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Kjære Inner Wheel-venninner

Våren har gjort sitt sterke fremstøt og vips så er det grønt
rundt oss. Det er mye å glede seg over når våren
kommer. Her har det gått fort i år fra snødekke til grønne
blader og gress. Til min store overraskelse dukket
plutselig en dag min favorittblomst fra barndommen opp
i blomsterbedet, ubedt, men ikke uønsket, nemlig
blåveisen. Jeg sender en takk til fuglene som har sine
måltider i tujaen ved siden av! 

Jeg sender også en
takk til alle dere
som har sendt inn
gode referater fra
interessante 
foredrag og 

3-minutter på IW-møter eller prosjekter som klubbene har
vært med på. Det foregår mye bra i klubbene i Inner
Wheel Norge. Allsidigheten er stor. Omtalen i bladet av
foredrag viser at interessen favner mange forskjellige 
områder. Godt stoff fra interessante foredrag og 
3-minutter til ettertanke er med på å gi et godt og 
lesverdig blad. Omtale av prosjekter som klubbene har
lokalt, kan også gi inspirasjon til andre klubber. Ikke
glem å ta bilder! Husk også å skrive litt når klubben har
jubileum, Intercitymøte eller kanskje noe helt annet.  
Dette bladet inneholder blant annet en rørende 3-minutter
om jødejenta Hanni Levy, glimrende fortalt av Berit
Bartels. Hanni ble foreldreløs i 1942 og kom seg 
gjennom krigen takket være gode mennesker som holdt
henne skjult. Flere ganger var hun nær ved å bli tatt. 
Fauske IW har hatt et stort oppslag i Saltenposten om
giverglede. Når klubben er så heldig å få et slikt 
oppslag i lokalavisen, er det god reklameverdi for Inner
Wheel. Slike oppslag og andre ting klubbene gjør lokalt
bidrar til at organisasjonen ikke forblir en «godt bevart
hemmelighet». Vårfest 2019 som Arendal-Nedenes 
arrangerer hvert år, er omtalt i bladet. Vårfesten har
også ført til oppslag i lokalavisen.
Til slutt vil jeg takke for nok et interessant år som 
sjefredaktør og ønske dere alle en 
RIKTIG GOD SOMMER!

Kjære Inner Wheel  venninner
Dette er min siste leder som Rådspresident. Når jeg ser ut av vinduet mitt så ligger
det sne på bakken, blomstene er dekket av hvit sne, men det er godt å tenke på at
i morgen er det 1. april og vårmåned. En ustadig måned, men med blomster og
sol/vind om en annen, så kjenner vi tydelig at det går mot sommer. Med mine år
som sjefredaktør, så blir det mange innlegg og alle har mer eller mindre inneholdt
samme tema NYE MEDLEMMER. Det er hver enkelt av oss sitt ansvar, å dele med
andre det som gjør at du er medlem i Inner Wheel. 
Vi som er medlemmer i Inner Wheel, hvorfor greier vi ikke formidle til andre hva vi
får igjen for vårt medlemsskap?  Jeg tenker for egen del: hvis jeg tenker i den
klubben jeg er medlem av, så har jeg fått venner som jeg aldri ville møtt i annen
sammenheng. Vi er knyttet sammen i det fellesskapet som heter ”hjelpe andre”, for
det gjør vi. Hos oss har vi mat laget av medlemmene på hvert møte, og vi har selv-
sagt utlodning. Den gjør vi morsomt ved kjøp av lodder, ved at vi alle har med en
liten ting til utlodningen og så ser vi med interesse på hva som er gevinstene. Tips
til neste utlodning. Vi vinner aldri vår egen gevinst. På denne måten har vi et godt
fellesskap på tvers av aldersgrenser. Vårt yngste medlem er ca. 40 år, mens vårt
eldste er mer enn det dobbelte. Men vi har en ting felles VI ER GLAD I INNER
WHEEL. – vi har hjertet vårt i Inner Wheel og de prosjektene vi støtter. Mange av
oss har vært med helt siden vi rev bandasjer og sendte til Bekoaka, sammen med
briller, gamle strømpebukser og annet – i Norge – utrangert medisinsk utstyr.
På Rådsmøtet i september 2018 så snakket Anne-Magrete om grågåsa og hvordan
gjess hjelper hverandre på de lange farefulle ferdene de har når de trekker enten
nordover til norsk sommer eller sørover fra norsk høst og vinter. Skal ikke vi gjøre
det samme, hjelpe hverandre slik at vi mestrer de oppgaver vi har tatt på oss og
ikke føler nederlagene komme isom en tsunami.  Det er det som er sant vennskap,
ikke det å kritisere for at vi mennesker er forskjellige og derfor løser samme oppgave
på ulike måter. Det er ingen fasit hvordan en oppgave skal løses, men…variasjon
er livets salt.
Mitt ønske for Inner Wheel i årene fremover, er:  Nye klubber og ny vekst for en
flott organisasjon som gjør så mye for mennesker i nød både i inn- og utland. Jeg
er imponert over Volda Inner Wheelklubb som både har rosesalg på 8. mars og
mannekengoppvisning med medlemmene som mannekenger, alt til inntekt for SMA-
prosjektet vårt. 
I det siste Inner Wheel året har jeg brukt mye tid på SMA-prosjektet vårt. Vi støtter
primært Safe Motherhood Ambassadors i Blånildalen i Etiopia. Det store prosjektet
som man søker støtte til heter SMP- nå fase 2 og denne avsluttes i desember 2020.
Da avslutter også Inner Wheel sin støtte til det prosjektet og går i gang med et nytt
prosjekt som DISO skal ha inn forslag på fra klubbene (ISO) innen 31.5.19, for så
å sende det til viserådspresidenten som forbereder saken for sitt første møte som
Rådspresident. Da vil Rådet se på hva vi skal foreslå for medlemmene og så skal
medlemmene si sin mening. Det er demokratisk og slik skal det være i henhold til
våre lover og regler. Vi har satt spor etter oss og vil fortsatt gjøre det.
Narkotikahund til Tollvesenet. Vi har gitt 17 hunder – hver til en kostnad på 150
000. Selv om vi har jobbet lenge, så er det en stor innsats vi har gjort og Tollvesenet
setter pris på hver eneste hund vi har gitt. 
Lokale prosjekter fins det mange av også. Sansehager, besøke eldre på sykehjem,
leksehjelp for innvandrerkvinner og barn for å nevne noe. 
La oss være stolte for hva vi har utrettet, og fortsette virksomheten til beste for de
som ikke har det så godt som oss.
Jeg ønsker alt godt for vår flotte organisasjon og takker hver og en av dere som jeg
har møtt i løpet av min tid i Rådet for de innspill og den forståelse dere har vist
meg. Det varmer.
Stafettpinnen gir jeg videre til viserådspresident Lisbeth Nesteng, Tune IWK,  som
fra 01.07.2019 blir Rådspresident for Inner Wheel i Norge. 
God sommer til alle og på gjensyn i neste Inner Wheel år.
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Kjære alle sammen

Jobben med å informere DISOene i våre 5
distrikter ligger nå hos viserådspresidenten. 

Når det gjelder forslag på et nytt prosjekt for
klubbene i Inner Wheel Norge er det DISO
i hvert distrikt som er ansvarlig for innsamling
av forslag og videresende disse til vise-råds-
presidenten. 
I den sammenheng har jeg fått et klipp som
viser litt historikk om vårt prosjekt med
narkotikahund. Kr 150.000, - var mye
penger i 1997.

Arbeidet med oppdatering og gjennomgang
av håndboksdelen i «blå-boken» er i rute og
medlemmene sender inn sine bidrag etter
hvert som de er ferdig. 

Fra viserådspresident Lisbeth Nesteng
Utvalget som ser på mulighetene for mer og
bedre informasjon fra Inner Wheel på digitale
medier samt kartlegge behovet for bladet
Inner Wheel Nytt har hatt møter og telefon-
kontakt og skal ha sitt neste møte i løpet av
august.

Jeg håper dere vurderer å delta på Europeisk
Rally i Rotterdam i september 2019. 
I alle sammenhenger er det viktig å holde nett-
redaktøren informert om aktuelt stoff. Hun er
nå valgt inn som deltaker uten stemmerett i
NIWR. Nett-redaktøren kan publisere nyheter
og aktuelle saker raskere enn noen annen i
Inner Wheel, bortsett fra Facebook. Både
Inner Wheel Norge og International Inner
Wheel er på FB. Sjekk det ut mine damer.
Lykke til!

Lisbeth Nesteng, Vise-rådspresident
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Tenk, så er vi komne til våren, og alle årsmøte og distriktsårsmøte er unnagjort. Somme gled
seg over at dei får gå inn i nye verv, andre at dei får legge pliktene unna for ei tid. Sjølv fekk
eg delta på D27 sitt årsmøte i Bodø, eit kjempekjekt arrangement, krydra med underhaldning
av lokale artistar, både før møtet og til festmiddagen. Det styrkar lysta til å vere med i organisa-
sjonen når ein får ta med slike «bonusar». Den årlege moteframvisinga til Volda IW er også
verd å nemne. Fantastisk at dei tek på seg dette arrangementet, som mellom anna er god PR
for Inner Wheel. Dei får god omtale i lokalavisene.
Dette er siste bladet eg stiller som redaktør til, i denne omgang, og det er med vemod eg gir
stafettpinnen vidare. Det er utruleg kjekt å lese referata frå klubbane og få informasjon om
korleis dei driv klubbane. Men eg takkar for meg, og ynskjer Berit Kirckpatrick lukke til med
vervet til neste år, ho har vore i vervet tidlegare.

VOLDA IW 
Medlemsmøte 06.02.2019:
Programansvarleg Olav Opsvik frå Nynorsk
kultursentrum informerte om programmet i Aa-
sentunet våren 2019 og Dei nyorske festpela
13.- 16. juni 2019. 
I vår har ein melom anna tre dagar der ein
har fokus på bok og bakverk og ein har også
ei Tema-utstilling med nynorsk vinyl der mellom
anna Marie Lovise Vidnes er med.
Når det gjeld dei nynorske festspela vert Carl
Frode Tiller festspeldiktar. Opsvik var ein flink
formidlar og det var eit kjekt programinnslag.
Rekneskapen for Volda IW for rekneskapåret
01.07.17 – 30.06-18 vart framlagt og god-
kjend med eit overskot på kr. 420,23.
Klubben har tilsaman gjeve gåver for kr.
37.000,-
Det vart også lagt fram ein årsrapport: Det har
vore halde 4 styremøte, 9 medlemsmøte,
Klubben har 33 medlemer og 2 av desse er
nye siste året. Motevisning mars 2018.
Samtale og leksehjelp ved Volda læringssenter
gjennom heile året. Rosesalg til inntekt til
narkotikahund. 
Berit Krøvel/ISO informerte om det komande
rosesalget  fredag 15. februar.

Det er bestillt 1000 roser hos Sissel blomster.
Arbeidsgruppa vil kontakte bedrifter for å selje
roser på førehand. Dei resterande roser vert

selt på standar hos Coop Mega, Spinneriet
og Kiwi på Myrane på ettermiddagen på
fredagen. Det vart delt ut arbeidslister til
medlemane.
Britt Indresøvde frå Klesvisningnemda infor-
merte om klesvisninga torsdag 28. mars på
Volda turisthotel. Det blir dei same butikkane
som vert med som tidlegare: Vienna, More
Woman, Kle og Kaffi og Skolsen. Alle
medlemane fekk beskjed om kven dei skal gå
for og ein vart oppmoda om å ta kontakt med
butikkane sjølve. Alle medlemane i Volda IW
må gi ein gevinst til ca. kr. 100,-  som skal
loddast ut på klesvisninga,  og denne leverer
ein på neste  medlemsmøte 6. mars. Aashild
Longsvastøl vert konfransier og Helge Hamsås
vil spele. 
3-minutt ved Halldis Hamsaas vart ei levande
og artig forestilling om korleis ho hadde opp-
levd å verte kontakta over telefon av ein seljar
som iherdig prøvde å selje henne eit medlem-
skap i ein bokklubb.
Utlodding av 1 flaske vin og den heldige
vinnar vart Else-Mari Holsvik.
Val av nytt styre for 2019/2020:
Past president: Borgny Molnes
President: Torill Rødven Eide
Visepresident: Britt Indresøvde (ny)
ISO: Berit Krøvel
Kasserar: Ingunn Steinnes
Sekretær: Petra Velle (ny)
Styremedlem: Mari-Anne Kalvatn

Åshild Longvastøyl – sekretær

Fra klubbene

Medlemsmøte 6.mars 2019
Program ved Oddvor Hovden: Litt om arbeids-
markedet på Søre Sunnmøre og deler av NAV
sin omverdensanalyse 2019-2035. 
No er det tre NAV-kontor på Søre Sunnmøre
der Sjustjerna kommune er med. Oljekrisa
gjorde at det vart krise i arbeidsmarknadene
på Søre Sunnmøre. Heldigvis har dette byrja
å rette seg. 
Omverdensanalyse der ein ser på korleis ting
endrar seg. Raskare omstilling i arbeidslivet.
Folket vert eldre, flyttar meir. Teknologien vert
endå meir automisert, robotar med meir.
Det blir spennande om vi beheld alle godene
vi har no. Pensjonane, sjukelønnsordninga. 
Ungdom som ikkje fullfører vidaregåande
skule har problem med å få seg arbeid. Kva
gjer NAV med dette, inkluderingsdugnaden til
Erna Solberg. Arbeidsplassane må gi ung-
dommane ein sjanse til arbeidslivstrening. Det
offentlege har no påbod om å ta inn fleire lær-
lingar, også med nedsett arbeidsevne.
NAV har mykje tiltaksmidlar til å bruke, spesielt
på ungdom. Gjeld også flyktningar.
Planlegging av motevising 28.mars. Forslag
til lokale prosjekt. Vi landa på Ballettskulen og
eit prosjekt i regi av Vollyballklubben. Vi støttar
også Safe Motherhood Ambassadeurs.
Informasjon om kven som skal vere
mannekengar og opplegget elles.
3-minutt ved Else Mari Holsvik. Berre ein kopp
kaffi var temaet. Ho las ei morosam forteljing
skrive av Vidar Parr.
Oppsummering av rosesalet:  Mykje arbeid å
selje 1000 roser, men god PR for IW.
Avslutning med prøvegåing til mannekengopp-
visninga.
23 damer møtte denne kvelden.

Aashild Longvastøl (Sekretær)

Møte 3.april 2019 
Program denne kvelden: Sindre Skurtveit frå
Berg-Hansen Nordvest reisebyrå.
Representerar Møre og Romsdal og Sogn og
Fjordane. Representert i stort sett heile verda. 
Kundane skal nå oss enkelt, fokusert på job-
breiser.
Kåra til det reisebyrået i Norden med beste
kundeservise. Utvikla teknologi, kan også be-
stille på smartklokke. Mesteparten av butikken
vår er på nettet. 7-10 jobbreiser bestilt på nett-
sidene våre. Berg-Hansen har ei app, men du
må vere registrert hos byrået.Du kan også
endre reisa. Berg-Hansen Webgate- eit kom-
plett reisebyrå. Bestille det meste, reise, hotell,
bil, møterom osb. Privatreiser; lagar pakkar
der ein gjerne kombinerer jobbreiser med
privatreiser. Inspirasjonsbloggar der reisende
skriv om reisene sine. Byrået tilbyr og lagar

Flittige IW-damer frå Volda IW.
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alle typer reiser, opptil kunden kva ein ynskjer. 
Safari, fjellturar, sykkelturar, cruise, fotballturar,
bryllaup og bryllaupsreise, direktfly frå Vigra
til ulike destinasjonar. Ein kan registrere seg
på nettsida til Berg-Hansen. Forretningside,
vere tydelege og synlege. Tibod frå Berg-
Hansen på Lyon tur i mai og Edingburg tur i
september.
ISO ved Berit Krøvel. Brev frå rådspresident
Liv Lewin.  Strikking av babytepper har vore
svært populært og svært mange har kome
innom fødeklikkane for å føde. No vert av-
talen truleg stoppa i 2020. 
3-minutt ved Oddvor Hovden. Minner frå Folle-
stadalen: Straffemetoder. Å verte ståande i
gapestokk. Å ride ei tremerr. Desse ”instrumenta”
stod nede ved kyrkjeporten ved Ørsta kyrkje. Der
måtte ein stå ein time før og ein time etter guds-
tenesta. Siste gongen i 1830.
Informasjon om maimøte. Det vert tysdag
7.mai. Vi møter kl.18.30 og prøver oss på
drivingrange og på puttinggreen. Etter ein
time 19.30 går vi inn i klubbhuset og har
vanleg møte. Maten tek vi med oss frå
hotellet.
Evaluering av motevisinga. Svært vellukka,
mange gode tilbakemeldingar. Eige referat og
evaluering ligg ved og vert sett  inn i mote-
visingspermen
Informasjon om junimøtet 5.juni. Tur til Kvals-
vika. Sjå: www.havferie.com

Aashild Longvastøl (sekretær)

ØRSTA IW
Medlemsmøtet onsdag 06.03.19 
18 medlemmer møtte fram til dette møtet, som
også var årsmøte
President Solrun Sætre opna møtet og ynskte
velkomen og vi song Blant alle saker. 
I kveld hadde vi besøk av IW-medlem frå
Brattvåg IW, Ingrun Gudbrandsen, som skulle
ha hovudposten, ALOE VERA-produkt. 

Ho driv eit føretak saman med mannen,
Harald, og sel via nett og party mange slags
produkt som alle inneheld ALOE VERA. Ho for-
talde først om aloe vera som naturprodukt, og
om positive verknader denne planten har for
kroppen, både i form av kremar og som
drikke. Deretter presenterte ho FOREVER, som
er produktnamnet. Dette produktet vert selt i
160 land, og har hatt ein stadig aukande kun-
dekrins. Det var mogleg å kjøpe eller bestille
produkt på møtet, elles er mailadressa hennar
ingrungudbrandsen@gmail.com
Etter matøkta hadde vi årsmøte. Sekretær Kris-

tin Bergmann las årsrapporten, og Eli Berit
Strande la fram valet av nytt styre:
President (og past pres: Solrun Sætre
Vise president: Møyfrid Vadstein
Sekretær: Eva Kolås
Kasserar: Jenny Godø Vatne
ISO: Solrun Sætre
Styremedlem: Liv Aam
Ordning om matpengar på møta : Det vart be-
stemt i tråd med forslag frå styret at
matpengane går inn i kontingenen, slik vi
hadde det tidlegare.
Fordeling av arbeidsoppgåver for klubb-
medlemmene: Sidan vi no ikkje har korkje vert-
inneoppdrag eller rosesal, er det lite att for
den enkelte medlem å delta på. Styret foreslo
difor at ein fordeler ansvaret for nokre av
hovudpostane. På møtet gjekk alle inn for
styret sitt forslag: Medlemmene får ansvar for
innhald til nokre av møta, to medlemmer går
saman om å finne hovudpost til eitt møte i
løpet av året. Det er sjølvsagt fullt høve til å
innhente idear frå dei andre i klubben.
Presidenten las så månadsbrev for februar og
mars frå D-presidenten. Det er gledeleg å lese
at så mange hadde meldt seg på til årsmøtet
i Bodø.
Så fekk ISO Turid Karlsbakk ordet. Ho kunne
mellom anna  melde at vi skal slutte å sende
babyteppe. Prosjektet går mot slutten, og då
er det ingen til å ta imot teppa i Etiopia.
Marit Aasen hadde 3-minutt denne kvelden,
og ho hadde valt å lese frå boka til Petra
Folkestadås, ein kjend og sprek 90-åring i
nærmiljøet.
Før vi avslutta med Venskapssong, minte
presidenten om aktivitetar framover.

Solrun Sætre – referent  

Medlemsmøte onsdag 03.04.2019
Møtet fann stad på Hotel Ivar Aasen og 21
medlemer møtte.  Eva Kolås hadde med ein
observatør frå Hareid som gjest.
President Solrun ønskte velkomen og
introduserte leiar for Ørsta næringskontor,
Odd Magne Vinjevoll, som hadde kveldens
hovudpost om reiseliv i Ørsta.
Reiselivet i Ørsta er sesongprega med ein inn-
tekts-og besøksauke på 40% dei siste 2 åra.
Cruisebåtane har 8 timars liggetid på Urke,
og det vil bli fleire besøk når Sævikrederiet
med sine fire Explorer- skip kjem i aktivitet.
Det er laga ein masterplan for turismen i Ørs-
taområdet, der ein m.a. tek omsyn til forsøp-
ling og skade på naturressursane.
Småskalaprodusentane er viktige, gard-
sturisme, handverk, butikkar, ny fjordabåt,
campingplass og anna infrastruktur.
Ein søkjer støtte frå UKL (utvalde kultur land-
skap), og Innovasjon Norge.
Vinjevoll orienterte også om andre vekst-
næringar i området,  m.a.  Fiskarkona, møbel-
fabrikkar, Arctic Nutrition.
Det er oppretta eit kommunalt næringsfond,
samarbeid næringsliv-skule, entreprenørskaps-
løype, og i samband med yrkesvalmessa er
det oppretta møteplassar for vidaregåande
skular og næringslivsbedrifter.  Ulstein In-
dustrier hadde på 90-talet eit prosjekt der
elevane fekk 3 «arbeidsdagar» på verftet i
løpet av grunnskulen.

Det er oppretta eit prosjekt i samarbeid med
NAV og skule innanfor gaming, der eit av om-
råda er innanfor reiseliv.  Dette var interessant
og Vinjevoll fekk ei rose som symbolsk takk for
foredraget.
Så var det kaffi og rundstykke og loddsal.
Solrun las månadsbrevet frå distr. pres. Edita
og refererte frå DÅM 2019 i Bodø. 
Dei som ønskjer å delta på Europeisk Rally
2019 i Rotterdam, må kontakte Lisbeth  Nes-
teng eller Liv Levin.  Brattvåg IW fekk skryt for
salg av 700 roser i Brattvåg, og det blei in-
formert om Care Norge. Distriktskontingenten
skulle ha vore auka med kr. 51.- frå mange år
tilbake, det blir nok iverksett frå neste år.
Turid Karlsbakk ISO orienterte om Svalene.
Dette prosjektet har søkt økonomisk støtte frå
Norad, men fekk avslag igjen fordi dei ikkje
har lønna tilsette. Det vart også referert til yrkess-
kuleprosjektet Kristiania som får støtte frå IW.
Kari Juel Rogne hadde 3-minutt om sonen
Audun sitt liv og virke i Abu Dhabi, Forente
Arabiske Emirater, som har 7 medlemsland.
Kari har besøkt sonen og fekk oppleve mykje
som var annleis enn livet i Norge.
Neste samling vårtur til Bjørke 8. mai. Det vart
sendt rundt påmeldingsliste.

Kristin Bergmann (sekretær)

TROMSØ IW
Medlemsmøte 20.03
25 personer deltok i møtet, - derav en gjest:
Bodil Carlson.
President Sigrid Vangdal åpnet møtet ved å
omtale både vinter, snø og vårjevndøgn og
hun snakket om kvinnedagen 8.mars og
minnet oss på om hvor langt vi er kommet i
Norge i forhold til kvinners rettigheter. I resten
av verden er det slett ikke slik, så det er viktig
å vise solidaritet! Deretter ble møtereferatet fra
forrige møte godkjent. Sigrid oppfordret alle
til å lese møtereferatene nøye da det kan
komme opplysning om diverse endringer der.
Pga. at kaffekomiteene har benyttet mat fra
kantina har komiteen mindre å gjøre enn tid-
ligere. Derfor er det nok med 2 personer i ko-
miteene. Ny liste over neste års møtedatoer
kommer seinere. Birgit opplyste om at det ikke
er dyrere å bestille mat fra kantina enn å
servere ost og kjeks. Slik som oppmøtet van-
ligvis er, ser det ut til å være passelig å be-
regne mat til ca. 20 personer- også fordi
mange ikke melder forfall og Marit i kantina
lager store porsjoner.
Sigrid ønsket gjesten Bodil Carlsen vel-
kommen til møtet. Deretter ble ekstern fo-
redragsholder Trond Bruun Hansen introdusert
av Solveig Kristoffersen. Han var blitt opp-
fordret om å snakke om noe fra «gamle
Tromsø». Han valgte å fortelle om Nordnorsk
Musikkkonservatorium / musikkliv i Tromsø i
årene etter 1919 og utviklinga framover. Han
starta med å redegjøre litt om seg sjøl og
ektefelle Bodil, deres felles interesser i musikk
og deres yrkesliv. Starten var boka «Viktoria».
Han fortalte utførlig om mange både kjente og
ukjente musikere som virket i Tromsø gjennom
mange år. Han flettet også inn egne slekt-
ninger og seg sjøl i beretningen. Han fortalte
om et hull i loven om privatskoler som til sist

Fortsetter nederst på side 7

Ingrunn Gudbrandsen frå Brattvåg IW heldt
foredrag om SALOE VERA produkt



STORD IW
Julemøte 05.12.18
Onsdag 5. desember hadde Stord Inner
Wheel julemøte på Stord Hotell. 
23 festkledde og flotte damer møtte.
Som seg hør og bør åpnet president Ragnhild
med å ønske velkommen. Hun åpnet videre
med formålsparagrafen. 
Etter at Ragnhild hadde informert om noen
klubb-saker,  ble 
Liv Tyse og Aslaug Sæbø Fostervold kalt fram. 
Ragnhild takket dem begge for over 50 års
medlemskap i Stord IW hver, og for den flotte
innsatsen deres for klubben. De har begge to
hatt de fleste verv i klubben.  Deretter ble
begge utnevnt til æresmedlemmer av Stord
Inner Wheel. Begge to ble meget overrasket
og beæret, og begge holdt to fine takketaler
tatt på sparket. 
Deretter hadde vi en nydelig tre retters
middag. Den smakte himmelsk!
Etter middagen var det tid for underholdning.
Liv Tyse sine oldebarn, Kolbjørn, Torgrim og
Ingjerd, alle med etternavnet Grini Fjelldal og
Mari Bakke, holdt en flott minikonsert for oss.
De spilte på flere instrumenter og til slutt sang
Ingjerd nydelig for oss med tonefølge av
broren. 
En utrolig flott og koselig kveld som gav oss
alle god julestemning!

Referert av sekretær Tove Løland Aarskog.

HAUGESUND IW
Medlemsmøte 18.02.19
Til stede 35 medl. +distr.pr.
FOREDRAGSHOLDER: Sahar Bayati – Iransk
forfatter født 1981, kom til Haugesund som
fribyforfatter.
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Sahar åpnet med å lese et selvskrevet dikt på
iransk, som handlet om krigen, og vise-
president Ingjerd N. Jacobsen, oversatte det
til norsk for oss.
Hun fortalte at hun kom til Norge en januar

Så går nok et Inner Wheel år mot slutten. Distrikt 28 har vært et travelt år for
distriktspresident Berit Eldøy og resten av styret. Besøk i alle klubber er viktig og
kontakten med presidentene betyr mye når avstandene er store slik som i D 28.
Berit har ofte hatt med seg vise distriktspresident og kasserer for å få nærmere
kontakt mellom klubber og distrikt. Intercity møtene er avviklet og et vellykket distriktsårsmøte i
D28 er i havn takket være flinke damer fra Karmøy.  

Fra klubbene

dag i 2014, overgangen var veldig stor, der
hun kom fra var det 35 varmegrader, og på
Karmøy flyplass var det vinter og iskaldt.
I Iran hadde hun jobbet som journalist i 10 år,
da ble hun fengslet for å ha kritisert regimet.

Glimt fra distriktsårsmøtet 2019
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Hun reiste først til Malaysia, men fikk
problemer, var ikke trygg og måtte bo på
hemmelig adresse. Etter press fra Iranske
myndigheter, ble hennes visum i Malaysia
trukket tilbake.

Invitasjonen til Norge kom i oktober 2013, og
det var kjempevanskelig å komme ut fra
Malaysia, men hun klarte det til slutt.
Regimet til den Iranske sjahen ble styrtet under
den islamistiske revolusjonen i 1979.
Den forandret Iran fra et vestlig orientert
monarki til en islamsk republikk.
Iranere ønsket seg bedre levekår, frihet og
håp, men i stedet for bedre levekår, fikk de for-
tsatt fattigdom, i stedet for frihet fikk de lenker
og knuste drømmer.
Det var ingen ytringsfrihet i Iran, og jentene
måtte bruke hijab fra de var 7 år. Kvinnene
hadde ingen betydning utenom å føde barn.
Alt var svart, og de kunne ikke bruke hvitt eller
farger.

førte til opprettelsen av Nordnorsk Musikkkon-
servatorium (1971). Det var et opplysende og
interessant innlegg fra han om lokale
musikere. Til sist fikk han overlevert et gavekort
som takk for foredraget. 
Sigrid gav ordet til Karin Gabrielsen, som
refererte fra DÅM: Ingen forslag fra salen.
Karin ble valgt til distriktspresident, Åse Vårtun
sekretær, Signe Dørum kasserer og Berit
Kirkpatrick redaktør. Trondheim fikk vise-
president, Fauske Past og DISO.
Signe Krane snakket om eventuelt nytt prosjekt
fra 2021 (Safe Motherhood går fram til da).
31.mai må det være inne til DISO - derfra til
Rådet innen utgangen av juni. Vi kan foreslå
det vi vil gå for. 
Artig underholdning: Pensjonistrevyen i Bodø.

Det ble servert god mat. Neste årsmøte: 14.-
16.mars 2020 i Tromsø. 
Signe Krane snakket så om felles sak å
arbeide for: CARE- Hilde Vangvik fra or-
ganisasjonen informerte om at de er i 95 land
og Norge er i 12 land. Hjelp til selvhjelp,
lokale ansatte, suksess: I Nigeria har kvinner
egen bank (3 ulike kvinner har hver sin nøkkel
til den / trekassen),- denne gir små lån til opp-
start . Bare 5% av budsjettet går til administ-
rasjon. Dersom vi går inn i et eksakt prosjekt
vil logoen til IW være på hjemmesiden deres.
CARE er årets TV-aksjon. Dersom dere vil lese
mer om CARE er nettadressen: CARE.no
Berit K. hadde hilsen fra Ragna, som nå er på
Helsehuset. Hun håper å kunne komme tilbake. 
Det ble bestemt at Birgit sender blomsterhilsen

før påske til Ragna og Jorunn.
Hildegunn fikk 3-minutter: Hun snakket varmt
om et annet prosjekt: TAWANDA. Her går alle
midler til barna - ingen penger til administ-
rasjon. Foreldreløse barn får ett års
videregående skolegang. Skolen har ansatte
lærere og sykepleiere, barna får ett måltid pr.
dag. For mer info om dette, kan man gå inn
på nettsiden: www.TAWANDA.no
Til sist takket Sigrid for koselig kveld med bra
oppmøte!
Foredragsholderen på neste møte er Jan
Magnus Kvamme og han er overlege ved
Gastromedisinsk avdeling ved UNN. Han
kommer til å snakke om «Eldre og ernæring.»

Referent: Berit Andreassen

Fortsatt fra D27 - Side 5

Stavanger Inner Wheel Klubb ønsket vel-
kommen til Intercitymøte på Frogner House.
Fra Distriktsstyret møtte distriktspresident Berit
W. Eldøy, visedistriktspresident Karin H.
Bauge og distriktskasserer Ruth Egge. Fra
andre klubber møtte 4 fra Bryne og 1 fra
Egersund.
President Ingjerd Brigg ønsket velkommen og
vi startet med lyssermoni. 
Kveldens foredragsholder var Gyri Sembs-
moen som holdt et interessant innlegg om sitt
arbeide i firmaet A.S. 3 Employment. Det er
et firma som hjelper jobbsøkende til å komme
ut i arbeidslivet der hvor NAV kommer til kort.

InterCity-møte i Stavanger 
5. mars 2019

Her jobbes det med individuell rådgivning,
oppfølging og kurs for jobbsøkende. Det er
fokus på hele mennesket og jobbes med hvilke
barrierer og hvilke muligheter den enkelte har
for så å finne mål og lage CV i tett samarbeid
med NAV og kontakt med fysioterapeut og
psykolog.
Deretter var Berit Eldøy på plass med nytt fra
D 28 og ønsket velkommen til Distriktsårsmøtet
på Karmøy senere i måneden. Karin H.
Bauge informerte om Safe Motherhood Am-
bassadors og takket for innsatsen når det
gjaldt å strikke tepper.
Utdrag av månedsbrev fra Sekretær Gro.

I 1995 begynte folk å tenke litt annerledes,
men flere ble arrestert.
Til Haugesund kom hun som friby forfatter.

Haugesund er en av 17 byer i Norge som gir
opphold til skribenter og kunstnere som lever i
fare i sitt hjemland.
ICORN, det internasjonale friby nettverket, ble
etablert for å tilby forfulgte forfattere et fristed,
eller en friby, hvor de skal kunne skrive og ut-
trykke seg fritt, uten å frykte for å bli sensurert
eller kneblet.

Men det var ikke bare lett å komme til et land
der en ikke kunne språket og forsto ingenting
av det som ble sagt. Dette mener hun er den
aller største utfordringen for innvandrere.
I dag har hun bodd her sammen med sin
mann i 5 år, og snakker veldig bra norsk.
Etter 2 år her som friby forfatter, bestemte hun
og mannen seg for å bosette seg i
Haugesund, og i dag jobber hun som to-
språklig lærer på Breidablikk.
Selv om Sahar har lyst til å reise tilbake til
hjemlandet, kan hun ikke det, da vil hun bli
fengslet.

Det er veldig trist, og håpet er lite om at op-
posisjonen skal kunne finne gode løsninger for
å jobbe sammen.

Liv overrakte blomster og takket henne for at
hun ville komme til oss og fortelle, og roste
hennes engasjement og entusiasme.

Ref. Brit J. Lervik, Haugesund !W

Stord IW: President Ragnhild Kjellevold med de nyutnevnte æresmedlemmene Liv Tyse 
og Aslaug Sæbø Fostervold.
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Fra klubbene

FARSUND IW
Monica Kurszus Haaland, datter til klubb-
medlem Bjørg Kurszus, jobber ved Kuben
museum og arkiv i Arendal. Hun fortalte om et
spennende funn: ei håndskrevet kokebok fra
familien til Sam Eyde, «Oselias Kokebok».
Kokeboka er fra slutten av 1800-tallet og gir
et interessant bilde av mattradisjoner i et vel-
stående hjem med mange gjester. Oselia var
tjenestejente/husjomfru hos familien Eyde og
etterlot seg denne kulturskatten, som så ble
oppdaget i Kubens arkiv.

President Tove Jølle (fra v.), Monica Kurszus
Haaland, Bjørg Kurszus

Farsundklubben har stått for et spesielt ar-
rangement til støtte for Safe Motherhood-pro-
sjektet.
I februar holdt pianist Ilze Jaunzeme fra Litauen
konsert på Kirketorget, der Bjørg Kurszus ori-
enterte de fremmøtte om prosjektet, og lokal-
avisa hadde intervju med President Tove Jølle
og pianisten før konserten. Snakk om PR for
Inner Wheel! 
Ilze hadde hørt om prosjektet fra klubbmedlem
Tove Rosfjord, tente veldig på det og ba om
å få holde konserter for saken. Tre private kon-
serter har hun holdt i januar/februar, og så i

tillegg den store konserten på Kirketorget.
Hele 33 000 kroner ble samlet inn til Fis-
tulasaken! Farsundklubben er utrolig takknem-
lig for Ilze Jaunzemes innsats.

Pianist Ilse Jaunzeme
       
GRIMSTAD IW
Klubben har hatt foredrag om interessante og
nyttige emner, brannvern, datasikkerhet og e-
helse.
Februar: Frank Post fra Brannvesenet snakket
mest om forebygging av brann. Vi bør alle
tenke over om vi har brannfeller hjemme. Han
kunne fortelle at en stor del av brannene starter
på komfyren, så en «komfyrvakt» bør vi in-
stallere. Filmene han viste gav skremmende ek-
sempler på hvor fort en brann utvikler seg. En
huskeregel er: REDDE, VARSLE, SLOKKE i den
rekkefølgen.
Mars: Christian Auby, it-ekspert som under-
viser ved Universitetet i Agder i Grimstad,
holdt et humoristisk foredrag om et alvorlig
tema: «Datasikkerhet for folk flest». En myte vi
ofte møter, er «jeg har uansett ikke noe viktig
på min PC». Auby forklarte at svindlere likevel
kan ha bruk for å ta kontroll over, hacke, vår
PC for å bruke den til å sende svindelpost.
Derfor bør vi ha gode passord, gjerne lange.
Selv bruker han setninger som er lette å huske,
f.eks. «Blomster er fint». Et annet godt råd var
å se etter om siden vi vil inn på har grønn
hengelås til venstre på adresselinja. Om en fil
du vil åpne slutter på .exe.fil, ikke åpne den,
den er ondsinnet. Flere råd kan du få på
Sikkerhet.Auby.no 
April: Rune Fensli, professor ved Senter for e-
helse på Universitetet i Agder (UiA) fortalte om
e-helse. E-helse er et fagområde som det
undervises i ved UiA. Å ta i bruk teknologi skal
gi tryggere hverdag for brukere, vesentlig
eldre, for pårørende og helsepersonell. Fensli
gav eksempler på bruk av sensorer og sporing
av pasienter som kompensasjon når fysisk eller
mental helse svikter. Teknologi kan også skape
sosial kontakt, f.eks. Skype, og elektronisk
dialog over avstand mellom pasient og helse-
personell kan være en del av framtiden.. Han

kom også inn på de etiske dilemmaer som
følger med disse framskrittene. 

KRAGERØ IW
Klubben har hatt foredrag av Dagfin Jensen,
sekretær i Norsk Folkehjelp, avdeling
Kragerø. Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens
solidaritetsorganisasjon og er politisk uav-
hengig. Den er ikke en direkte nødhjelps-
organisasjon, men samarbeider med ulike
humanitære organisasjoner og er med der
hjelpen trengs. Dens visjon er «Solidaritet i
praksis». 
Jensen fortalte om de forskjellige aktivitetene
som Kragerøavdelingen er med på. Her kan
nevnes kafedrift, middagsutdeling, transport
av funksjonshemmede, har sanitetsgruppe,
driver språkkafe for flyktninger og samarbeider
med politi og brannvesen.

LARVIK IW 
PÅ marsmøtet fikk klubben to gripende fortel-
linger om mennesker som overlevde
dramatiske hendelser under 2. verdenskrig.
Begge historiene ble formidlet av klubb-
medlemmer. 
Vigdis Sannes fortalte om sin svigerfars opp-
levelser under krigen, basert på gamle brev
hun hadde funnet. Svigerfaren, Ernst Gunvald
Sannes kom med i en etterretningsgruppe på
Sørlandet, ble tatt og satt på Grini og deretter
sendt til Sachsenhausen. Han var blant de
heldige som ble hentet av de hvite bussene,
men brevene forteller om en lang og vanskelig
hjemtur og beskriver også alle grusomhetene
i de tyske fangeleirene. Funnet av brevene har
gjort historien nær og levende for familien
Sannes, og den yngre generasjon er nå blitt
interessert i å lære mer om det som skjedde
under krigen og om slekten.

Vigdis Sannes forteller fra krigen

Berit Bartels 3-minutter om jødiske Hanni Levi
kan leses et annet sted i bladet.

NØTTERØY IW
Randi Forsmo fra klubben ønsket i februar sin
sønn, Anders Forsmo, velkommen som fo-
redragsholder. Han er anestesisykepleier og
jobber for Røde Kors i Nepal, Haiti og Bang-

Vårens distriktsårsmøter er vel i havn. Alle rapporterer om hyggelig samvær med gode samtaler
og meningsutveksling. Vi er gode på dette: festlige sammenkomster. Og vi som har opplevd
disse sammenkomstene gjennom mange år, stiller opp. Det er bare så synd at ikke flere
medlemmer blir med og får oppdage dette fellesskapet!
La oss gjøre et tankeeksperiment: Tenk om vi ikke hadde distrikter! Hvem skulle sørge for å
koordinere at klubbene møtes? Antagelig ville hver klubb ganske snart bli liggende som ei øy.
Så det må broer til! Distriktet og distriktsårsmøtene er slike broer! Hipp, hurra for distriktet og
for de som nå tok på seg verv for å bidra til broforbindelsene!
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ladesh. Han kunne fortelle at Røde Kors må
bli invitert til et land for å hjelpe, og han ori-
enterte om organisasjonen før han ga ek-
sempler fra stedene han hadde vært på
oppdrag for Røde Kors. På Haiti, der det var
jordskjelv i 2010 bidro Røde Kors, men landet
har fortsatt problemer pga. korrupsjon, van-
styre og stor fattigdom. I Nepal i 2015 hadde
Forsmo deltatt med hjelp etter et jordskjelv
mens det i Bangladesh dreide seg om
sanitære forhold i store flyktningleirer med
svært kummerlige kår.
Foredragsholder på marsmøtet var Tonje
Raddum Hitchner, som har studert språk og
tolking i mange år. Hun fortalte at tolking er
en meget krevende og sammensatt disiplin,
både fysisk og psykisk tungt. Man får innsyn i
mange triste menneskeskjebner. Det er bruk for
tolker i de fleste sektorer i samfunnet.
To nye medlemmer ble tatt opp, Lilleba
Bredahl og Miftah Høeg Krohn. På bildet står
de sammen med møteleder Bibbi L. Simonsen

Fra v: Lilleba Bredahl, Mifta Høegh Krohn,
Bibbi L. Simonsen

STAVERN IW
Stavern IWklubb har feiret 45-årsjubileum, og
i den anledning fikk chartermedlem Turid
Dypdahl blomster for trofast medlemsskap
gjennom 45 år.

President May-Britt Andvik overrekker blomster
til Turid Dypdahl

Klubben har tidligere hatt besøk av Stavern-
sjenta Anne Kristine Craig, som bor og jobber
i Mumbai. Hun fortalte om St Catherine’s
Primary School i Mumbai i India, som er en
skole for fattige og foreldreløse barn. Det
gjorde sterkt inntrykk når Anne Kristine viste
bilder og fortalte om vanskelige arbeidsfor-
hold og levekår der. Mange frivillige hjelper
til ved skolen, bl.a. Anne Kristines mann.
Stavernklubben bestemte seg for å støtte
skolen med en gave på 4 000 kroner. I tillegg
var det utlodning på møtet til inntekt for skolen.

Grimstad og Strand Hotell viste seg fra sin
aller beste side 16. og 17. mars da 43 Inner
Wheel-damer kom sammen til distriktsårsmøte
i D 29. Inner Wheel-flagget vaiet ved inn-
kjørselen, den flotte roll-up-plakaten vår stod
ved inngangen, og i møtelokalet var det
pyntet med roser, lys og vimpler.
Grimstad IW hadde ordnet med det praktiske
og fikk stor takk av DP Ingeborg Lyng Olsen.
Kasserer Hildegard Andersen viste fram en
rikholdig krambod som ble besøkt av både
delegater og de mange observatørene. Og
her benket vi oss med utsikt over hav og
horisont. Utsikten til tross, årsmøtesakene ble
brakt vel i havn, referat sendes til klubbene,
her skal bare nevnes at møtet vedtok å gi en
gave på 5000 kroner til Stine Sofies Senter,
som vi skulle besøke på søndag.
DP Ingeborg takket styret for samarbeidet i året
som lå bak oss, og selv fikk Ingeborg rose og
stor takk fordi hun sporty og positiv tok på seg
et tilleggsår som distriktspresident.
Programposten «Åpent forum» ble innholdsrik,
mange spørsmål ble brakt fram, informasjon
ble gitt og spørsmål ble besvart. En slik men-
ingsutveksling mellom medlemmene fra hele
distriktet må ikke undervurderes. Det er i slike
sammenhenger at vi kjenner vi er en del av en
større enhet.
Middagen om kvelden med sosialt samvær
både før og etter, er også viktig og sveiser
medlemmene sammen. Vi hygget oss med ut-
merket mat og ble underholdt av komiker Iren
Matheussen.
Søndag etter frokost var det opplæring for
påtroppende presidenter, sekretærer og ISOer
før vi alle dro på utflukt til Stine Sofies Senter,
som holder til utenfor Grimstad.

DP Ingeborg Lyng Olsen takker Grimstads
president Torill Svennevig

Tekst: Styrebordet

Tre IW-veteraner. Fra v. nyvalgt DP Mette
Rosenvinge Støtvig, Larvik IW, BD Helene
Torkildsen, Arendal IW og Ragnhild Scheie
Aasen, Grimstad IW

Stine Sofies Senter
er et tilbud til barn som har vært utsatt for vold,
og deres familier. Her kan de komme og være
fra mandag til fredag og delta i en lang rekke
aktiviteter innen sport, lek og spill. Senteret
legger stor vekt på at barna skal få positive
opplevelser og føle mestring. De voksne har
også egne grupper for råd og veiledning.
Senteret ligger idyllisk til med utsikt over sjøen
og med imponerende fasiliteter for samvær.
Årsmøtedeltakerne ble vist rundt og orientert
av Stig Reinold Jensen, som er en av de
mange pedagogiske ansatte ved senteret.
Senteret drives av Stine Sofies Stiftelse som ble
dannet av Ada Sofie Austegård etter at hun
mistet sin datter, Stine Sofie, i «Banehei-
adrapet».
Damene fra D 29 lot seg imponere og be-
vege av hva de hørte og så, og alle var glade
for å være med på gaven på 5 000 kroner
som DP Ingeborg Lyng Olsen overrakte.

DP Ingeborg Lyng Olsen overrekker gaven til
Stig Reinold Jensen

Styret for D 29 i 2019/2020:
Distriktspresident:
Mette Rosenvinge Støtvig, Larvik IW
Past distriktspresident: 
Ingeborg Lyng Olsen, Kragerø IW
Distriktskasserer: 
Hildegard Andersen, Nøtterøy IW
Distriktssekretær: 
Anne Karine Evensen, Stavern IW
DISO: 
Solveig Klausen, Kragerø IW
Distriktsredaktør: 
Grete Holte Eriksen, Grimstad IW

Fra årsmøte i distrikt 29
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VALG - Av Bjørnstjerne Bjørnson
       Jeg velger meg april! Jeg velger meg april,
       I den det gamle faller, fordi den stormer, feier,
       i den det ny får feste; fordi den smiler smelter,
       det volder litt rabalder, - fordi den evner eier,
       dog fred er ei det beste, fordi den krefter velter, 
       men at man noe vil. i den blir somren til!

Her på Elverum ligger det i begynnelsen av april store mengder med snø, selv om det meldes
om skogbrannfare der snøen er borte. Men med sol, varme og vind går det fort mot sommer. 
Midt i april ble jeg født og trodde som lita at Bjørnson hadde tenkt nettopp på meg da han
skrev sitt berømte dikt. Men så var det visst ikke flere måneder igjen å velge mellom for Bjørn-
stjerne Bjørnson, og dessuten ble diktet skrevet mange år før jeg kom til verden, nærmere be-
stemt i 1879, og altså 63 år før jeg så dagens lys og valgte meg april! 

ELVERUM IW
Januarmøtet samlet 8 medlemmer hjemme
hos presidenten. Vi fikk referat fra januarmøtet
på Lillehammer og en orientering av ISO om
hvordan hun har involvert seg med enkelte inn-
vandrere i Elverum. Hun oppfordret oss til å
besøke den internasjonale kvinnekafeen som
Røde Kors arrangerer. 
Lenie fra Nederland fortalte om julefeiring i sitt
hjemland, mens ett av våre danske
medlemmer sa at julen i Norge er «søtere» enn
i Danmark!

Februarmøtet hadde besøk av Anne-Birthe
Aakran Eek som fortalte om storgården
Gaarder som ligger midt i Elverum sentrum. Vi
ble orientert om hvordan byen Elverum ble
bygd opp på grunnen til denne gården. Bit
for bit ble bebygd, sykehus, skoler, kafeer,
hoteller, leiligheter, bensinstasjoner, alt som er
nødvendig for å bygge en bondegård om til
en by. Det var en utrolig historie.

Hun fortalte også om sin familiebakgrunn og
alle de ulike valg som ble tatt av de forskjellige
arvingene og oppkjøperne til Gaarder. I
starten av 2. verdenskrig overnattet kon-
gefamilien på Gaarder og det ble filmatisert i
filmen «Kongens nei». Hovedbygningen er fra
1890. Huset ble okkupert av tyskerne 2
ganger under andre verdenskrig.

På marsmøtet hadde vi besøk av lektor Tor-
grim Thronæs som fortalte om idrettsfagene
ved Elverum Videregående skole «ELVIS», og
om utbyggingen av skolen.

KONGSVINGER IW
Februarmøtet i Herdahlssalen med 34
medlemmer.
Foredragsholder Ida Craig fra Victor Dance
fortalte og viste discodans ved hjelp av sin
elev som var kåret til verdensmester i denne
danseformen i 2018. Ida selv var verdens-
mester i 2006. Hun er ansvarlig for danselinja
på Kongsvinger NTG.  Victoria Dance er
Norges største danseklubb og produserer mes-
tere i alle ledd, fra norgesmestere til verdens-
mestere.
3-minutter ved Anniken Fischer om Røde Kors.
Det er ca. 400 medlemmer der. De or-
ganiserer besøksvenner med hund, driver om-
sorgsarbeid, besøker fengselet, kjører
salgstralle ved Hov og Langelandshjemmet,
driver beredskapsarbeid og er aktive hjelpe-
korpsarbeidere og endel mer!
Neste møte, i mars, blir på Kongsvingers nye
ungdomsskole på Tråstad. Der blir det omvis-
ning og bevertning.

Referent Berthe-A Moss.

Aprilmøtet også i Herdahlsalen med 39
medlemmer. 
Randi Torgersrud var kveldens foredragsholder
som fortalte om sine produkter, akvareller,
tiffanyteknikk, collage, akrylmaling og bloms-
termalerier. Hun vokste opp på Hamar og
flyttet til Finnskogen. Hun holdt på med kurs i
porselensmaling i 
10 år. Hun har drevet Finnskogatallen, en
kunstbutikk i mange år. Nå driver hun salg fra
Randistua hjemme på Finnskogen. Åpnings-
tider finner man i lokalavisa. Alle er hjertelig
velkomne dit.
3-minutter var en morsom fortelling om april,
narredager og påsken, av Lilly Roverudseter.
Maimøtet vil bli viet Margrethe Munthe med
tolking og sang.

MESNA-LILLEHAMMER IW
5.mars orienterte Haldis Bjerkan om Interna-
sjonal fest som går av stabelen 29.04.
Anne Anker Bolstad orienterte om sitt arbeid
som studentprest. Hun jobber for Høyskolen
på Lillehammer og ved NTNU avdeling
Gjøvik.
Viktig å nå hele mennesket. 
Punkter til hjelp: • Synlighet

       • Tilstede i miljøet
       • Invitere til samtaler
       • Studenten i sentrum
       • Samtalepartner
Møtet ble avsluttet med Rolf Jacobsens dikt:
«Hvis du vil».
Klubben inviterer til kafetreff en gang i
måneden.

Referent Synnøve Mathisen.

BRUMUNDDAL-MOELV IW
Aprilmøtet med foredrag av Erling Waldal.
Emnet var «Da fjellene ble dannet».
Vi har den geologiske dannelse, men vi har
også den menneskelige dannelsesprosess i
møte med fjellheimen. Hvilken betydning har
fjellene i vår dannelsesprosess?
Å gå i fjellet gjør noe med oss. Vi tenker
klarere og blir mer levende, selv om fjellet er
dødt. Det er et forhold mellom fjell og tanker.
Sjelen vår er samarbeidspartner med det å be-

vege seg i naturen og den norske fjellheimen. 
Mange kunstnere har latt seg inspirere av
fjellet. Ivar Aasen: Dei gamle fjell i syningom.
Vinje: No ser eg atter slike fjell og dalar.
Waldal siterte Bukkerittet fra Per Gynt. Kanskje
det mektigste drama som er skrevet om fjell-
heimen.

«Men det å nå toppen er ikke det viktigste,
men å være underveis.»
Lise hadde 3-minutter om forskjellen mellom
kvinners og menns språk. Hun henviste til
Helene Uri i Aftenposten. Kvinner snakker
penere enn menn. Menn banner mer. Hvor-

Fra
klubbene
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for? Sosial usikkerhet? Ønske om sosial status?
Møtet ble avsluttet med Bjørnsons dikt:
«Jeg velger meg april»

RØYKEN- HURUM IW
10.01.2019
28 frammøtte til dette siste møte som våre to
klubber skulle ha sammen. Sogneprest Ivar
Flaten er sogneprest i Fjell menighet. Han har
jobbet for å forene ulike trossamfunn og vært
aktiv i Drammen Sacred Music Festival, med
musikere fra hele verden. Videre er Flaten en
initiativtaker til et unikt samarbeid mellom
næringslivet i drammensregionen. Målet er å
organisere en mentorordning og skaffe 1000
personer med innvandrerbakgrunn en jobb
innen 3 år. Prosjektet er så langt i rute. Han
mottok Drammen kommunes kulturpris for
2017.
Loddpengene, kr 4300, ble gitt til «United Sis-
ters», unge kvinner på Fjell som KFUK-KFUM
organiserer.

13. februar 2019
Valgmøte med 15 tilstede. Presidenten rede-
gjorde for landssituasjonen i IW Norge og om
Rally i Rotterdam. Videre fulgte planlegging av
møtene og prosjektene framover. Presidenten
hadde 3 minutter med tanker om Facebook.

12. mars 2019
Omvisning på Teglen, Spikkestad kirke- og
kultursenter. Dette er et flerbrukssenter like vest
for Spikkestad stasjon i Røyken kommune i
Buskerud.
Etter Innerwheelsaker fikk vi orientering om
hvordan Teglen ble til og brukes. Aktivitene er
babysang, leksehjelp og eldredans. 
Kirkerommet gjorde et spesielt inntrykk med
enkle betongvegger, stor høyde og bruk av
moderne byggteknikk, et moderen bygg
designet for fremtiden. Mulighetene for
fleksibel bruk og nye metoder for formidling,
er i fokus.

Referent Trine-Lise Røkkum

HØNEFOSS IW
Februarmøtet samlet 17 medlemmer.
Månedens foredragsholder var Bente Krog-
stad som jobber i konfliktrådet i Buskerud.
Temaet var:
Unge innvandrerkvinner i et likestillingsper-
spektiv.
Det er etter så mange år med innvandring, fra
spesielt muslimske land, store problemer med
voldssaker i nære relasjoner. Lite skal til før
familien blir ærekrenket. Unge kvinner kan ikke
snakke med eller til og med ikke se på, menn
de ikke er i nær familie med. Slekten betyr alt
og sladrekulturen er stor. Menn derimot kan si
og gjøre hva de vil. Tre unge innvandrer-
kvinner har skrevet en bok om temaet, «Skam-
løs». De har egentlig tatt en stor sjanse. Dette
er sprengstoff!
Menn blir fratatt stor makt ved likestilling!
Vi ønsker de tre jentene lykke til!
Så fulgte klubbsaker bl.a.  3-minutter ved
Diddi. Hun tok opp forskjellige tegn på
hjerteinfarkt. Ikke nøl med å ringe 113.

Referent Karen Joh.

DÅM 2019 på festningen i Kongsvinger:
Foto: Elisabeth Thomsen

Vi ankom Festningen ved å passere to trange,
glatte tuneller. Se bildet.

Innsjekking og festmiddag med underholdning
var programmet for kvelden. Vakker solosang
ved en ung musikkstudent og kveding av

medlem Lilla Gjems fulgt av det særegne
vakre historiske maleri fra Fritjof Nansens
spisestue på Polhøgda.
Neste dag sakmøtene med 14 saker. Det som
tok mye tid, var forarbeid og etterarbeidet
med valg av ny Distriktspresident. Men takket
være vårt fantastiske medlem, Birgit By, løste
saken seg og distriktet vårt vil bestå i allefall i
to år til. Etterhvert ordnet det seg også med
distriktsstyre. Vi beundrer deg, Birgit og alle
som ble med deg, for pågangsmot og positiv
vilje for Inner Wheel.

Takket være Birgit og nytt styre, kunne vi med
glade tanker innta en super lunsj med glad
underholdning, både med alvor og spøk. 
Hele årsmøtet med så fine boforhold og så
spennende ramme, ble en strålende opplev-
else for ialt 35 deltagere.

Distriktsårsmøte i Distrikt 30, 
8. - 9. mars 2019

Skrekkens vei opp til Festningen, glatt og
trang! 

Det gamle styret takkes av.

Rådspresidenten. Styrebordet
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Igjen er vinteren på hell. Etter et flott Årsmøte i Halden fortsetter jeg ennå et år som distrikts-
redaktør. Håper noen kanskje føler seg moden for å overta denne oppgaven som har gitt
meg meget erfaring både som deltaker i distriktsstyret og det å bli kjent med alle dere. Det
er bare å ta kontakt så skal jeg informere om hva vervet innebærer. Håper mange tar en tur
til Rotterdam til høsten hvor vi kan få et nært innblikk hva andre klubber i Europa engasjerer
seg i.

KOLSÅS IW
Medlemmene har opplevd et engasjerende fo-
redrag av Petter Nyqvist som var til ettertanke.
Han fortalte engasjert om ungdomstid og tid-
lig voksenliv, om ikke å lykkes i
skolesammenheng, men å finne en vei med
eventyrlige ekspedisjoner rundt om i verden.
Til Nordpolen og verdens høyeste fjell, til Las
Vegas uteliggermiljø etterfulgt av foto og vi-
deoproduksjoner og foredrag. I 2014 var pro-
sjektet å leve som uteligger i Oslo i 52 dager.
Han fortalte engasjert om sine opplevelser fra
gata i Oslo, om frykt, søvnmangel, skam,
kulde og sult, men også om menneskemøter
og vennskap med mennesker han ble kjent
med. Opplevelsene ble til TV serien «Petter
Uteligger» som ble sendt på TV 2. Livsbeting-
elsene for mennesker i rus og gatemiljøet rørte
mange. I 2016 ble «Stiftelsen Petter Uteligger»
etablert, en humanitær stiftelse som har som
formål å skape lyspunkter for mennesker som
faller utenfor i samfunns- og arbeidsliv. Å
skape de gode øyeblikkene og lette litt på
trykket for noen som mangler det meste er blitt
en livsstil. Stiftelsens arbeid drives ved hjelp
av gaver, de har ingen offentlig støtte.
Til et møte kom Ingrid Hadler og snakket om
”Kvinnekamp i idretten” og ”Kvinner og jakt i
en brytningstid”. Norge stemte imot kvinne-
langrenn i OL i 1952. Først i 1964 kom det
første langrennet for kvinner i Norge. Det
første damelaget i Holmenkollen kom først i
1966. Kvinnene hadde mye motgang i disse
årene. Kvinner fikk først gå Birkebeinerrennet
i 1976 og da i en egen klasse. Ingrid Hadler
var også en eminent orienteringsløper og vant
NM i terrengløp på 1 km på Otta 19. mai
1964. I 1969 var det nattorientering i Tiomila
i Sverige. En dame kledde seg ut som en

mann, og etter det ble det forbudt for damer
å delta i mange år. I Holmenkollstafetten gikk
to kvinner under falske herrenavn. Stort opp-
styr. Yggeseth klarte å stoppe skihopping for
damer i mange år, men noen flinke dame-
hoppere, og ildsjeler fikk til slutt åpnet for
damehopping. I 1979 skjøt Ingrid Hadler sin
første rype og ”ble helt bitt av basillen”. Hun
fortalte levende om en strabasiøs tur på Hard-
angervidda. Senere jaktet hun både på
Lågaros og Buen-Buen. Hun har også jaktet i
Sveriges villmark og skjøt mange ryper. Hun
og hennes venner og deres hunder ble fløyet
inn og ut med helikopter. I Sør-Afrika jaktet hun
gnu. Første gang hun var på reinsdyrjakt, var
i Lesja/Skjåk. Da hadde hun blitt pensjonist
og hun synes dette var tungt, men artig å ha
opplevd. Nå driver hun mest med rådyrjakt
på Tanum hvert år. Hun skyter også duer
samme sted. Hun og familien har også fine
jaktopplevelser i Engerdal.

LØRENSKOG IW
President Ragnhild fortalte om boken,
Terrorens Rike, hun har jobbet i Bosnia og
vært i Iran. Hun forklarte om bakgrunnen for
boken Terrorens Rike av Carl Schiøtz Wibye.
Hun forklarte om utviklingen av islam, for-
skjellen på Sunni islam og Sjia islam, og hvilke
av landene rundt Saudi Arabia som støtter
sunni / sjia. En variant av Sunni-islam,
wahhabismen , er den offisielle religionen i
Saudi-Arabia. Den ble grunnlagt på 1700-
tallet i det indre av den arabiske halvøy, i en
samforening mellom en ekstrem
svovelpredikant og klanlederen Saud. Etter at
verdens rikeste oljefelt ble oppdaget i Saudi
– Arabia i 1930, har økonomien vært skyhøy.
Gode finanser har gjort det mulig å etablere
moskeer og madrasaer (religiøse læresteder)
rundt om i verden for å spre wahhabismen.
Tove Gilje har også vært på besøk og snakket
om sin arbeidshverdag. Hun er utdannet innen
psykologi, pedagogikk og internasjonal for-
ståelse. Hun har mange års erfaring fra arbeid

med mellommenneskelige forhold fra bl.a.
krisesenter for voldsutsatte kvinner og barn og
senere med flyktninger og asylanter. I tillegg
er hun også forfatter. Kveldens foredrag
hadde som tema: «En dag på krisesenteret.»
Vi fikk et godt innblikk i de mange utfordringer
som en vanlig dag kan romme på et
krisesenter. Hun redegjorde for flere av instan-
sene som senteret samarbeidet med, som po-
liti, foreningen «Alternativ til vold», barnevern,
NAV, psykiatri, skoler og advokater, En
metode som ble mye anvendt ved senteret var
LØFT metodikken. Den prøver å fokusere på
de iboende ressursene hos den enkelte. I en
vond og krevende livssituasjon kan det være
vanskelig å erkjenne og klare å ta i bruk de
positive kreftene som kan bidra til et bedre liv.
Mange som i nød måtte søke tilflukt på
krisesenteret, kunne slik få viktig hjelp og støtte
til å ta i bruk egne krefter til å bygge et bedre
liv videre.

HALDEN IW
Foredragsholder Steinar Ekvik har vært prest i
40 år og har blant annet jobbet på Radium-
hospitalet, i Haslum og Siggerud menigheter.
Han er fra Fredrikstad og søkte etter hvert stil-
ling som sogneprest på Kråkerøy. Tema for
kvelden er kunsten å omfavne det livet vi har
fått. Vi bor i et land med større mulighet for å
utfolde seg og oppfylle sine drømmer enn i
noe annet land i verden. Likevel er det ikke
alle som får oppfylt alle sine drømmer. Det kan
av og til lukkes dører i livet som ingen kan ta
skylden for. Da gjelder det å være tilfreds med
det man har. Livet kan snu og det er ikke annet
å gjøre enn å henge med. Skal vi godta det,
eller kjempe mot og kanskje bli bitre. Er det
noe godt langs veien min selv om det blir en
sving man ikke har ønsket. Går det an å se
hva som finnes av verdi selv om livet blir
annerledes enn planlagt? Ekvik har hatt
seminar om hvordan man lever med syke
barn, og folk har måttet tilpasse tilværelsen
etter den situasjonen som har oppstått. Å vente

Fra 
klubbene

Det skal bli et spennende år som distrikts-
president i D 31, her er det mye nytt å lære.
Jeg har vært med i Inner Wheel siden 1988,
da Skøyen IW ble chartret. Var med i noen
år, men i 1992 ble mitt medlemskap overført
til Kuala Lumpur i Malaysia da vi bodde der i
4 år. Noen år gikk og jeg var ikke med i IW.
Men da vi kom tilbake til Norge i 2003 ble
jeg med i Skøyen IW igjen, og der blir jeg! I
mitt år som distriktspresident vi jeg gjerne be-
søke de tre Inter City Møtene i Distrikt 31 og
derved møte alle klubbene. Hvis noen av klub-
bene gjerne vil ha besøk, så si ifra!

Noen tanker fra neste års distriktspresident
Inger Støtvig
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barn kan sammenlignes med å planlegge en
fantastisk ferietur til Italia. Alt er spennende. Så
begynner reisen, men du havner i Nederland
i stedet for Italia. Du har landet et annet sted
enn du hadde ventet. Du må lære nytt språk
og tilpasse deg nye forhold. Det er mye fint i
Nederland også selv om det ikke er Italia. Du
tapte en drøm, men hvis du ikke slipper taket
i Italiadrømmen, vil du aldri føle deg fri og
glede deg over å være i Nederland. Det du
gir bevissthet, det gir du kraft. Hvis jeg gir be-
vissthet til det jeg ikke har, vil det få makt over
meg. Hvis jeg greier å glede meg over det
som fungerer, er det enklere å klare seg. Hvis
man har et handicap, bør man ikke iden-
tifisere seg etter det. Vær obs på hvor du fester
bevisstheten. Ikke fest fokus på det du ikke kan
klare. Fokuser på det du kan. Hvis du ikke liker
at det snør, tenk på noe annet, så ikke
snøværet tar fokus. Det du gir bevissthet gir du
kraft. Når det skjer noe leit, blir det en mørk
flekk på livsmaleriet ditt. Ikke la det bli så svart
at det tar over hele livsmaleriet. Tapet kan
være så vondt at det tar hele bevisstheten.
Etter som tiden går, vil man få se noen flere
farger i livsbildet. Det svarte forsvinner ikke,
men det behøver ikke å dominere alene. Det
svarte er der alltid, men det dominerer ikke alt.
For å komme gjennom sorgen er det godt å
se flere farger. Det kommer dager da det
negative vil dominere, og da trenger man
hjelp fra venner og andre nære. 

NANNESTAD IW
Klubben hadde internasjonal aften sammen
med Rotary i februar. De hadde foredrag om
landet og dets kultur. Den store overraskelsen
kom i slutten av møtet da  Distriktsguvernør
Rune Magnussen og president Arnulf Krogh i
Nannestad Rotary overrakte Margot Ramstad,
Britt Saga og Birgit Syrtveit Larsen  Paul Harris
Fellowship medalje og diplom for deres inn-

sats for Pikeleiren i D-31 og for klubben. Det
kom helt uventet på medaljemottagerne!
Loddsalget til slutt innbrakte 6000 kr. Som
selvfølgelig gikk til Pikeleiren.

RØA-BEKKESTUA IW
Klubben har hatt besøk av Jan Vesterkjær som
holdt et interessant kåseri om «Stavkirkene,
norsk byggekunst på sitt beste.» Her fortalte
han at det kun er 28 stavkirker som er bevart
i landet vårt, og en som tilfeldigvis er i Polen.
Disse er i dag på UNESCOs liste over
verdensarven. Dette er en unik del av vår
kristne kulturarv. Det ble faktisk bygget over
1000 stavkirker mellom 1150 og 1350. De-
retter ble det jo en brå slutt som følge av
svartedauden. Han beskrev flere av de
gjenværende kirkene. Heddal stavkirke som
den største, på hele 160 m2 i grunnflate og
Undredal som bare er 20 m2, og Norges
minste. De fleste eies av menigheter, men
noen få av staten.

JESSHEIM IW
Vårt medlem Kari Myrvang fortalte om en bok
for mennesker med språkvansker. Hun er ut-
dannet logoped og har arbeidet med dette i
40 år. Kommunikasjonsboken kan bestilles på
nettet til den ringe sum av ca 40 kr. Dette er
et hjelpemiddel laget for slagpasienter,
demente og eldre med språkvansker. Den
fungerer som en pekebok hvor man også kan
notere ting som vedkommende er glad i eller
opptatt av. Dette var en fin ide og godt hjelpe-
middel for pårørende og ansatte som opp-
lever dette på nært hold.
Klubben deltar aktivt på «Treffpunkt Ullensaker»
hvor vi samtaler med unge nye landsmenn
som går på voksenopplæring i Ullensaker for
at de skal få trening i å snakke norsk. Man
kommer også til å foreslå Zulufadder som nytt
landsprosjekt slik de gjorde for tre år siden.

De har også hatt den årlige juletrefesten for
psykisk funksjonshemmede i januar.

SKØYEN IW
Kveldens foredrag var ved Emil Didrichsen.
Temaet var det gamle Russland og tiden fram
til tsarfamiliens endelikt i 2017 som gjorde
slutt på 300 år med dynastiet Romanov. Peter
den store var vestlig orientert og reiste rundt i
Europa for å lære. Han kalles det moderne
Russlands far. Han flyttet hovedstaden fra
Moskva til St. Petersburg. Vi fikk høre om
intriger og tøffe forhold i Romanovfamilien,
bl.a om Aleksej, Peter den stores sønn, som
faren fikk drept pga. uenigheter, om Katarina
den store som fikk detronisert og drept sin
mann Peter III. Største del av befolkningen be-
stod av rettsløse livegne landarbeidere. I
1848 kom det Kommunistiske manifest som
radikaliserte politiske ideer over hele Europa.
Aleksander II opphevet livegenskapen i
1861. Vi ble minnet om de nære forbind-
elsene mellom Europas fyrste- og kongehus
gjennom «Europa svigerfar» (Christian IX av
Danmark) og «Europas bestemor» (dronning
Victoria av England). Forholdene i Russland
var dårlige, og det vokste fra motstands-
grupper hvor bl.a. Lenin var aktiv. Fikk høre
om foranledningen til 1. verdenskrig. Lenin,
som var i Sveits, kom tilbake til Russland og
dannet sin «røde horde» som førte til revolu-
sjonen i 1917. Til slutt fikk vi høre om Nikolai
II, den siste tsaren og om hendelser i forbind-
else med hans giftemål med Aleksandra av
Hessen som ble ansett som upassende. De fikk
5 barn, 4 jenter og til slutt en gutt – arving,
som viste seg å være bløder. Med utgangs-
punkt i sykdommen kom Rasputin inn i familien
og fikk stor innflytelse over tsarfamilien. Vi fikk
også høre om mordet på Rasputin. I 1917
kom revolusjonen. På ordre fra Lenin ble hele
tsarfamilien drept og gravd ned i et myr-
område. I dag ligger imidlertid levninger etter
tsarfamilien gravlagt i en katedral i Peter-Paul
festningen i St. Petersburg.

TUNE IW
I løpet av dette året har vi fått høre om Ravne-
berget fengsel som ligger i Sarpsborg kom-
mune og er en enhet med lavere
sikkerhetsnivå. Fengselet er for kvinnelige inn-
satte, og har en ordinær kapasitet på 40
plasser. Fengselet har en-, to- og firemanns-
rom. I fengselet er det aktivitetsplikt, denne blir
i størst mulig grad tilrettelagt for den enkelte.
Forøvrig har fengselet en egen rusmestrings-
enhet, bibliotek, treningsrom, helsetjeneste,
prest, skole, tilbakeføringskoordinator og NAV-
medarbeider. NRK-programmet «Helene
sjekker inn» har også besøkt Ravneberget
Fengsel.
Det var meget interessant å få besøk fra
Kirkens Bymisjon i Sarpsborg ved leder Anita
Meldalen. «Ingen er bare det du ser», er
mottoet til Kirkens Bymisjon. En sprudlende
leder fortalte, om jobben hun virkelig brenner
for. Kirkens Bymisjon jobber for at mennesker
skal erfare at det er rom for alle - og bruk for
alle! Alle barn har behov for å bli sett og hørt

Nannestad IW: Utdeling av Paul Harris Fellowship medalje og diplom. Fortsetter neste side
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og elsket. Voksne som lever et godt liv til tross
for en vanskelig oppvekst, kan ofte fortelle at
de opplevde noen som så dem, lyttet til dem
og snakket med dem da de var barn. Kirkens
Bymisjon tilbyr profesjonell helsehjelp, be-
handling og oppfølging på en rekke områder
innen fysisk og psykisk helse. Bybrukt er en
bruktbutikk og gjenbruksstasjon i Sarpsborg,
som tilbyr arbeidstrening og språkoppfølging
for menn og kvinner med innvandrerbakgrunn.
Kirkens Bymisjon driver innsamling av tøy, sko
og tekstiler i Akershus, Buskerud, Vestfold,
Østfold, Aust-Agder og Telemark. Inntektene
går til arbeid i nærområdene.

Fortsatt fra forrige side

Jorunn Brevig, Fredriksten IWK, orienterte om Safiaklubben, Club Safia i Malakisi i Kenya,
som ble startet ved at Safia Abdi Haases mor samlet en gruppe kvinner for å hjelpe hverandre.
I 2016 ble Fredriksten IW fadderklubb. Klubbens arbeid rettes mot vold og kjønnslemlestelse,
den har 40 medlemmer, men opptil 100 damer møter frem for å lære. De har startet catering
virksomhet, dyrker mais og andre grønnsaker og har et samarbeid med Røde Kors. Målet er
ønsket om å ta styring over eget liv.
Vi fikk også et fantastisk levende foredrag ved Pål Scott Hagen om Opera Østfolds eventyrlige
reise. Han fortalte engasjert om utviklingen av dette prosjektet og ga smakebiter fra de ope-
raene som har vært spilt på Fredriksten festning. I år står Il Trovatore på programmet. Dette
falt tydelig i smak, og mange ga uttrykk for at de ønsket å besøke operaen i sommer. 

Litt fra årsmøtet i Distrikt 31

Dette er en fest som har vært og fremdeles er
til stor glede for mennesker som har en
annerledes hverdag. Forventningene og
gleden over å komme på fest er stor. God
mat, og ikke minst dans og underholdning i
hyggelige omgivelser skaper glede. Populære
musikere, i år ”Kjøkkengjengen”, ikke bare
trekker gjestene ut på dansegulvet, men lar
gjestene få underholde med sang og dikt, som
er kveldens  høydepunkt. Mange av gjestene
har deltatt på dette arrangementet i år etter år.
Noen faller fra, men nye gjester kommer til.
Engasjerte IW damer stiller opp med forbered-
elsene og på festen som dansepartnere. I de
første årene ble alle forberedelser og mat for-
beredt av medlemmene i klubben på forskjel-
lige steder i byen, men nå gjennom flere år
kommer vi alle til dekket bord på et imøtekom-
mende Strand Hotell på Fevik med et flott

Vårfest 
Gjennom 40 år har Arendal-Nedenes IW klubb arrangert Vårfest for
voksne psykisk utviklingshemmede i Arendal-Grimstad området i slutten
av april. I de første årene med støtte fra Rotary.

dansegulv. Tradisjonen
tro, får klubbens
medlemmer fremdeles
bringe med seg kakene.
Hyggelig i år at klubbens
president, Ingebjørg
Fosse, ikke bare kunne
ønske velkommen til for-
ventningsfulle gjester, men
også til vår distrikt-
president Ingeborg Lyng-
Olsen og DISO Solveig
Klausen, til årets vårfest.
En flott kveld i hyggelige
omgivelser.

Helene M Torkildsen 

Engasjerte IW damer sammen med distriktspresident Ingeborg Lyng-Olsen og DISO Solveit
Klausen.

Engasjerte musikere Danseglede



Hanni Levy

Berit E. Breivik Bartels, 
Larvik IW

Fra møtet i Larvik IW 5. mars 2019
.
Min bror Magnar Breivik som er profes-
sor i musikkvitenskap ved NTNU
Trondheim, har forskningsår dette stu-
dieåret. Temaet hans er «Musikk og
musikktenkning i tidlig tysk film (av-
grenset til stumfilmperioden).» I den for-
bindelse har Magnar og hans kone i
flere perioder oppholdt seg i Berlin. I
oktober ble de overrasket over en invita-
sjon fra den franske ambassaden der.
Invitasjonen gjaldt visning av filmen
«Die Unsichtbaren – Wir wollen leben»
(«De usynlige – Vi vil leve») *og til
mottakelse. Filmen ble laget i 2017 og
handler om Hanni Levy, født Weissen-
berg i 1924, og tre andre jødiske ung-
dommer og om hvordan de overlevde
krigen. Den nå snart 95 år gamle
Hanni Levy er den eneste av disse som
fortsatt lever. Arrangementet i den
franske ambassaden i Berlin var for å
hedre henne. 

Etter at hun ble hentet til Paris av sin
onkel i 1946 og bosatte seg der, har
hun viet sitt liv til arbeid for fransk-tysk
forsoning. Min bror og hans kone ble
invitert siden de låner en leilighet i
Nollendorfstrasse 28 der Hanni Levy

ble holdt skjult hos venner siste del av
krigen. Det gjorde sterkt inntrykk på
henne å gjense den lille leiligheten, selv
om den nå er modernisert. Det er en
plakett på bygningen og hele 11
snublesteiner på gata utenfor. Da alle
disse ble tatt, kom Hanni Levy seg unna.

Hanni ble foreldreløs i 1942 og kom
seg gjennom krigen takket være gode
mennesker som holdt henne skjult. Hun
var flere ganger nære på å bli tatt, som
da hun ble spart siden navnet hennes
ikke stod på lista over dem som skulle
hentes i det huset hun befant seg i, eller
da hun på grunn av en verkefinger
måtte være borte fra arbeidet på våpen-
fabrikken dit hun var utkommandert. Alle
i den såkalte «Jødeavdelingen» på fab-
rikken ble tatt den første dagen hun var
borte fra jobb. En hjelpsom frisør bleket
håret hennes i hemmelighet om kvelden
hver 10.dag for at hun skulle se arisk
ut. 

Da hun ikke lenger visste hvor hun skulle
gjøre av seg, betrodde hun seg til den
40 år gamle billettselgersken i kinoen
på Nollendorfplatz der hun hadde vært
noen ganger. Familien Kolzer tok henne
straks til seg, selv om de levde meget
trangt og kummerlig, og på ra-
sjoneringskort for bare to personer. De
hadde en sønn som var soldat. Han
omtalte Hanni som sin søster. Hun følte

seg som en datter i familien og kalte fru
Kolzer for mamma. Til tross for intens
bombing i november 1943 ble Nollen-
dorfstrasse utrolig nok spart. Familien
hadde fast plass i et tilfluktsrom med
100% nazister. Tryggere kunne det ikke
bli. Familien Kolzer gråt da Hanni flyttet
til Paris, men de holdt kontakten, og fru
Kolzer ble som ei bestemor for Hannis
barn. Hanni Levy er fortsatt sprek og en-
gasjert. Så seint som i januar i år var
hun i New York for å fortelle om sin
skjebne. Hun er veldig opptatt av at
hennes historie ikke må bli glemt og
understreker at man må tro på det gode
i mennesket. Hennes hjelpere var helter
på sin måte, fulle av menneskelighet i
den grusomme tiden.
I den lille leiligheten til familien Kolzer i
Nollendorfstrasse 28 bor nå Ulrike
Molitor som er manager for noen
sangere og musikere, bl.a. for Tim Fis-
cher som spilte rollen som den
syngende transvestitten Tredscko i TV-
serien «Babylon Berlin». Takket være
Ulrike Molitor har min bror fått kontakt
med ham. Han er en stor kjenner av
den perioden Magnar forsker på, så
han er et interessant og veldig hyggelig
bekjentskap.

*Det er skrevet ei bok basert på filmen.
Filmen finnes også på DVD. I Ekko på
NRK ligger det dessuten en podcast
med Hanni Levy fra 8.11.17.

Magnar Breivik, Ulrike Molitor, Hanni Levy og Torunn Breivik (Privat foto).                        
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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, na-
sjonale og internasjonale prosjekter. Kvinner
og barn står på agendaen til Inner Wheel
over hele verden. Blant annet har organisa-
sjonen 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 an-
svaret 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 forebyg-
gende 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. Be-
løpet ble øremerket til for tidlig fødte syke
nyfødte. Pengene kom inn fra lotteri i sam-
arbeid 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.

Fauske IW 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.

Skrevet av Linda Hellervik, Saltenposten

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

TAKKNEMMLIGE. Fritz Nilssen (t.h.) ble over-
rasket da han fikk telefon fra for hyggelig
samvær på medlemsmø-Tordis Jentoft fra
Fauske Inner Wheel. Her avbildet sammen
med Julie Wentene 2. tirsdag hver måned. Av
og til sell, barnefaglig ansvarlig (t.v) og Herdis
Magnussen, barnefaglig ansvarlig. 
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Tirsdag 2. april møttes 55 damer fra Follo
IWK, Moss-Jeløy IWK, Halden IWK, Fred-
riksten IWK, Trollhättan IWK og Tune IWK til
Intercitymøte på Skjeberg Folkehøyskole.

Vi fikk et interessant møte med Folkehøg-
skolen, og hadde et veldig hyggelig treff med
venner fra klubber fra to land.
To flotte foredrag om Skjeberg Folkehøyskole,

InterCity-møte 2. april
arrangert av Tune IW 

lysseremoni, fine taler, hyggelige hilsener, et
gripende 3-minutter  av Halden IWK, fantas-
tisk musikk av elevene på skolen, og god be-
verting, alt i alt et vellykket intercitymøte.

Lysseremoni. 
Fra venstre: Påtroppende sekretær i NIWR,
Cecilie Hexeberg, Tune IW, 
President i Trollhättan IW, Kajsa Öberg, 
Distriktspresident i Distrikt 31, 
Nora Hansen,Halden IW

Foto: Liv Th. Fjeld, Tune IW
Fantastisk underholdning av musikklinjen ved Skjeberg Folkehøyskole. President i Tune IW
deler ut påskeegg for "jobben".                                     Foto: Cecilie Hexeberg, Tune IW

Eg har vore medlem i Ørsta IW sidan hausten
1993, og gjennom det medlemskapet har eg
fått delteke og opplevd mykje. Eg likar å en-

Presentasjon av ny viserådspresident,  
Solrun Vadstein Sætre

gasjere meg, og eg har fått tilbod om verv
både lokalt, i distrikt 27, og sentralt. Etter at
eg var distriktspresident i 2004-05, prøvde eg
meg som medlemsbokredaktør i tre år. Eg var
distriktssekretær eit år, og har hatt fleire pe-
riodar som  distriktsredaktør. 
Eg er audmjuk til det vervet eg no har takka
ja til, men reknar med at opplæring, og å lytte
til dei som har erfaringa, vil gjere meg i stand
til å utføre ein skikkeleg jobb. Og eg gled
meg til å få prøve meg på oppgåver som
RISO i si tid hadde, og få sette meg skikkeleg
inn i dei prosjekta vi har gått inn i, og
eventuelt nye prosjekt. Det er trass alt denne
delen av IW som først og fremst gav meg lysta
til å vere medlem.

Solrun Vadstein Sætre, Ørsta IW

14. og 15.februar pakka og selde Volda IW
1000 gule roser til inntekt for narkotikahund.
Ein stor del av rosene var førhandsselde til bu-
tikkar og bedrifter i bygda. Resten vart selde
på stands ved tre butikkar fredags
ettermiddag.

Aashild Longvastøl, sekretær

Volda Inner Wheel
sel 1000 gule roser

Klesbutikkane More Woman, Kle og kaffi og
Vienna Mote samt skobutikken Skolsen viste
fram vår- og sommarmotar på Volda Tur-
isthotell.
Stort frammøte, ca 130 interesserte damer.
Underhalding av songgruppa Tres senores, og
dans ved Juliane Vassbotn Remmereit. Kaffe
og kaker og loddsal. Overskotet vert delt mel-
lom Ballettskulen, KFUM Volda og Safe
Motherhood Ambassadeurs.
Damene i Volda IW var modellar og viste
fram tilsaman 41 antrekk med tilhøyrande sko
og vesker. 
Tilbakemeldingane er strålande, ein kjekke, in-
spirerande kveld.

Aashild longvastøl, sekretær

Volda Inner Wheel 
arrangerte mote-
vising 28. mars
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Våre prosjekter
Tall pr. 26.04 2019

SMA / SMP*: kr 190 350

Kr 100 000 ble betalt til NMS for 
Safe Motherhood Project 
(SMP) 18.03.2019.

*SMP er fortsettelsen av 
SMA prosjektet og 
avsluttes i desember 2020

Narkotikahund 
kr 155.244,-

Vi minner 
igjen om:

Landstreff 2020
Sett av datoene 11., 12. og 13. september 2020
Scandic Lillehammer Hotel

Parti fra Lillehammer

Inngangen til Trollsalen

European Rally
i Rotterdam
13., 14. og 15. september 2019.

Påmeldingsfrist:
15. mai 2019.
www.iweuropeanrally.com
Du finner linken på vår hjemmeside

Viktig melding:
Vår samarbeidspartner vedrørende bladet og boken,
Per-Anders Thorvaldsen, har avviklet firmaet Trykk-
sakpartner fra 1. januar 2019.

Han vil fortsatt lage bladet og boken, men da som
privatperson.

Brev må derfor sendes til han og ikke til
Trykksakpartner. Adresse, telefon og mail
er som tidligere.

Lovendringer
Begge lovforslagene som det ble stemt over på distrikts-
årsmøtene ble vedtatt med minst 2/3 flertall.

Babytepper
kan fortsatt sendes til Hanne Smørdal. Hun har nettopp
sendt mange tepper, men venter til hun får en viss
mengde for å få greiest porto. Klubber eller
enkeltpersoner betaler frakt på teppene frem til Hanne
Smørdal. Porto videre bekostes av prosjektkontoen
(vedtak på rådsmøtet i jan. 2019).



Helen Gandrud, Hønefoss IWK, død 22.09 2018

Grete Sofie Stumberg, Halden IWK, død 19.02 2019

  

Erna Fandal, Bodø IWK, død 31.03 2019

D27     Heidi Kristin Roset-Baas                     Brattvåg IWK
            Karin Ulla                                        Brattvåg IWK

D28     Gyri Sembsmoen                              Stavanger WK

D29     Gro Risdal                                        Arendal-Nedenes
            Miftah Goldstein Høegh-Krohn            Nøtterøy 
            Barbro Karlsen Bredahl                      Nøtterøy IWK

D31     Aud Louis Eilertsen                            Athenæum-Vestheim IWK
            Otelie Maria Johansen                      Fredriksten IWK

Ulstein IW                          Charterdag 04. juni 1994                             25 år

Kragerø IW                        Charterdag 07. juni 1969                             50 år

Egersund IW                       Charterdag 08. oktober 1969                        50 år

Tune IWK                           Charterdag 11. oktober 1969                        50 år

Oslo IWK                           Charterdag 26. november 1959                     60 år

Minneord over Erna Fandal
Internasjonal Inner Wheel President 2005-2006 Erna Fandal døde 31. mars 2019 og
ble bisatt fredag 12. april kl 10.30 i Mo kirke.
Erna Fandal var medlem av Mo i Rana IWK og da den bla lagt ned 30.06 2007 over-
førte hun sitt medlemskap til Bodø IWK.

Erna hadde følgende sentrale verv:
1990-1991. Distriktspresident i D27, 

vårt nordligste distrikt - den gang fra Volda til Kirkenes
1997-1999. Rådspresident/Nasjonalrepresentant for Inner Wheel Norge
2001-2003. Board Director Internasjonal Inner Wheel
2005-2006. Internasjonal President Inner Wheel. 

Årets tema: «Support gives strength»

Erna, som IIW-president, ledet Convention i Christchurch, New Zealand i april 2006.
Der møttes mer enn 1800 delegater fra hele verden og gikk med største alvor i gang
med de viktige oppgavene de hadde på verdenskongressen i de fire dager som den
pågikk. Det var lange dager og stort arbeidspress, men likevel tid til å knytte vennskaps-
bånd med Inner Wheelmedlemmer fra andre land. Inner Wheel, en av verdens største
kvinneorganisasjoner.

Erna imponerte alle med sin væremåte og den måten hun løste de vanskeligste oppgaver
på. Hun var et ekte Inner Wheel-medlem, hun hadde Inner Wheel i sitt hjerte og søkte å
leve etter formålsparagrafen vår. Hun var et lysende eksempel for oss alle. Hun har hatt
stor betydning for oss medlemmer og hun ble godt mottatt hvor hun enn i verden var, på
sine reiser for Inner Wheel.
Vi minnes Erna Fandal i takknemlighet og lyser fred over hennes minne.

Liv Elin Broberg Lewin, rådspresident
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