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Fra Convention. Alle nasjonal-representantene er «avbildet» sammen med IIW presidenten på scenen under Convention.  
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Halldis Helleberg

Kjære Inner 
Wheel-venninner

Det går mot sommer, og vi legger snart et annerledes
IW-år bak oss. Klubbene har knapt hatt møter siden
oktober. Pandemien har vart altfor lenge, og den er enda
ikke slutt. Det er så mye som har vært stengt og vi kan
nok ha blitt litt passive i denne koronatiden. 
Jeg var derfor spent på om vi fikk nok stoff til bladet
denne gangen.
Stor takk til alle dere som har bidratt! Dere har skrevet,
funnet frem bilder og annet som vi kan mimre litt rundt. 
I Inner Wheel er møtene med andre viktig. Når vi treffes
enten det er i klubb, distrikt, nasjonalt eller internasjonalt
skaper vi minner om felles opplevelser med andre.  
Vi har mye felles å se tilbake på i løpet av noen år,
minner vi kan dele med hverandre. 
Bildet på forsiden ser ut som en stor forsamling av 
festkledde IW-damer på Convention. Damene er 
imidlertid ikke tilstede samtidig, bare bildene av dem.
Når ikke annet er mulig, kan vi glede oss over at 
teknikken er kommet så langt at fotografen kan lage
familiebilder selv om familiemedlemmene sitter på hver
sin tue rundt i verden. «Familiebildet», det offisielle bildet
fra Convention på forsiden er laget av innsendte bilder
fra hvert land. Det ble et fantastisk fint bilde! La oss
allikevel håpe det ikke blir noen tradisjon at bilder må
lages på denne måten, vi ønsker og håper at tradisjonen
er at man kan treffes fysisk som det er blitt hetende. 
Før bare traff man hverandre, nå kan vi også treffes
digitalt på forskjellige måter. Vi er heldige som har
denne digitale kunnskapen og har kunnet nytte den
under pandemien. Den har åpnet for kontakt med andre
på måter som ikke hadde vært mulig for bare noen få år
siden. Convention i Jaipur i India er den første digitale
Convention. Dere kan lese mer om den og mye annet i
bladet. 
Til slutt håper jeg at klubbene får et mer normalt år fra
høsten av og ønsker dere alle en riktig
GOD SOMMER!

Det er mai. Det er lysere dager. Det er nedgang i antall smitte-tilfeller. Det er mange
som nå er ferdig vaksinert. Dette gir oss forhåpninger om en bedre vår og sommer
for Inner Wheel. Kanskje klubbene kan arrangere både mai og juni møte.

International Inner Wheel Convention
Siden forrige utgave av Inner Wheel Nytt har det vært Convention. Denne gangen
ble hele arrangementet digitalt. Flaggparaden var innspilt i forkant - alle taler, alle
forslag, alle danser og all informasjon vedr. prosjekter i de ulike land var også inn-
sendt på forhånd. Det eneste som gikk «på direkten» var selve stemmegivningen
på de ulike forslag som var til behandling. Norge hadde to forslag denne gangen,
hvorav ett ble godkjent og ett falt. Begge forslagene ble fremført av Sissel Michelsen
og sekundert av Lisbeth Nesteng og Reidun Abrahamsen. Hele innspilingen av
Convention ble liggende på nett fram til 5. mai. Det ligger også noen videosnutter
fra Convention på YouTube – som alle kan gå inn å se på. 
International Inner Wheel president Bina Vyas har sendt takkebrev til alle nasjonalre-
presentanter og takker for entusiasme og høy deltagelse på Convention. Det var
4.434 deltager fra 75 land som var representert.

Norsk Inner Wheel Råd
I Norge har det også vært relativ stor aktivitet. Selv om fysiske møte ikke har vært
mulig, har det blitt arrangert mange møter på digitale plattformer. Både i Norsk
Inner Wheel råd og i distriktene. Så er vi vel enige om at digitale møter ikke kan
konkurrere med fysiske møter. Derfor skal medlemmer og deltakere i rådet møtes i
slutten av juni for ha et oppsummerings-møte over de to siste årene som har gått.
Samtidig skal vi legge noen planer for neste Inner Wheel år. 
Det er nedsatt en komite som skal evaluere den nye ordningen med Inner Wheel
Nytt sendt hjem i postkassen – eller leses på nett. Vår sjefredaktør Halldis Helleberg
leder denne komiteen. 
Det er også nedsatt en komite som skal sjekke mulighetene for en videreføring av
Inner Wheels historikk. Den forrige historikken ble avsluttet i 1997. Bidrag og stoff
til historikken kan sendes til leder for historikk-komiteen, Grete Holte Eriksen fra Grim-
stad IWK, påtroppende DP i D-29. 

Distriktene
To av distriktene i Norge skal arrangere årsmøter i juni. Jeg regner med at det blir
rekorddeltagelse på disse møtene da vi alle sammen ser fram til at vi kan møtes
igjen. Alle distriktene har sendt inn oversikt over neste års styre og oversikt over
InterCity-gruppene. Medlemsboken for 2021-2022 begynner å ta form. Alle dis-
triktspresidentene har jobbet iherdig med å holde kontakten med klubbene i sitt dis-
trikt.

Klubbene
Jeg har ikke oversikt over hvor mange klubber som har hatt fysiske møter dette året,
men så vidt jeg har forstått, har styrene klart å holde kontakten enten pr. telefon eller
på Teams eller Zoom-møter. 
De fleste klubbene har sjekket med medlemmene vedr. de forslag som har vært ute
til avstemning og svarene er forhåpentligvis på vei inn til telleklubb og NIWR.

Fremtiden
• Klubbene har et ansvar for å holde medlemmene interessert ved hjelp av 
   informasjon. Informasjon om hva som skjer i organisasjonen vår både nasjonalt
   og internasjonalt. 
• Bare gjennom informasjon kan vi føle oss som en del av en større helhet.
• I motsatt fall blir medlemmenes kunnskaper om organisasjonen vår mangelfull, 
   og med manglende kunnskap følger manglende interesse.  

Fortsetter neste side
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• Interessen vokser som regel i takt med innsikt og erfaring. 
   Informasjon og åpenhet er nøkkelord for Inner Wheels framtid.
• Det er i klubben Inner Wheel er viktigst. Gjør klubbarbeidet 
   interessant og smidig. 
• Ikke legg for store veksler på styremedlemmer og la heller to eller 
   flere medlemmer dele på verv gjennom året. 
• La klubben bli preget av medlemmene og det miljø som vil fungere
   i den klubben du tilhører. 
• Ikke ha en «stram rød tråd» - ha heller en «elastisk rosa strikk». 
   Sitat fra PIIW president.
• Følg med på nett-siden og Facebook-siden til Inner Wheel.

Framsnakk Inner Wheel:
Din mulighet til å gjøre Inner Wheel enda bedre i distriktet vil i første
omgang være på årsmøtene i eget distrikt. Din mulighet til å gjøre
Inner Wheel enda bedre på klubbplan er på hvert eneste møte i
klubben. 

Dersom du vil lese Inner Wheels historie fra 1935 til 1997 - kan den
leses hos Nasjonalbiblioteket på nett: 

https://www.nb.no/items/3ea70937b7feeb6d364031fe8bab82
d7?page=15&searchText=Inner%20Wheel

Fortsatt fra forrige side:

Grenseløs 
nestekjærlighet
I 1947 strakte norske menigheter ut en
hjelpende hånd til de som trengte det
mest - de sivile ofrene i Tyskland.

Denne grenseløse nestekjærligheten
fortsetter også i dag. Ikke minst i
kampen mot vold mot kvinner og jenter
i Kongo. Dette skjer blant annet 
gjennom Panzi Foundation RDC.

Kongo opplever vedvarende politisk ustabilitet
og usikkerhet som resulterer i fravær av rettsstat
og mangel på infrastruktur.
Det er derfor mange strukturelle årsaker til kon-
flikter:
• Makt (patriarkals system).
• Land ( usikkerhet om eierskap).
• Identitet (dynamikk basert på etnisk 
identitet).

• Usikkerhet (langvarig vold, svakhet hos den
nasjonale hæren og politiet, tilstedeværelse
av mange væpnede grupper).

• Voldtekt brukt som våpen i krig.

Derfor er det viktig at det finnes steder med
håp som gir muligheter. Et slikt sted er Dr.
Denis Mukwege’s
Panzi Foundation,
som består av:

• Panzi sykehus
• Dorcas hus
• City of Joy
• Badelika

Av disse er det 
Dorcas hus som 
har fanget vår 
største interesse.

Dorcas hus er organisert i fire avdelinger:
• Krisesenter
• Læring og kurs
• Barnevern
• Reintegrering og stabilitet

Krisesenteret består av boenhet, psykososial
støtte og medisinsk oppfølging.

Læring og kurs tilbyr systue og broderi,
såpelaging, IT, bakeri, skjønnhetspleie, kurv-
fletting samt lese- og regneferdigheter.

Barnevernet kan tilby barnehage og utdan-
ning. 75 % av kvinnene kommer sammen med
sine barn og 5 % av de som kommer er
gravide.

Reintegrering og stabilitet består av oppfølg-
ing i nye eller eksisterende hjem, invitasjon til
å bli med i kvinnegrupper der de eksisterer,
sosiale grupper, inntektsgenererende aktiviteter
og mikrokreditt.

Hva som eksakt blir vårt prosjekt er ennå litt
uvisst, men vår støtte til Dorcas Hus vil sann-
synligvis bli innenfor barnevern og/eller
krisesenter.

• Barnevern
Utdanning for mødre som har blitt voldtatt,
støtte til oppbygging av ungdom (jenter) som
har vært ofre for seksuell vold og støtte til seks
sykepleiere.

• Krisesentret:
Psykologbistand og sosialarbeidere, bo-
enheten, inkludert mat og aktiviteter for de som
bor der.

Denne artikkelen er laget med utgangspunkt i
et foredrag av Silje Heitmann for NIWR.
Vår kontakt i Kirkens Nødhjelp på dette pro-
sjektet er Ole Martin Thorshaug Kristiansen,
olkr@nca.no

For å understreke viktigheten av
dette prosjektet - her er to sterke
historier

KIKA NGALJA
Da jeg krabbet på knærne hjem etter vold-
tekten var jeg ikke et
menneske lenger. Da
jeg kom hit til Panzi og
Dorcas begynte
jeg å leve igjen, for-
teller Kika Ngalja (50)

JEANINE CEMANABO
Det var midt på natten, og jeg lå og sov da
banditter brøt seg inn i hjemmet vårt. 
De skadet meg, og voldtok meg. Mannen
min forsøkte først å for-
svare meg, men flyktet.
I mens satt barna liv-
redde i en krok i huset
og så på, forteller
Jeanine.

Krisesenter

Læring og kurs

Barnevern

Reintegrering og
stabilitet

Dr. Denis Mukwege - 
lege og fredsprisvinner
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For å få stoff til dette bladet sendte jeg e-mail til alle klubbsekretærene og spurte om de kunne
ha noe på lager som vi kunne bruke. Jeg fikk tilsendt noe fra to klubber og takker for det. Ellers
har jeg brukt hjemmesidene til klubbene på Inner Wheel Norges nettsider og forhåpentlig
funnet forskjellig som ikke har vært i bladet før. Noen klubber har fine presentasjoner av både
klubben og området de hører til. Ved å lese disse presentasjonene kan vi bli bedre kjent med
vårt eget land. Kanskje vi alle kan bli inspirert til å oppdatere informasjonen om klubbene når
vi kommer i gang igjen. Så takker jeg for muligheten jeg har hatt som distriktsredaktør til å
bidra i kommunikasjonen mellom klubbene. Jeg ønsker Erna Johnsen fra Brattvåg Inner Wheel
klubb lykke til med fortsettelsen av oppdraget. 

BODØ IW
IW-vinteren -21 ble ikke planlagt. Pandemien
satte en stopper for all møteaktivitet i klubben
vår. Vi har gjennomført et styremøte, et valg-
komitemøte. All annen kontakt har vært gjen-
nom presidentens medlemsbrev og
telefonkontakter om de viktigste hendelsene i
organisasjonen og klubben vår. For første
gang måtte vi ha valg av nytt IW-styre pr e-
post/sms. Alle tillitsverv er nå bekledd for kom-
mende år. Så får vi håpe og tro på mer
normal aktivitet i IW-år 2021-2022.
I mangel på møtekvelder med program i
2021 å fortelle om, presenterer vi derfor kort
fra et seminar klubben arrangerte en lørdags
formiddag i februar 2020. Dette hadde tema:
«Markedsføring av klubben og bruk av sosiale
medier. 

Kristine Solli og Vera Isaksen, Røde Kors
Bodø, med vår IW-rosetakk for innsatsen.

Styret hadde over tid diskutert hva som skulle
til for å bli mer synlig i lokalmiljøet, med mål
om å rekruttere medlemmer. Vi inviterte infor-
masjonskonsulent og journalist fra Røde Kors
Bodø som seminaransvarlige. Blant deltakerne
fra klubben var også representant fra Fauske
IW. 
Vi fikk mange nyttige innspill. Det ble tydelig-

gjort at vi må vise frem det vi gjør og støtter i
lokalmiljøet og i organisasjonen. Da kan vi på
en praktisk måte fremme klubbens verdi for
andre kvinner bedre enn vi gjør i dag.  Vi må
være enkle og klare i vårt budskap – og i et
«folkelig» språk. Vi fikk med oss en del verdifull
innsikt og kunnskap om viktige arenaer for oss.
Også hvordan vi kan nå frem i lokale medier,
i lokalaviser, stands, og sosiale medier som
Facebook. Bodø-klubben syntes dette var vel
anvendt tid - og kanskje en ide for andre
klubber.

Referent Turid Sandstrand

Medlemsmøtet 9-april 2019. Bedriftsbesøk.
IW-årets bedriftsbesøk var lagt til gamle Fylkes-
mannsboligen – Hålogatun – som i dag huser
bla. Bodø-kunstmaleren Eilert Adelsteen Nor-
manns malerier. Kunstmaleren var født i 1848
på Vågøya i Bodø Kommune og døde i
1918 i Oslo. Han representerer sen-
romantikken i sin kunstform og har nok hatt
Tiedemann og Gude som sine forbilder.
Jensen fortalte om malerens oppvekst, om hans
utdanning i Bergen og Düsseldorf, om hans
kunstskole og atelier i Berlin og om hans
sommerhus i Balestrand v/Sognefjorden. Vi
fikk høre om hans generøse kunstneriske støtte
til bla. kjente kunstmalere som Gunnar Berg
fra Svolvær, Jens Juel fra Kabelvåg og hans
kontakt med Edward Munch.
Adelsten Normann er blitt kalt både for
midnattsolens og fjordenes maler og er re-
presentert i over 25 land. Hans malerier ble
bla. innkjøpt av keiser Wilhelm II og Michael
Jackson. Etter dette dro vi til China Garden
hvor vi hadde et koselig måltid i lag.

Internasjonal dag 14.01.20
Til stede; 33 personer. (17 fra BIW, 5 fra
FIW, 3 fra Bodø Røde kors, 2 fra kvinnenett-
verket Noor. 2 fra Krisesentret og 4 fra

Fra klubbene
Sanitetsforeningen.
President Turid ønsker velkommen til alle
fremmøtte og tenner 3 lys. Forteller litt om Inner
Wheel nasjonalt og om Bodø klubben.
Ber så representanter fra Bodø Røde Kors
(BRK) komme frem før hun overrekker sjekk på
kr. 10.000 til Røde kors – «ferie for alle» Leder
i Bodø Røde Kors Øystein Nystad takker så
mye for pengegaven og forteller litt om Bodø
Røde kors sine prosjekter og de verdier de står
for.

Medlemsmøtet 12 februar 2019
Røde Kors sitt frivillige arbeid var kveldens
tema. Frivillighetskoordinator Vera Isaksen,
Bodø Røde Kors, er tilsatt i betalt fulltidsstilling
i organisasjonen og leder alt det frivillige
arbeidet i Bodø. Hun er utdannet journalist og
brenner for sitt arbeid. Det fikk vi merke gjen-
nom hennes store engasjement. Isaksen for-
talte interessant om hvor og hvordan Røde
Kors arbeidet. 
• Besøkstjenesten i sykehus, sykehjem, privat
• Besøkstjenesten i fengslet – eneste 
   organisasjon som tillates innen fengsler
• Lån en Bodøværing og språktrening for nye
   landsmenn
• Vitnestøtte
• Hjelpekorpstjenesten og ferietilbud 
   for sårbare barn/familier
• Brukthandelbutikken og Bua, utlånsbutikk av
   sportsutstyr som er blitt mektig populært
• Kursvirksomhet/opplæringstiltak for frivillige
   som melder seg. Valgkomiteens forslag ble
   vedtatt ved akklamasjon.

Referat fra medlemsmøte – Internasjonal dag
den 10.01.19.
Presidenten forteller kort om Inner Wheel og
IW s internasjonale dag. Foredragsholder Øy-
stein Nystad. fortalte om Bodø Røde Kors.
Røde Kors internasjonalt ble grunnlagt av

Noen av klubbens deltakere på seminaret
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Henri Dunant. Hovedkontor ligger i Geneve.
Stiftet 1863. Røde Kors hjelper mennesker i
hele verden, inkludert i nærmiljøet i Norge.
Frivillige er til stede for mennesker som trenger
støtte og hjelp. Røde Kors er verdens største
humanitære bevegelse, med unik tilgang og
tillit i kriseområder. Røde Kors har en lang og
sterk tradisjon ved ulike kriser og katastrofer,
der det er behov for helsehjelp verden over.
1. Avdekker og hindrer nød
2. Gir rask respons og lindrer når krisen 
   oppstår.
3. bidrar til å styrke lokalsamfunnet. 

ÅLESUND IW
En liten historie til ettertanke
En eldre kinesisk kvinne hadde to store krukker
som hun pleide å hente vann i, hun hadde en
i hver ende av en stang som hun bar over
nakken. En av krukkene hadde en sprekk i,
mens den andre krukken var helt perfekt. Når
kvinnen hentet vann i dem, leverte den
perfekte en full porsjon vann, mens den
krukken som hadde en sprekk i, kom tilbake til
huset bare halvfull. I over to år foregikk dette
hver dag, og kvinnen kom hjem med bare en
og en halv krukke med vann. Selvfølgelig var
den perfekte krukke svært stolt av sine pres-
tasjoner, men den stakkars sprukne krukken,
var skamfull av sin egen ufullkommenhet og
elendighet, fordi hun kunne levere bare halv-
parten av det hun var ment for å levere. Etter
to år bestemte den sprukne krukken seg for å
snakke med kvinnen da de var ved bekken og
hun sa: «Jeg skammer meg over meg selv fordi
denne sprekken i min side fører til at vannet
lekker ut hele veien tilbake til huset ditt.» Den
gamle kvinnen smilte og sa: «Har du lagt
merke til at det er blomster på din side av
veien, men ikke på den andre siden?» Det er
fordi jeg alltid har visst om feilen din, så jeg
plantet blomsterfrø på din side av stien, og
hver dag mens vi går tilbake fra bekken så har
du vannet dem. I to år har jeg kunne plukke
disse vakre blomstene til å pynte bordet
hjemme med. Dersom du ikke hadde vært
akkurat slik du er, så ville det ikke være mulig
å få disse vakre blomstene». Hver og en av
oss har våre egne unike feil og det er feilene
som vi har, som gjør livene våre interessante
og givende. Du må bare ta hver person for
hva de er og se etter det gode i dem. Så til
alle våre venner med feil og skavanker. Ha en
flott dag - og husk å lukte på blomstene på din
side av veien.

ØRSTA IW
Årsmøte 05.02.2020 
14 stk møtte. President Solrun ønskte vel-
kommen og starta møtet med å tenne lys for
Kirsti som har gått bort. Alle reiste seg og vi
mintes ho med 1 minutts stillheit.  

Han som skulle ha hovedposten denne
kvelden, var avdelingsleiar for brann og be-
redskap, Kurt Kristiansen. Han kom til Ørsta
for 4 år sida. Det vart åpna ny stasjon i
2017. Ørsta har fire stasjona i kommuna,
Ørsta, Vartdal, Sæbø og Øye. Ørsta sentrum

har fått tre nye bila. En med stor kanon på
taket som det tar under 1 minutt å tømme. Der
er også brannbila på Vartdal, Sæbø og Øye
slik at dei raskt kan rykke ut og starte sløkk-
inga, før det kjøme assistanse frå Ørsta m. fl.
om det er behov for det. Om det blir behov
for ekstra hjelp på Øye kan dei også få hjelp
frå Hellesylt og Stranda. Alle brannmenn må
vere røykdykkera. Det var 200 hendelsa i
2019. Ingen dødsfall. Det har vorte fleire og
fleire helseoppdrag for kvart år. Alle bilane har
hjartestartera + på stasjonane. Utrykningstid
på dag er 4 minutt. På natta 6 minutt. Har
mange oppdrag i lag med politiet. Har 102
øvelsa i året på 2-3 tima pr gang. 19 store
øvelsa i sentrum. Vartdal/Sæbø har 7 øvelsa
kvar og Øye har 6 øvelsa i året. Det tar 6-7
år før en er topputdanna i brannvesenet.
Brannmenn er med når det er øvelsa på institu-
sjonane, skolane mm. Det er to ganga i året
øvelsa på Ørstaheimen. Avdelinga har 5 heil-
tidstillinga + 2 feiera. 21 mannskap. 4 delte

vakte. 5 delte innsatsledera. røykdykkera.
kjemikaliedykkera.  Det er 10 konstabla på
deltid, men ingen vaktordning på Vartdal og
Sæbø. På Øye har dei 7 brannkonstabla på
deltid. Han avslutta med å sei at det er kjekt
å jobbe i Brannvesenet. Vi er som søstre og
brødre (er 3 damer som jobber der også) Vi
må stole 100% på kvarandre. Alle har faste
rutiner når dei blir kalla ut. Og alle veit kva
oppgave dei har. Alt er uhyre strengt og det
må det vere. Om eg skulle velge yrke på nytt
så hadde eg tatt det same valget ein gong til.
Så svarte han på spørsmål frå salen. Han
anbefalte alle å ha brannteppe for hand på
kjøkkenet om det begynte å brenne. Kari Juel
Rogne hadde panneloket klart når ho laga
smultringa, det rådet hadde ho fått av mor si.
Til slutt fekk den blide,trivlige avdelingsleiaren
klapp frå salen, roser og klem frå presidenten.
Han takka ja til å vere med oss under matykta.
Han vart også med på felles bilde av heile for-
samlinga. 

Ørsta Inner Wheel klubb saman med avdelingsleiar for brann og beredskap Kurt Kristiansen.

TROMSØ IW
Hver høst er temaet på novembermøtet vårt det vi kaller et høstmarked. Medlemmene tar med
ofte hjemmelagde matvarer eller håndarbeid som vi prissetter og kjøper etter det vi har lyst på.  
På bildene ser vi noen "smaksprøver" stilt ut før salget.
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Det er ikke lett å lage gode innlegg til bladet i disse tider hvor alt er nede for telling. Hvordan
skal veien bli videre for en organisasjon som Inner Wheel når vi ikke skal møtes verken over
landegrenser eller kommunegrenser. En internasjonal organisasjon uten møteplasser hvor
medlemmene kan utvikle vennskap og forståelse for andre mennesker. Når en gang denne
pandemien er over kan det kanskje oppstå et Inner Wheel i ny utgave med et nytt syn på hva
Inner Wheel bør bidra med og være der for kvinner og barn enten i sin nærhet eller rundt om
i verden. Etter å ha vært medlem av Inner Wheel siden 1973 føler jeg det er på tide og på
sin plass at vi kan bruke muligheten til å bringe organisasjonen over i et nytt spor som kanskje
kan tiltrekkes av nye moderne dyktige kvinner, for de finnes det jo mange av der ute. Kanskje
vår siste sjanse.

Minner fra besøk i Skagen i 2016 
på Nordisk Rally

Samlet i plenum hvor Helene Thorkildsen overleverer resultat av innsamling til   skoleutstyr Grøn-
landske barn.

Fire damer fra Haugesund og tre fra Stavanger laget en felles tur og
hadde det supert under oppholdet. Dansk gjestfrihet, kunst og kultur
og nye møter mellom Inner Wheel damer gjorde susen og det ble et
strålende opphold som ga alle mange gode minner.

Marit Friis-Thommassen og Ingjerd Brigg
hygger seg med vår Svenske venninne
Birgitta.

Nye bekjentskaper rundt bordet under
middagen. Nina Gjermundsen fra D29
nærmest veggen.

Margit, Sissel, Berit og Ingrid fra Haugesund sammen med Marit Friis-Thommassen, Ingjerd
brigg og Gunn Sembsmoen, oppstilling i hagen på Brøndums berømte hotel etter en god lunsj.

Margit Brekke,Sissel Bugge,Berit Hestvik og
Ingrid tar en pust i bakken under shopping i
Skagen sentrum
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Kjære alle sammen!

Coronasmitten har nå rammet Hauga-
landet og Stord.
I sørfylket er det spredte utbrudd.  Stadig
flere unge blir smittet.  Fortsatt en krevende
tid for oss alle.  På ulike måter.  Dette
kortreiste året har vært, og er fortsatt,
spesielt for frivillige lag og organisasjoner,
inkl IW- klubbene i Norge.  I disse
coronatider gjelder det å leve lurt og holde
seg på heimabødn.

Klubber og distrikt i Inner Wheel Norge
erfarer at det er ingen kø av medlemmer
som brenner etter å påta seg styreverv.
Derfor hadde distriktsstyret i uke 18 møte
med  en representant fra hver av klubbene
sør for Boknafjorden i Stavanger og tils-
varende  i nord på Karmøy. Hovedtemaet
for møtene var samtale vedr status i klub-
bene, samspill mellom distriktstyret og klub-
bene.  Felles for klubbene og distriktet er
den spesielle øvelsen i å rigge til et styre
lokalt og i distriktet.  Vårt råd til klubbene
er å ha en ledigere arbeidsform for styrene,
dvs løse opp og slå sammen oppgavene.

17. og 18. april 2021 er det International
Inner Wheel Convention i Jaipur, India.
For alle oss medlemmene fra Egersund i sør
til Florø i nord, er det direkte digital TV-over-
føring av konferansen rett inn i stuen. Klikk
inn på Inner Wheel International
Convention 2021 og følg veiledningen på
nettsiden.  

Vi ønsker alle våre medlemmer og spens-
tige styrer en riktig god påske og fine
vårdager fremover.

UMTANKEN

Alt kan ein greida utan,
berre ikkje umtanken.

Olav H. Hauge

Beste hilsener til dere alle
for distriktsstyret

Distriktspresident Karin Hovden Bauge og 
Past distriktspresident/ISO Berit W. Eldøy

Distriktsstyret har selv god erfaring med å
lette på et noe tilårskomment system for vår
lille organisasjon.  Vi tror dette er mer in-
spirerende og byggende for distrikt 28.  

Distriktsstyrets primæroppgave er å holde
klubbene i D28 samlet utifra bunnplanken
Hva er til medlemmenes beste.
Distriktsårsmøtet 2021 holdes innen 16.
juni d.å.  Til behandling er bl.a. rådssaker
som skal stemmes over.

I tillegg er det valg av distriktsstyret 2021-
2022.  Det sittende styret har takket ja til å
yte en fortsatt innsats for vårt distrikt.
Dermed har vi styrer i alle klubbene våre
og i distriktet.  Vi kommer tilbake med in-
formasjon om dato, møtested, saksliste,
program osv.  

Vedr. ny landssak for nasjonalt prosjekt
kommer det mer informasjon om ståa
senere.  I vårt distrikt er vi godt forspent
med prosjekter fordi våre klubber en-
gasjerer seg mer i lokale prosjekter.  En flott
måte å markere klubben og engasjere
medlemmene.

Klubben har i lengre tid ikke hatt møter på
grunn av corona, men vi hadde en ung dame
på vent som ønsket å bli tatt opp som medlem,
og dermed komme inn i våre rekker innen
fristen. President Ingjerd inviterte derfor tirsdag
16 februar et lite antall medlemmer til et møte
og laget en hyggelig ramme rundt begiv-
enheten med lystenning, opptaksseremoni og
ikke minst et godt måltid rundt bordet, alle
med behørig avstand. 

Til IW-medlemmene i distrikt 28
HILSEN FRA DISTRIKTSSYRET

Gyri Sembsmoen, Inger Lunde, Anja K. Knutsen, Gro Holmen og Ingjerd Brigg.
Nytt medlem : Anja Kristine Knutsen sammen
med president Ingjerd Brigg.

INNLEGG FRA STAVANGER INNER WHEEL KLUBB
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Vi fikk ikke gjennomført distriktsårsmøtet som planlagt i mars. Det er flyttet til juni, men vi vet
ennå ikke om det lar seg gjennomføre. Distriktsstyremøter foregår delvis på Teams, men vi
planlegger for et fysisk overleveringsmøte i juni. I min klubb, Gimsøy, hadde vi planlagt å
møtes til en felles digital Convention-opplevelse. Dette måtte vi dessverre avlyse. 

Tiden vi er inne i er kjip. Forhåpentligvis er situasjonen noe bedre til høsten. Inntil da, ha en
frisk og fin sommer.

Fra Istanbul i 2012:
Grete H. Eriksen og Brit Hasle, Grimstad IW.

Fra Istanbul i 2012:
Helene Torkildsen, Arendal IW, Roger Nilsen, Grøm Rotary, Grete og
Brit fra Grimstad IW.

Fra København i 2015:
Fra høyre Brit Skaar, Reidun Abrahamsen, Else Christensen og Grete
Eriksen

Det internasjonale aspektet ved Inner Wheel
har alltid interessert meg. Det var kanskje den
viktigste grunnen til at jeg ble medlem. Og det
var helt sikkert grunnen til at mitt første verv i
klubben var som ISO. Siden har jeg vært
både DISO og RISO, verv som var inter-
essante og morsomme, og som jeg lærte mye
av.
Jeg treffer mange medlemmer som er opptatt
av at vi er en del av en stor, internasjonal or-
ganisasjon. På samme tid er det nettopp det
som er vanskelig å få noe konkret ut av. For
hva vil det si «å utvikle internasjonal for-
ståelse»? Vi kan lese om internasjonale for-
hold, vi kan sørge for gode foredrag som gir
innsikt, og vi kan samle inn penger til opp-
gaver i det internasjonale samfunnet. Alt dette
gjøres jo i klubbene over hele landet, her har

ISO i klubbene en viktig rolle som formidler. 
Men hva kan hvert enkelt medlem gjøre i
denne sammenheng?
Min oppfordring er: Delta på internasjonale
Inner Wheel-samlinger hvis du har mulighet til
det. Det gir innsikt, byr på morsomme opplev-
elser, fører til nye vennskap og mye, mye mer.
Det har nettopp vært Convention i India, den
første digitale, artig å følge med på, men ikke
det samme som å møtes fysisk og føle
atmosfæren.

Her er noen bilder fra Convention-minneboka:
D 29 damer i Istanbul i 2012 og fra
middagen for norske deltakere i København i
2015.
Neste Convention i 2024 blir i Manchester
med 100-årsfeiring, dit må vi!

Å utvikle internasjonal forståelse
v/Grete H. Eriksen

Fra København i 2015:
Fra venstre Birgith By, Liv Lewin, Nina Gjermundsen, Britt Indresøvde
og ved bordenden Halldis Helleberg
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Bilde 5  Tekst: Ingeborg Lyng Olsen og Jorunn
Runningen Sørensen (t.h.)

Bilde 6  Tekst: Jorunn Runningen Sørensen og
Torild Bøhle Cheetham (t.h.)

Fra klubbene
FARSUND IW

3-minutter skrevet av Hjertru Jåtog i 1987
Kan du tenke? 
Kan du tenke deg et finere sted, enn nettopp
dette landet vi ble ved.
Kan du tenke hvor heldige vi har vært, som
har familie og venner så nært.
Kan du tenke noe bedre enn å vente på
våren? Det er det vi håper på hver morgen.
Kan du tenke noe lengre enn deg selv i blant?
Ja, da er vi heldige som deg til klubben vår
fant.
Kan du tenke deg å tolerere, være positiv og
mye mer? Ikke alltid sitte bare og agere?
Kan du tenke å gi litt tid av din varme? Da tar
Inner Wheel imot deg med åpne arme.
Kan du tenke å reise og oppleve IW-ånden?
Da er det bare å strekke ut hånden.
Kan du tenke deg noe av dette beskrevet? Da
kan du føle deg – ikke høyt hevet
Men være beredt til å yte – og ikke så mye
kreve. Da kan du være deg selv og leve
Være med i klubbens ve og vel; Det er det vi
ønsker av deg her i kveld.

KRAGERØ IW
Årsmøtet ble gjennomført i september med tra-
disjonelle årsmøtesaker og presidentskifte.
Jorunn Runningen Sørensen overtok etter

Ingeborg Lyng Olsen. Ellers feiret vi at et av
våre eldste medlemmer, Torild Bøhle
Cheetham hadde fylt 90 år. Hun fikk overrakt
en fin bukett med røde roser. Hun kvitterte med
å spandere en nydelig marsipankake på oss,
som ble servert sammen med snitter som vår
klubbvertinne hadde ordnet.  Klubben har
ellers hatt et par styremøter og har god kontakt
pr. tlf. Sekretæren sender all informasjon til
medlemmene slik at de er godt orientert. Vi
savner selvsagt å kunne møtes. Håper i det
lengste å kunne avvikle kommende junimøte.
Hele styret og komiteer har tatt gjenvalg neste
år og håper da på mer normale tider. 

ARENDAL-NEDENES IW
Årstiden er i forandring. Solen skinner, vår-
blomstene titter frem og trærne grønnes. Det
er vår! Mai måned står for døren og feiring
av høytider som 1. og 17. Mai, blir nok en
gang svært begrenset. Som i fjor, blir det igjen
en stille feiring. Covid 19 har fremdeles ikke
sluppet taket og strenge restriksjoner legger
begrensninger på våre gjøremål og beveg-
elser.
IW-møtene er fremdeles satt på vent, men vi
her i Arendal håper og ønsker en tur ”Ut i det
Blå” i mai og ikke minst, en sommeravslutning,
kanskje utendørs?
Gjennom hele dette IW-året, så langt, har vi
forsøkt å holde kontakten med hverandre med
små fredagstreff, for de medlemmene som
ønsker det. Og så har vi hatt jevnlige

styremøter. Dessverre er vi ikke kommet i gang
med digitale møter ennå. Men vi håper å lære
etter hvert.
Helgen 17.-18. April var det anledning for
alle IW medlemmer, ikke bare i Norge, men
i hele verden, å oppleve, for første gang i his-
torien, IIW ́ s Convention/verdenskongress,
virtuelt/zoom, fra sofakroken hjemme i sin
egen stue, og ikke minst for en rimelig penge.
Og her kunne vi samle noen IW-venninner og
oppleve denne historiske opplevelsen
sammen, men dog, dessverre, en begrenset
gjesteliste pga. Covid 19. INDIA var vertskap
og en energisk og dyktig organisasjonskomité
sto bak denne spesielle, historiske og
opplevelsesrike Convention, synlig for ca.
4500 IW medlemmer, spredt over hele
verden. I president Helene sin stue, satt
Helene sammen med tre venninner, Nina og
Brith fra Arendal og Grete fra Grimstad, som
sammen fikk oppleve denne historiske begiv-
enhet. Helene var påmeldt som delegat, og
holdt 1 stemme vedr. endring av de interna-
sjonale lovene. 14 lover var foreslått endret
og som det skulle stemmes over, bl.a. to for-
slag fra IW Norge.
Ett falt og ett ble vedtatt.
To hyggelige og spennende dager. En his-
torisk opplevelse som ikke vil gå i glemme-
boken.
Se mer omtale vedr. Convention bak i bladet.

Helene M Torkildsen

Fra venstre Nina Gjermundsen, Helene Torkildsen, Brith Smedal og Grete H. Eriksen 

Fra venstre Grete, Brith, Nina og Helene
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Når jeg skriver disse ord er det ennå vinterstemning her i området rundt Gardermoen. Kom-
munen min er i full gang med vaksinering av 65+. De eldre på sykehjemmet får vi ikke besøke.
Jeg har fått den første vaksinen og neste skal tas i mai. Min sønn (30+) som bor i London, har
allerede fått AstraZeneca og der åpner de de opp i disse dager for publikum. Håper det går
bra. Er sikker på at det åpner seg snart her også. Det er jo valg til høsten. Nei, tilbake til vår
hverdag. Det har ikke vært mye å formidle denne gangen, men har tatt med noe fra meget
aktive skribenter. Hadde håpet på å få med noe fra Convention, men fellesmøtet på
Gardermoen ble dessverre avlyst. Da får vi håpe at presidentskifter i juni kan gjennomføres.
Ser frem til en flott vår og deilig sommer.

FREDRIKSTEN IW
«Klatring ved grensen»

Jorunn Brevigs datter Randi, fortalte at ideen
til klatreparken ble født i 2011, da de besøkte
en klatrepark. Det tok ikke lang tid før det hele

var i gang med planlegging. De hadde fått
midler fra Innovasjon Norge til dette. En
franskmann, som er ekspert på klatreparker
ble kontaktet, og da var det hele i gang.
Parken åpnet i 2013. Dette ble fort kjent, og
de fikk mange besøkende. Parken ble utvidet
med flere løyper. Parken har nå over 230 ele-
menter i 16 spennende løyper. Den er tilpasset
alle aldre fra 3 år og oppover. Dessuten er det
også aktiviteter for de som ikke vil klatre. I
2017 hadde de 30.000 besøkende. Randi
var oppe i en av løypene og demonstrerte for
klubben. Vi fikk også sett noen voksne menn

Fra klubbene

Kirsebærblomstringen, Sakura på japansk, er
en av Japans årlige høydepunkter. Her flokker
japanere og turister til de vakre kirsebær-
trærne som står fulle av blomster i parker over-
alt i det 3000 km lange landet.
Kirsebærblomsten er et nasjonalt klenodium,
og alle japanere er meget stolte av Sakura.
Rundt 90 millioner av japanerne er buddhister,
og en av buddhismens grunnleggende ideer
er at livet er forgjengelig. Kirsebærblomst-
ringen er et symbol på dette.

En annen betydning er at den er symbol på
en ny begynnelse, da både det japanske
skoleåret og finanslivet begynner 1. april.
Det er vanskelig å forutsi når blomstringen
finner sted, alt avhenger av været.
Siden 1951 har japanske meteorologer over-
våket blomstringen.
Pga. landets størrelse skjer blomstringen på
forskjellige tidspunkter. I Okinawa skjer det
som regel i januar. Sakura når Tokyo og Kyoto
i slutten av mars - begynnelsen av april.

Kirsebærblomstring i Japan

Medlemmer i Fredriksten IW.Jorunn Brevigs datter, Randi.

I byen Kanazawa, nordøst for Tokyo ligger en
av de vakreste hagene i hele Japan, som heter
Kenroku-en.
Ueno-parken i Tokyo er et stemningsfullt sted å
oppleve kirsebærblomstringen. Mer enn
1000 trær smykker veien midt i parken.
Og der har jeg vært mange ganger mens jeg
fløy i SAS. En eventyrlig opplevelse!

Mimring fra redaktøren
Eve Munthe-Kaas
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som var i en ganske tøff løype. Det er høy
sikkerhet i parken. Imponerende anlegg.
Vi beveget oss inn i det som tidligere var
hønsehus på gården. President Randi Ryan
Lund takket Randi for omvisningen med en
flytende rose. Vi fikk også høre om gårdens
historie som brakte oss tilbake til 1801.
«Klatreparet» Randi og Henrik tok over gården
i 2012.

ELVERUM IW

Kjære Inner Wheel-venner!
Håper alt står bra til med dere alle i disse rare
tider!
Det nye styret i Elverum Inner Wheel hadde et
kort møte hos Unni Lien.
Unni ønsket å drøfte hva vi skulle gjøre med
kontingenten til medlemmene. 
Det ser nemlig ut til at flere klubber har bestemt
at årets klubb-kontingent halveres.
Kontingenten til Distriktet har økt betraktelig! 
De som ønsker å møtes, f.eks. på Forstmann
eller et annet sted, kan være så snill å gi til-
bakemelding til styret.

GIMLE-MAJORSTUEN

Fra månedsbrev 10
Det blir spennende å høre hva myndighetene
har bestemt mht. smittevern videre. For øye-
blikket har vi jo ikke kunnet ha gruppemøter
heller.  Men de aller fleste av oss har vel nå
fått sine to sprøyter og vi begynner å føle oss
litt tryggere.
Så er det jo deilig at våren har gjort sitt inntog,
med fuglesang, lange, lyse kvelder og små
blåveis som stikker opp mellom visne blader.
Jeg fant et dikt av Inger Hagerup som jeg har
lyst til å dele med dere.  Det heter “Den gamle
vinter”
   Jeg våknet av at noe
   var utenfor i natt.
   Det surklet og det sukket
   så underlig forlatt.

   Det var den gamle vinter

   som gikk og sa farvel.
   Han stabbet rundt på støle bein
   og snakket med seg selv.

   Han famlet mot mitt vindu
   et valent øyeblikk.
   Jeg så den store blinde hånd
   mot ruten før han gikk.

   Så spyttet han og harket
   et gammelt rustent HØ
   og labbet ingensteder hen
   dypt I sin egen snø.

Oslo, 7 april 2021
Sekretær Inger Lise

MESNA-LILLEHAMMER IW

Våren 2021
Kjære alle sammen,
Hva annet kan vi gjøre enn å holde humøret
oppe, holde ut og vente på bedre tider!  Det
har vært omkvedet det siste året.  Så godt det
ville vært for oss alle å kunne møtes til IW-
møtene våre. Fått inspirasjon fra gode fo-
redrag, pratet og gitt hverandre en god klem.
Men ennå ikke….
Marsmøtet ble avlyst, og med pandemien slik
den nå er, har vi avlyst også møtene i april og
mai.  Det vi nå satser på er en god samling,
på en eller annen måte, i juni.
Sommermøtene er jo så fine, og det skal vi få
til!  Alt forutsatt at myndighetenes forordninger
ikke er til hinder.
Det skjer jo noe også i Inner Wheel.  D31 har
fått nytt styre som tiltrer 1. juli. Vi merker oss at
der er visedistriktspresidenten også på plass!
Da er distriktet sikret enda et år.  Men hos oss
mangler den fortsatt, dessverre.  Men, det er
«håp i hangande snøre», så føler noen av
dere seg kallet? Vi må ha det på plass til
sommermøtet i juni.
NIWR arbeider fortsatt med å få på plass et
nytt internasjonalt prosjekt.  Mukweges syke-
hus i Kongo er blitt valgt.  Det skal inngås av-
tale med Kirkens Nødhjelp om hvordan
NIWR og de kan samarbeide. Vi får håpe det
ikke drøyer for lenge til vi kan starte med å
bidra til dette viktige arbeidet. Det er stadig
tema ang. prosjekter som bør støttes eller ikke
og i den sammenheng bør vi kanskje løfte
frem aktuelle prosjekter og gå grundig gjen-
nom de forskjellige, slik at alle er bevisste på
hva vi går for. Vi snakker om summer av en
viss størrelse og det skal føles riktig av oss alle. 
Det føles sårt at vi ikke fikk avviklet Landstreffet
på Lillehammer, det hadde vært et godt løft for
oss alle. Vi kan imidlertid være fornøyd med
en flott rapport over nedlagt arbeid for å
kunne gjennomføre «treffet», kanskje et
mønster for fremtidige landstreff. Hvem vet?
Det blir for første gang i IW-historien avviklet
Convention digitalt, i dagene 17 og 18.april.
Til forslag som er kommet inn, vil 7 stk. stemme
på vegne av klubbene i Norge. 
Til sist er det kanskje mange av dere som har
hatt fødselsdager, bryllupsdager og andre
dager dere ikke har fått noen hilsener til? Vi

skynder oss å sende forsinkede varme tanker
og lykkeønskninger til hver og en av dere! 

Hilsen President Anne og Sekretær Sidsel

NANNESTAD IW

Samatha Kathimandas tempelturer
Samatha fortalte på et møte for et år siden om
forskjellige tempelbesøk hun hadde vært på i
India. Det er syv viktige templer – fem i nord,
og to i syd. Hun besøkte et i nærheten av
Mumbai, og to i Syd-India. Det er mange
tusen som besøker et tempel hver dag, så det
er lang ventetid før man kommer i nærheten
av guddommen. VIP-køen kunne være opp til
5 km lang. Du kan ikke stå og betrakte ham i
flere minutter – du må bare passere forbi og
på en viss avstand. Og mobiltelefoner er
strengt forbudt. 
Det er også ritualer før et besøk i et tempel –
man skal være ren – dvs. du må vaske deg
før du går inn. I en del templer er det også slik
at mennene og guttene må ha bar overkropp.
Man bør også legge igjen et offer – stort eller
lite, etter hva man har råd til.
Templene Samatha besøkte var: 

Terumal Venakete Teswara Swami
Venkateswara er en av skikkelsene til hindu-
guden Maha Vishnu. Lord Venkateswara er
guddommen i Tirumala Venkatesware
tempelet i Tirupati, Andra Pradesh. Hit kommer
ca. 75.000 pilgrimer hver dag. Tempelet er
det rikeste tempelet i verden, beregnet ut fra
donasjoner og rikdom. Guddommen stelles
hver dag og pyntes i henhold til sol og måne.
Den dekkes av smykker – opptil 2.700
smykker – som skiftes hver dag!

   
Athi Varadar
Lord Atthi Varadaraja Perumal er en av Vishnus

Fra klatreparken
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skikkelser, og den opprinnelige guddommen i
Varadaraja Perumal tempelet i Kanchi, en
tempelby i nærheten av Chennai i Tamil
Nadu, Syd-India. Guddommen er kalt Atthi
Varadar, fordi den er laget av Atthi, fikentreet.
Guddommen er spesiell, fordi skikkelsen er
lagret i et underjordisk kammer inne i tempel-
bassenget, kalt Anantha Sarovaram. Den blir
brakt ut for tilbedelse i 48 dager hvert 40. år.
Guddommen vil ligge de første 24 dagene,
og de neste 24 dagene vil den stå oppreist.
Ved dette tempelet lages det også en spesiell
type silke – hver tråd fra silkeormen vaskes
separat, så sarier som lages av denne silken
er kostbare.

Sai Baba Temple in Shirdi
Sai Baba of Shirdi, eller Shirdi Sai Baba, var
en indisk åndelig lærer, og hans følgere be-
trakter han som både en helgen og en fakir.
Han ses på med ærefrykt av både hindu og
muslimske følgere, og betraktes av mange
som en manifestasjon av Vishnu og Brahman,
og er således ikke bare som den høyeste gud-
dommen, men speiling av alle vediske gud-
dommer.

I dag er Sai Baba Temple in Shirdi besøkt av
gjennomsnittlig 25 000 pilgrimmer om
dagen, og ved religiøse fester kan antallet
stige til opptil 100.000. Inne i tempelet er
statue av Sai Baba, hugget i italiensk marmor
og kledd med kongelig klede og med bloms-
terkranser av friske blomster. Innvendig er
tempelet kledd med gull, og det er også tårnet
utvendig. Sai Baba ville ikke identifiseres med
hverken Islam eller Hindu. Han klarte å unngå
konflikter mellom de to samfunnene, og fikk
faktisk til en generell harmoni.

Man bør besøke et tempel minst en gang i
livet, men mange, kanskje spesielt fattige, be-
søker et tempel oftere for å be om et bedre liv.
Alle templene tilbyr bespisning.

Samatha fortalte også litt om kastevesenet,
som fortsatt praktiseres. Hver kaste har sine
egne oppgaver. Hun fortalte at alle måtte ha
kastesertifikat for å få skolegang, for ek-
sempel. De laveste kastene blir nå tilgodesett
med skolegang, slik at de kanskje er mer vel-
stående enn de høyere kastene. Men – du

kan ikke krysse kastegrensene.
Informasjonen om templene er hentet fra
Wikipedia (takk til Samatha for lenkene), der
man kan lese mer utførlig om templene –
veldig interessant.

FOLLO IW

Tanker fra Karin Moonga Bjerke
Dette året ble det virtual convention fra Jaipur,
Rajasthan- det ble sendt viralt fra Gardermoen
via vår proxy vote holder Sissel og hennes
team.
Jeg har vært i Jaipur og hadde gledet meg til
å komme dit igjen, men pandemien setter
stopp for det meste. Lørdag 11 april så jeg
team Bachstad på TV hvor de bilte med en
spinkel trehjuling fra øst til vest i Nord India -
utrolig modig gjort. Minnene kom tilbake og
jeg fikk lyst til å dele noen tanker om dette
fantastiske landet.

Rajasthan - Kongenes land er på størrelse med
Norge, få likheter ellers - her ligger fyrs-
tepalasser strødd i landskapet som stjerner
under nattehimmelen. Det er et tørt, solsvidd
ørkenlandskap med 1000 kameler - hvert år i
november er det kamelfestival i byen Pusjkar
og da strømmer de dit i sin fineste stas, kvinner
i sari og funklende stener, mennene i sine høye
turbaner. Rajasthan er turbanenes hjemland og
de beskytter mot sol og vind, den lengste
turban skal være 28 m.  I 2019 var jeg gjest
i et Indisk bryllup med 500 inviterte gjester i
Hanumandarh town på grensen til Rajasthan.
Det var en uforglemmelig opplevelse. 

I Jodphur, «den blå byen», ligger Mehrangarh
festning som en massiv rød rubin.  Da Rudyard
Kipling fikk øye på den samme festningen for
100 år siden, skrev han: «Dette byggverk kan
ikke være menneskers verk.  Det må være
skapt av engler, alver og giganter».
Mehrangharh festningen er den største i
Rajhastahn med metertykke murer og volds-
omme kanoner som peker mot intetheten av
ørkensand og varme.

Umaid Bhavan er et palass reist i 1929 av
Maharajh Umaid Sing og sto innflyttingsklart i
1943. Det var et palass av søyleganger,
silketepper, glassmalerier, takmalerier, lyse-
kroner, tigerskinn, fjær fra påfugl, gull og
edelstener- sluttresultatet ble et av verdens
største privatboliger. Nå henger bildet av Gaj
Sing i resepsjonen på Hotel Umaid Bhawan.

I dag er alle Indias Maharajer redusert til van-
lige borgere likevel roper innbyggerne i
Jodphur «Maharji kij jai ho». Lenge leve
Maharajan. Rajmata Gayatri Devi SIng er den
siste Mharani, enke etter Maharaja Man Sing
som hun giftet seg med i 1947. Hun var en
moderne kvinne som arbeidet for kvinners
rettigheter, startet skole og engasjerte seg po-
litisk, mange sørget da hun døde for noen år
siden.
«Jeg har forsøkt å forstå India.  Dessverre må
jeg tilstå at jeg aldri har klart det», er sagt av
Jawaharal NEHRU.

Vi tillater oss et historisk

tilbakeblikk - dette er

faktisk 41 år siden...

Verdenspresident
Joan Pyke på
besøk i Oslo
19.januar 1980

Den nasjonale representanten Karin
Motzfeldt Akre refererte fra møtet med
I.I.W president J.Pike. Denne dagen
var det -26C og Karin kjørte fra El-
verum. Hun tenkte på hvordan møtet
ville bli. Hva ville Presidenten oppklare
siden hun velger å dra til Norge for å
møte oss. Møtet på Norum hotell ble
uhyre lærerikt for alle parter.
Møteleder var Margaret Spenning
(Askim-Mysen). Alt ble tatt opp med
båndopptager som gjorde det lett for
referentene etterpå. Man hadde fått en
større forståelse for Constitution etter
møtet. I.I.W kan ikke pålegge oss noe
som helst annet enn å underordne oss
gjeldende standardlover og Cons-
titution. De kan råde oss, vise oss
regler, men intet utover dette. Hver
klubb og hvert distrikt er selvstendige
bare de følger sine lover.  Men ved av-
stemninger og lovendringsforslag
gjelder den vanlige demokratiske lov.
Mindretallet må bøye seg ved 2/3
flertall. 

Joan Pyke,  GB&I
IIW President  1979 - 1980

Årets tema:
”Help Children smile”
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Distriktsstyret
D31

Fra Bristol Helene Torkildsen

Lunsj pa ̊
Bristol

Representanter fra Halden IWEn bukett fra Jessheim 

På grunn av pandemien er aktiviteten i klubbene på et minimum i disse dager, 
så vi benytter anledningen til å vekke til liv gamle minner. Dette er glimt fra

HØSTMØTE I DISTRIKT 31 PÅ BRISTOL I 2015
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Et av våre spreke medlemmer har
passert 90 i påsken og er blitt 
intervjuet av avisen Hallingdølen.
Dette synes vi var så hyggelig at vi
har valgt å gjengi deler av dette
intervjuet i IW-NYTT.

Da Viffen Arnet fylte 90 år hadde familien
rigget til en alpin feiring.
Tidlig på morgenen ble 90-åringen overrasket
med bålpanne, utendørsfrokost og taler.
Vi siterer jubilanten:
– Familien hadde rigget til ute med stoler,
reinskinn og god avstand, slik retningslinjene
er. Det ble en trivelig stund før turen til bakken,
forteller hun.

Ikke noe hvilehjem...
Viffen ville ikke feire dagen i rolige former.
Sammen med barn, barnebarn og oldebarn
var hun flere timer i bakken i Solheisen. Den
erfarne Jubilanten har stått på ski hele livet.
–Skitrener i 25 år, for barn mellom fire og tolv
år og for husmødre, som de sa den gangen.
Jeg har stått i alpinbakkene, og gått langrenn.
Men randoné har jeg aldri prøvd, nå skjønner
jeg at det toget nok har gått, men det gjør
ingenting.
Selv om hun har passert 90, er hun aktiv både
på ski og utenom. Det er viktig å holde seg i
form.
En lærdom vil hun dele med andre: – Selv om
en blir skadd eller får problemer, må en stå
på. Jeg hadde en operasjon for noen år
siden, da kunne jeg ikke trå på benet eller stå
på ski på en stund. Jeg var litt skeptisk i
starten, men jeg kom meg tilbake på ski. En
må ikke gi seg, det er viktig!

(Utdrag av intervju med Viffen i 
avisa «Hallingdølen»)

Viffen Arnet - en sprek Inner Wheel-dame har fylt 90 år

Viffen (90): 
- Vil aldri gi meg med å 

stå på ski

- Jeg har hatt en helt fantastisk dag. De er så gode med meg, sa Viffen Arnet. 
Foto: Harald Arnet

Viffen Arnet fikk egen genser av familien. I bakgrunnen er sønnen Harald Arnet. 
Foto: Harald Arnet

– De hadde satt opp skilt og plakater i bakken, forteller Viffen Arnet.                                                                          Foto: Harald Arnet
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Kanskje ikke på selve Convention, men
oppholdet etter Convention. Helene
Torkildsen, Birgit Bye og jeg var så heldig
bli invitert til Wigdis Walde, som flyttet
sammen med familien sin fra Stavanger til
Australia, til et minneverdig 3 dagers opp-
hold.  Hun er medlem av Narra Warren
Inner Wheel klubb, som deltok aktivt på
Convention, sjef steward og stewards.
Meget aktive damer. Vi ble meget godt
tatt hånd om. Sightseeinger, lunsjer og
sosialt samvær med en eller flere av klub-
bens medlemmer. Det jeg husker best, var
at vi norske ble invitert på et klubbmøte
hvor de også skulle feire et av
medlemmenes fødselsdag. Vi fikk beskjed
om å kle oss ut som fotballfans i bursdags-
barnets favorittklubbs farger og Wigdis
ordnet med fotballskjerf til oss. Det ble et

fint møte hvor vennskap stod i høysetet.
Møtet startet med klubbsaker. Videre så
hadde de en post på programmet «Suns-
hine and Shadows» hvor klubb-
medlemmene delte sine glade og triste
historier som hadde hendt siden sist de
møttes. Det kunne være et av
medlemmene som hadde vært på deilig
ferie eller at et familiemedlem var syk.
Dersom du ikke ville dele noe så var det
ok også. På den måten blir medlemmene
godt kjent med hverandre og kan ta vare
på hverandre. Jeg synes det var en fin ide
å ha det som en programpost.
Da det formelle møtet var over, ble burs-
dagsbarnet satt på en stol og fikk et kort
fra hvert medlem overlevert. Kortene måtte
hun lese opp, pluss at de hadde spleiset
på en gave (fast sum). Middag bestående

av flere retter med vin
ble servert.
Medlemmene selv
hadde laget maten
sammen med vert-
innen. Møtet ble holdt
privat. Det var god
stemning med mye
glede, og et møte med
medlemmer som var
godt sammenspleiset,
var glade for å være
sammen og tok vare på
hverandre i hverdagen.
De treffes utenom
klubbmøtene og de
deltar ofte på andre
Inner Wheel ar-
rangement. De var
venninner! Jeg satt
igjen med en meget
god følelse etter dette
klubbesøket. Var dette
noe jeg kunne overføre
til egen klubb? Det å
feire hverandres dager,
det å snakke om
private ting «Sunshine
and Shadows», som
selvfølgelig var frivillig,

skaper et felleskap til etterfølgelse.
Melbourne Convention fikk en annen men-
ing for meg etter møtet med medlemmene
i Narra Warren Inner Wheel klubb.

Reidun Abrahamsen, 
Røyken-Hurum IWK

Melbourne1 -3 klubbvenninner. Bursdags-
barnet i midten med norsk skjerf 

Melbourne3 Bursdagsbarnet sammen
med klubbvenninne og Helene

Som deltager på den 18.
Convention i Jaipur digitalt
tillot jeg tankene gå tilbake til
de Coventions jeg har deltatt
på. Det har blitt 12 i alt med
denne digitale Convention.
Tankene mine stoppet ved den
siste i Melbourne i 2018.

Melbourne2 2018: Helene, Wigdis,
Reidun og Birgith
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For første gang i IIW`s historie er en Convention/verdenskongress ar-
rangert virtuelt/digitalt. Den først IIW Convention ble arrangert i
Haag, Nederland, i 1970. Siden har IIW Convention vært arrangert
hvert 3. år, rundt om i verden, i noen land flere ganger. I Norge,
Stavanger i 1988. Men nå, i 2021, var det endelig INDIA sin tur til
å arrangere Convention, for første gang i IWs historie. Men hva skjer?
Et lite virus, Covid 19, setter kjepper i hjulene. India var godt i gang
med forberedelsene. Endelig Convention i India, med en indisk
president, Mrs Bina Vyas på toppen! Og så må den avlyses? En drøm
som ikke kunne oppfylles? Men inderne fant råd, og en intens
arbeidende organisasjonskomité, som arbeidet døgnet rundt, en pro-
sess som undertegnede fikk følge som medlem av Promotions Group
på WhatsApp, med et resultat som ga IIW og medlemmene ”world
wide” en storslagen virtuell/ digital Convention og ikke minst en
sjelden opplevelse. En Convention som alle Inner Wheel medlemmer
kunne få oppleve hjemme i ”egen stue”. Dessverre bare noen få forunt
her i Norge, da få meldte seg på. Muligheten var der for alle IW
medlemmer i hele verden, for første gang, ja kanskje eneste gang, å
oppleve en International Inner Wheel Convention for en rimelig penge.
Og dette benyttet ca. 4500 medlemmer i over 60 IW land, seg av.
Ja sikkert flere, da mange inviterte gjester inn i sine egne stuer for å
oppleve dette sammen, dog med begrensninger pga. Korona. Mange
satt hjemme alene. 

Opplevelsene sto i kø.
Flott åpningsseremoni
hvor IW lyset ble tent av
Madam President og så
var det flaggparade,
med vår egen Råds-
president Lisbeth Nesteng
med vårt flagg (tatt opp
på forhånd), etterfulgt av
dans og taler. Så var det
Business Session (gikk
over to dager) hvor 17
innkomne forslag ble dis-
kutert, for og imot, og
stemt over. Norge hadde
sendt inn to forslag, flott
presentert av Sissel H Mi-
chelsen, og sekundert av
Lisbeth Nesteng (forslag
vedr. valg av IIW
president) og Reidun
Abrahamsen (forslag
vedr. mulighet for å
fremme samme sak på
påfølgende Convention,
hvis ikke vedtatt). Dette
siste forslaget fikk over-
veldende flertall. Vårt
første forslag falt. Taler og
fremføring av forslag var
tatt opp på forhånd. Dis-
kusjoner på direkten. Alt
sydd sammen til en flott
opplevelse. Avslutnings-
seremoni med underhold-
ning og taler av de avgåtte presidenter (etter 2018), presentasjon av
våre medlemmer i FN, presentasjon av vår nye IIW president Ebe
Matines Panitteri fra Italia og nye medlemmer i det IIW styret bl.a. vår
egen Sissel H. Michelsen, som ny leder av Lovkomiteen. 
Foruten det faste programmet, var det mulighet for å logge seg inn på
prosjekter (IW Norge stilte opp med en oversikt over flere av sine
lokale og internasjonale prosjekter),
nasjonale danser, drakter/bunader,
yoga, matkurs, shopping etc. Ja her
var det bare å velge.
Etter to dager med et omfattende pro-
gram, ble Convention avsluttet med
presentasjon av IIWs visepresident
nye Logo: ”PINK FIRST”, (et tema som
allerede er sterkt omdiskutert) og vårt
nye symbol på felles IIWs prosjekter.
Og så, ikke minst: Presentasjon av det
neste landet som skal få æren av å arrangere Convention i 2024,
det året IW feirer sitt 100 års jubileum: Til stor glede og jubel: Man-
chester i England. En drøm og et ønske gikk i oppfyllelse.

Synd at ikke flere av våre egne IW medlemmer fikk oppleve denne
spesielle virtuelle Convention.  Muligheten var der, men få norske IW
medlemmer benyttet seg av den. 7 delegater (med stemmerett) fra 6
forskjellige klubber og 1 fra Fauske IW, benyttet seg av denne anled-
ning til å oppleve noe spesielt. En flott opplevelse. Stor takk til hele
den store arrangementskomiteen som gjorde dette mulig
virtuelt/digitalt. 

Helene M. Torkildsen

Glimt fra  den 18. Internasjonale Inner Wheel Convention

virtual 17.-18. April 2021 i Jaipur, India
v/Helene M. Torkildsen

Convention Hall

Fra åpningsseremonien

Lystenning

Lisbeth Nesteng med det norske flagget

Reidun Abrahamsen støtter forslag 14

Sissel Michelsen legger frem forslag 12 
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INNER WHEEL KLUBBER, DISTRIKTER OG
LAND DELTAR I ET BREDT SPEKTER AV
ARBEID FOR VELDEDIGHETSORGANISA-
SJONER OG SAKER OVER HELE VERDEN
MED SIKTE PÅ Å GI FOLK BEDRE LIV.

Medlemmer gir praktisk støtte samt økonomisk
hjelp når det er krise, enten dette skjer lokalt,
nasjonalt eller internasjonalt, for
naturkatastrofer eller for mennesker som lider i
krigsherjede regioner.

International Inner Wheel er det administrative
organet som fungerer som paraply for or-
ganisasjonen over hele verden. Vi er en av de
største frivillige organisasjonene for kvinnetje-
nester i verden og er aktive i mer enn 103
land. Vi har mer enn 103 000 medlemmer i
3 895 klubber.

Inner Wheel klubber, distrikter og land deltar
i et bredt spekter av arbeid for veldedighets-
organisasjoner og saker over hele verden med
det formål å hjelpe mennesker med å leve
bedre liv.

MØDRE OG BARN

INTERNATIONAL INNER WHEEL STREVER
ETTER Å GJØRE HELSETJENESTER OG
STØTTE AV HØY KVALITET LETT TIL-
GJENGELIG FOR MØDRE OG DERES
BARN, SLIK AT DE KAN OPPRETTHOLDE ET
LYKKELIG OG STABILT LIV.

Mødre og barn skal alltid føle seg trygge og
støttes uansett omstendighetene deres er.
Vi streber etter å få lik tilgang til kvalitetspleie,
slik at mødre og barn over hele verden får den
samme sjansen i livet.

FATTIGDOM

I DAG ER DET MILLIONER AV MENNESKER
SOM LEVER I FATTIGDOM OVER HELE
VERDEN. IMIDLERTID TRENGER IKKE
FATTIGDOM Å VÆRE DET ENESTE AL-
TERNATIVET I LIVET.

Våre prosjekter med lokalsamfunn streber etter
å bygge lokale økonomier og støtte virk-
somheter for å frigjøre enkeltpersoner både
økonomisk og sosialt.

UTDANNING

VÅRT OPPDRAG ER Å STØTTE LO-
KALSAMFUNN I DERES TILBUD OM
GRUNNLEGGENDE UTDANNING OG
LESEFERDIGHET, OG BIDRA TIL Å
REDUSERE KJØNNSFORSKJELLER OG ØKE
VOKSENFERDIGHETER GJENNOM VÅRE
MANGE PROSJEKTER.

Utdanning er grunnleggende for å hjelpe lo-
kalsamfunnene til å trives.
Vi streber etter å skape et miljø der utdanning
gis for alle, og lærere blir inspirert til å for-
midle sin kunnskap til neste generasjon.

KVINNERS RETTIGHETER

INTERNATIONAL INNER WHEEL ER
DEDIKERT TIL JAKTEN PÅ ET SAMFUNN
DER KVINNER GIS LIKE MULIGHETER OG
ER LIKE REPRESENTERT I ALLE SEKTORER.

Vi kjemper for å sikre at kvinners stemmer blir
hørt og at den rette støtten blir gitt til de som
er sårbare.
Kvinner fra overalt bør alltid ha rett til å leve
fri for vold, slaveri og diskriminering; å bli ut-
dannet; og har stemmerett og tjene lik lønn.
Det er vårt oppdrag å skape et samfunn der
dette er mulig.

COVID-19 KATASTROFE-
OG VAKSINASJONSFOND
(COVID-19 DVF)
Mange lands regjeringer vil ikke kunne skaffe
vaksiner, så IIW Covid-19 DVF vil redde liv
ved å sikre trygge vaksiner for vanskeligstilte
mennesker hvor som helst i verden der det er
uoverkommelig eller ikke lett tilgjengelig.

Klipp fra DISO Grethe Slotnæs sitt
månedsbrev for april

Et kort referat fra
Convention slik Birgith
By opplevde den:

Convention i Jaipur, India er over! Du verden,
dere kan tro dette var en flott opplevelse!

Jeg følte jeg hadde en «short trip to Jaipur»
Opprinnelig skulle vi som skulle stemme
komme sammen på Gardermoen, men slik
tiden ble pga. korona gikk det ikke. Da opp-
rettet vi en chatte gruppe på Messenger, og
hadde kontakt med hverandre hele tiden. Vi
var ni stykker.

Det begynte på lørdag kl. 10.30 frem til kl.
17.30, deretter fra samme tid på søndag og
frem til kl.17.00. To lange, men interessante
dager. Aldri kunne jeg trodd at en slik digital
fremføring skulle bli så bra. Alt fungerte, de
hadde gjort en kjempejobb der nede. Alt fra
taler, underholdning og avstemning av
Proposals gikk veldig bra.

Ny Internasjonal president ble Ebe M. fra
Italia. Hun har tatt temaet:

PINK ROSA

Hun hadde lagt en rosa sirkel rundt jord-
kloden, og snakket varmt om å hjelpe jenter!
Litt pussig tema, var vi enige om. Kan nok bli
noen kommentarer her, i og med at i Neder-
land er det mange Inner Wheel menn!
Sissel Michelsen er blitt ny Constitution
Chairmen 2021-2022
Sissel gjorden en god figur under Convention.
Reidun Abrahamsen var fremme og forsvarte
Proposal nr. 14 som gikk gjennom.
Dette var et kort resymé over min helg og
Convention. 

ROTARY
må nok en gang kansellere vårt fine program
for ungdomsutveksling for skoleåret 2021-
2022. Det er styret i RI som nå har tatt denne
beslutningen, og det er en global beslutning
som gjelder for alle involverte distrikter og
land. Det er vondt – men bakgrunnen er for-
ståelig da liv, helse og studentenes sikkerhet
alltid vil være vår førsteprioritet. Med en
verden som er ustabil og usikker mtp smitte,
vaksine, mutante virus, usikker forsikringsdek-
ning, muligheter for forsinket skolestart osv., så
er dette eneste rette beslutning. Dessverre.
Nå retter vi blikket mot sommeren 2022 og
håper å komme tilbake bedre og sterkere enn
noen gang. Vi starter vårt arbeid i april.

Så har jeg tatt for meg IIWs 
intensjoner som er kopiert fra nettet
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Konto for Koronainnbetalinger 1080 48 30478.

Er du abonnent?

Som de fleste forh
åpentligvis har fåt

t med seg, 

blir INNER WHEEL-NYTT nå kun
 sendt i posten til d

e

medlemmene som
 gjennom sine klub

ber har meldt seg 
som

postabonnenter. 

Resten har valgt å
 lese bladet på vå

re hjemmsider på 
internett.

Om noen ønsker å e
ndre på dette, må

 det skje 

gjennom egen klu
bb.

Våre prosjekter
• Safe Motherhood Project
  ble avsluttet 1. januar 2021. 
  På konto står 
  kr 263 614,60

Det er avtalt at Liv Elin Broberg Levin skal
overrekke sjekken ved anledning.
Kontonummeret er overført til vårt nye 
prosjekt pr. 1. januar.

Våre andre prosjektkonti:

•Narkotikahund 
  kr 162 447,34

• Korona konto 
kr 2 000,00

• Dr. Mukwege/Panzi Foundation
kr 8 000,00

.

Halldis Helleberg, 
etter opplysninger 
fra rådskasserer 
Karin Holm-Olsen

Invitasjon til
europeisk rally
i Berlin
9.-11. september 2022

Minner om
viktigheten av

å sende meldinge
r til: Distriktskasserer

Medlemsbokredaktø
r

Per-Anders Thorva
ldsen

når det skjer endri
nger som:

Dødsfall
Andresseendringe

r

Andre endringer

Nyinnmeldte

Utmeldte

slik at medlemsreg
isteret vårt er kont

inuerlig oppdatert
.



Bente Christensen Austad, Teromsø IW, død 24.03 2021

Margot Gjengedal, Mesna-Lillehammer IW, død 20.04 2021

D31      Inger Selbekk Strand                             Elverum IW
             Anne Marie Tollefsen                            Hønefoss IW
             Jennifer A. L. Alvenes                            Skøyen IW

Stavanger IW                     Charterdag 23. august 1946                         75 år
Fauske IW                          Charterdag  7. september 1996                     25 år
Ørsta IW                            Charterdag 10.oktober 1956                         65 år
Lillestrøm IW                       Charterdag 19.oktober 1956                         65 år
Ålesund IW                        Charterdag 30. oktober 1956                        65 år
Hønefoss IW                       Charterdag 25. november 1961                     60 år
Trondhjem IW                     Charterdag 27. november 1961                     60 år

Martine Gayon og Michelle Burgess

er Inner Wheels FN-representanter ved hoved-
kvarteret i New York. Inner Wheel har en
rådgivende status som en NGO som deltar i
FNs økonomiske og sosiale råd. Det øko-
nomiske og sosiale rådet (ECOSOC) er
kjerneni FN-systemet og har satt søkelys på å
fremme de tre dimensjonene av bærekraftig
utvikling – økonomisk, sosialt og miljømessig.
Innen ECOSOC er det mange kommisjoner
som legger til rette for mellomstatlige dis-
kusjoner. Disse kommisjonene tilbyr et unikt
globalt møtepunkt for dialog mellom politiske
beslutningstakere, parlamentarikere, stiftelser,
bedrifter, ungdom og 3200+ registrerte ikke-
statlige organisasjoner.

Ulrike Nemling

Wien NGO Committee on Drugs and Crime 
Wiens NGO-komité har mer enn 200
medlemmer fra hele verden. De er alle ob-
servatører for FNs organisasjon for narkotika
og kriminalitet (UNODC). Møter finner vanlig-
vis sted under de store internasjonale kon-
feransene om narkotika og kriminalitet.

Ceja Gregor-Hu
Wien NGO Committee on Ageing and the

NGO Committee on the Status of Women
Wiens NGO-komité for aldring jobber for de
eldres rettigheter og står for myndiggjøring av
eldre mennesker. Komiteen fremmer aldrings-
spørsmål i FN- og EU-programmer.

Hovedformålet med Wiens NGO Committee
on the status of Women er å fremme likestil-
ling, kvinners rettigheter og myndiggjøring av
kvinner. I 1995 ble FNs verdenskonferanse
om kvinner avviklet i Beijing og var et
vendepunkt i den globale agendaen for
kvinners rettigheter. 189 nasjoner vedtok
«Beijing-erklæringen og handlingsplatt-
formen», et historisk dokument om like
rettigheter, frihet og muligheter for kvinner over
hele verden.

Véronique Bicu Michaille

Wien NGO Committee on Sustainable
Development. Komiteen setter søkelys på
miljømessige, sosiale og økonomiske dimen-
sjoner og bærekraftig utvikling.  Det er et
forum for frivillige organisasjoner som er inter-
essert i å diskutere og analysere arbeidet av
FNs mellomstatlige organer innen bærekraftig
utvikling.

Inner Wheels FN-representanter 
2-minutter med 
Alan Phillips, 
administrasjonssjef hos
International Inner Wheel

1. Hvordan er det 
å være administra-
sjonssjef for IIW?
- Når du forsøker å
videreutvikle en verdens-
omspennende kvinne-
organisasjon på 
110 000 medlemmer
har du aldri en kjedelig dag, særlig nå med
tilpasning til de teknologiske endringene som
følge av pandemien.

2.Hva er den største misforståelsen om din
rolle?
- Det er på langt nær så “tørt” som det kan
høres ut. Jobben burde antagelig vært kalt alt-
mulig-mann, for den består av alt fra å lage
kontormøbler til å organisere internasjonale
samlinger. 

3.Hva hater du mest i jobb-hverdagen?
- Dårlig kundebehandling fra de store
bankene.

4.Hva er du mest stolt av til nå i arbeidslivet?
- At jeg ble den første mann some r ansatt I or-
ganisasjonens 96-årige historie.

5.Hvilke fire ord beskriver best hvilke
kvaliteter jobben krever?
- Tålmodighet, diplamati, fleksiblitet og humor
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Den Internasjonale Convention ble i år avviklet digitalt, så da fikk mange oppleve denne
begivenheten, så og si i sin egen stue. Teknologien har kommet langt!
Fra venstre Grete H. Eriksen, Brith Smedal, Nina Gjermundsen og Helene Torkildsen


