land. Norge er
delt i fem distrikter med over 60
klubber og har tilsammen ca. 1.500
medlemmer. Fauske Inner Wheel hører til under Distrikt 27 som
har 9 klubber og de strekker seg fra
Tromsø i nord til Volda i vest.

Ønsker flere medlemmer
Tordis Jentoft har vært medlem av
Fauske Inner Wheel siden 2012. I
2017 ble hun valgt som president
for klubben.
– Det er veldig lett å trives i
Fauske Inne Wheel-klubb. Vi møtes
for hyggelig samvær på medlemsmøtene 2. tirsdag hver måned. Av og til
har vi kvelder hvor vi utvider
møtene med ost og vin. Møtene er
viktig for samholdet i klubben og
kan også bestå av forskjellige foredrag og bedriftsbesøk i distriktet,
forteller Tordis.
Hun ønsker seg flere medlemmer
i klubben. Det er fullt mulig å
komme på medlemsmøtene på uforpliktende besøk. Ta gjerne med en
venninne også, oppfordrer hun.

linda.hellervik@saltenposten.no

FAKTA

Fauske
Inner Wheel
■ Oppstart første møte
var 7. september 1996.
■ Har i dag 18 medlemmer
■ Medlemsmøter
2. tirsdag hver måned i
4. etg. på Arkaden.

TAKKNEMMLIGE. Fritz Nilssen (t.h.) ble overrasket da han fikk telefon fra
Tordis Jentoft fra Fauske Inner Wheel. Her avbildet sammen med Julie Wensell, barnefaglig ansvarlig (t.v) og Herdis Magnussen, barnefaglig ansvarlig.

Takker for støtten
Vi på Krisesenteret i Salten vil takke varmt for den generøse gaven
som Inner Wheel Distrikt 27 i regi
av klubben på Fauske har gitt til
barn på Krisesenteret i Salten.
– Gaven vil komme «våre» barn
til gode og vil gjøre en stor forskjell.
Ekstra stas er det at dere tenker på

og bryr dere om våre «barn». Gaven
vil bidra til å gjøre tøffe og vonde
dager litt lettere. Det varmer oss
som jobber ved krisesenteret og gir
oss håp og mot til å kjempe videre
for våre brukere. Tusen takk for at
dere bryr dere, sier leder ved Krisesenteret i Salten Wanja J. Sæther.

