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Kragerø IW har feiret sitt 50-års jubileum.

Fra redaktør

Halldis Helleberg
Kjære Inner Wheel-venninner
Et nytt Inner Wheelår er godt i gang. Det er sikkert ikke
bare meg som synes hjulet vårt snurrer fortere for hver omdreining. Det er en rar følelse dette med tiden, den synes
å gå fortere for hvert år. Med nøyaktige måleinstrumenter
vil imidlertid en fysiker kunne dokumentere at tidsenheten
er like lang hvert år.
Inner Wheel Nytt vil også dette året bli sendt samlet til
sekretæren i hver klubb, slik at dere kan få bladet på
møtene. Bladet vil også bli lagt ut på hjemmesidene våre
som tidligere. Nettkomiteen har hatt møte og lagt fram et
forslag på rådsmøtet. Forslaget åpner for et abonnement
på bladet. Det vil bli sendt ut til klubbene etter rådsmøtet
slik at det kan stemmes over på distriktsårsmøtene. Vi vil
fortsatt komme til å ha bladet på nett slik at alle kan lese
det der.
I høst skal vi stemme over nytt internasjonalt prosjekt. Det
kom svært mange gode forslag. Hvert medlem stemmer på
sin favoritt blant de fem det skal stemmes over når det
stemmes i klubbene. Fem forslag er sendt ut til avstemningen, og vi skal stemme på hvilken organisasjon
som skal støttes. Resultatet får vi senest på distriktsårsmøtene.
I denne utgaven av bladet finner dere mange gode tips om
hva som skjer i klubbene. Aktivitetene er forskjellige og
hver klubb har sin identitet. På distriktssidene kan vi finne
gode ideer for ting å gjøre i egen klubb, vi har alltid noe
å lære av hverandre. I mai og juni ser det ut til at reiselysten er stor i mange klubber og det blir berettet om interessante steder som har hatt Inner Wheel på besøk.
Husk å skrive om alt det flotte dere gjør, ikke glem å ta fine
bilder som kan sendes til bladet!
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Kjære alle sammen
Den som sparer – den har, er et gammelt ordtak. Her er beviset for at rådspresidenten både sparer og har . . . og beviset på at bladet vårt har endret seg, og fulgt med i tiden:
Et annet gammelt ordtak er: Stillstand er tilbakegang. Derfor må
vi alle ta et krafttak og forsøke å få til at Inner Wheel ikke befinner seg i «stillstand». Det betyr bl.a. å ta i bruk de nye mediene og sørge for at alle medlemmer er oppdatert på siste nytt
i Inner Wheel til enhver tid. Dette forsterker utsagnet om at:
• Vi kan ikke bare fortsette å gjøre det samme, og forvente
et annet resultat.
• 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.
• Interessen vokser som regel i takt med innsikt og erfaring.
Informasjon og åpenhet er nøkkelord for Inner Wheels
framtid.
Det blir Landstreff på Lillehammer i 2020.
Den eminente komiteen i D-30 jobber ufortrødent videre med
planleggingen av landstreff.
På rådsmøtet i august ble det besluttet at NIWR støtter Landstreffkomiteen 2020 med
et beløp på kr 20.000. Beløpet må betraktes som et lån som skal betales tilbake
dersom Landstreffet går i balanse eller med overskudd. Dette er for NIWR et engangsforetakende da NIWR ikke har hverken fond eller retningslinjer for slik virksomhet. Likevel
mener vi at dette er en så god sak for hele Inner Wheel Norge og det er et håp om at
så mange som mulig kommer til Lillehammer. Ta gjerne med en venninne !
Rådsloven
Inner Wheel Norges forslag til endring av egen rådslov ble nedstemt av hovedkontoret
i England. Forslaget til lovendring var fra minst to - til minst ett rådsmøte per år, det ble
ikke godkjent. Det betyr av rådet fremdeles treffes to ganger pr. år.
Nytt i inneværende IW-år er at vi skal arrangere et motivasjons- og opplæringstreff for
påtroppende distriktspresidenter. Dette blir et eget møte i forkant av rådsmøtet 17.-18.
januar 2020.
Ny Landssak
Forslag og avstemming vedr. ny landssak er omtalt av vise-rådspresidenten annet sted
i bladet.
Rotary
Rådspresidenten er invitert til Rotary Norfos høstmøte i oktober 2019. Benytter anledningen til å framsnakke Inner Wheel og våre gode prosjekter.
Inner Wheel Nytt – på papir
Kostnadene ved bladet gjør at man fra 1. juli neste år tilbyr medlemmene en abonnements-avtale på bladet. Nærmere informasjon om dette kommer.
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.
Jeg er aldri lenger unna enn en telefonsamtale – eller et par tastetrykk på pc’n. Ta
kontakt dersom du har gode innspill til videre drift av Inner Wheel.
E-poster kan ikke helt erstatte det personlige møtet, derfor er samlinger som Årsmøter,
DISO-treff, Inter city-møter, Nordisk Rally og evt. Convention også viktige for Inner
Wheels framtid som medlem av en aktiv, internasjonal kvinneorganisasjon.
I alle sammenhenger er det viktig å holde nett-redaktør informert om aktuelt stoff. Nettredaktøren kan publisere nyheter og aktuelle saker raskere enn noe annet verv 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, rådspresident

Fra viserådspresident

Solrun Vadstein Sætre

Hei!
Då er vi godt i gang med IW-året. Eg har
gjennom DISO fått sendt ut informasjon om alternativ til nytt felles internasjonalt prosjekt, som
medlemmene skal stemme på, og rundt nyttår
får vi resultat av vala i klubbane. Vi har som
mål å få det inn til Rådsmøtet i januar, og
vidare til distriktsårsmøta til våren.
Oppstart av prosjektet vert januar 2021, og
fram til då er det SMP (Safe Motherhood

Project) som er vårt felles internasjonale prosjekt.
Det var stort engasjement frå mange klubbar
og distrikt, så vi fekk inn mange gode forslag.
Alle var aktuelle, så det var ikkje heilt enkelt å
skulle plukke ut dei alternativa som skulle gå
til avstemming vidare. Rådet valde 5 alternativ, desse hadde fleire klubbar sendt inn
forslag om:

Organisasjon

Hvor

Hva

1.

Care Norge
(TV-aksjon 2019)

Mali /Burundi

Spare-låne- og banktjenester for kvinner.

2.

Dr.Mukwege,
Panzi hospital
(Fredsprisen 2018)

Hele verden

Operasjoner av kvinner utsatt for voldtekt i krig

3.

Hamlin Foundation

Etiopia

Fistula-sykehus

4.

NMS

Etiopia

Bedre liv for kvinner og barn

5.

SOS-barnebyer

Kosovo

Hjelpe fattige familier i barnebyens nærhet

Eg veit at mange klubbar er opptekne av
ulike prosjekt også lokalt, og eg sende ut
spørsmål om dette i håp om å få inn
rapportar eg kunne ta med på denne sida.
Tenkte det kan vere til inspirasjon/ ideutveksling. Eg har førebels fått svar frå 2 klubbar,
begge i D27, den eine er frå eigen klubb,
der vi er heldige å ha ein svært entusiastisk
ambassadør for prosjektet, Turid Hoggen
Karlsbakk:
Eit av prosjekta vi støttar i Ørsta er
“Mariposaprosjektet”. Dette er eit tilbod til
born, ungdom og vanskelegstilte mødre i
Sucre, Bolivia. Heile prosjektet, med bygningar og det heile, er bygd opp av ein
familie med røter i Ørsta. Ein stor arv og ein
vilje til å hjelpe å sette i gang prosjektet.
“Mariposa” tyder sommarfugl, og mottoet er
“åpne vinger til et nytt liv”. Det er eit prosjekt
under stiftelsen AVIDA, og det teoretiske
fundamentet er “Trygg base-modellen” som
er basert på tilknytningsteori. Denne
modellen ser heile barnet, og er ein nyttig reiskap i arbeidet for sunn utvikling hos den
enkelte.
Hovedmål er å forebygge omsorgssvikt, og
å følge opp det enkelte barn som kjem under
Mariposa sine venger.
Eksempel på hjelpetiltak på
Mariposaheimen:
• Ly og vern for risikoutsette.
• Leksehjelp i grupper.
• Støtte med fokus på barnet sin opplæringsprosess.
• Psykososial merksemd.
• Fokus på barn sine rettar.
• Felles aktivitetar med barn og foreldre,
og veiledning til familiene.
I siste referat med takk for støtte frå Ørsta,
fortel leiarane Christina og Willer at dei for

tida hjelper 28 born frå fattige familier der foreldra er analfabeter. Dei små kjem fornøgde
og i god tid til senteret, mødrene hjelper til
med å lage eit enkelt måltid, og dei tek del i
reingjering. Dette fellesskapet bygger opp
under mor-barn forholdet, og er lærerikt for
alle partar.
I tillegg til dei som jobbar fast i Mariposa, har
dei samarbeid med universitetet i Sucre der
studentar som studerer pedagogikk kan få
praksisperiode på huset.
Mange av borna som kjem til Mariposa har
aldri feira bursdag. Her vert dei feira med
kaker og lys i lag med dei andre på huset.
Mange har aldri vore utanfor slumområdet dei
lever i. Her får dei bli med på utflukter til ulike
aktivitetar og opplevingar.
Mange får ikkje eit varmt måltid heime, det får
dei når dei kjem til Mariposa.
Gjennom kontakten ein har med borna gjen-

nom leksehjelp, får ein også kontakt med
mødrene og innsyn i heimane.
Eg var heldig og fekk høve til å bli med ein
tur til Bolivia i lag med dei som driv prosjektet
her frå Norge. Eg fekk treffe born og mødre
både i Mariposaheimen og i privat bustad.
Det gjorde eit sterkt inntrykk, og eg såg klart
kor viktig hjelpa er til dette området.
Turid Hoggen Karlsbakk.
Frå ISO Solveig Kristoffersen,
Tromsø IW
Her i Tromsø har vi ikke noen spesielle prosjekt
for klubben vår, men vi gir pengegaver til jul
og etter sommermøtet til forskjellige organisasjoner som jobber mot rusavhengighet,
familier som sliter, bymisjonen osv.
Vi prøver å gi til forskjellige hver gang - det er
mange som trenger. Beløpene varierer fra
5000 til 10 000.
Til sist vil eg minne alle om å bruke heimesida
til Inner Wheel Norge, her finn de linkar til
mykje aktuelt IW-stoff.
Ha ein fin IW-haust!
Helsing frå
viserådspresident Solrun Vadstein Sætre

Landstreff på Lillehammer september 2020
Sett av fredag 11., lørdag 12. og fredag 13.
september 2020.
Lillehammer har vært en møteplass for handel
og virksomhet helt tilbake til 1300-tallet,
senere ble byen også tilholdssted for mange
av våre mest kjente kunstnere. Nå kan dere
se frem til en helg med mange morsomme og
inspirerende kulturinnslag og hyggelig
samvær. Det blir muligheter til å se flere av attraksjonene i byen, Maihaugen, Lillehammer
Kunstmuseum, Sigrid Undseths Bjerkebæk,
vakre Nordre Ål Kirke, kanskje også bare rusletur i koselige sentrum med lav trehusbebyggelse. Festmiddag lørdag i Trollsalen,
Hunderfossen Eventyrpark. Vi gleder oss til å

ønske velkommen til Lillehammer! Bosted vil
være Lillehammer Scandic Hotel.
Påmelding innen 1.mai 2020. Mer info
kommer, - følg også med på IW-hjemmesider.
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Nå skjer det igjen at jeg overtar dette vervet som distriktsredaktør etter Solrun fra Ørsta. Jeg
undrer meg på om hun har hatt verv hvert eneste år hun har vært medlem i Inner Wheel. Hun
er et godt eksempel på et Ja-medlem. Det er alltid litt spennende, nesten skremmende å begynne med et verv. Jeg håper på et godt samarbeid med klubbsekretærene uten overgangsvansker fordi Inner Wheel hjulet har rullet videre. I referatene vises det at klubbene prøver å
aktivisere flest mulig av medlemmene på forskjellige måter. Det skaper god tilhørighet. Selv
har jeg vært medlem av Tromsø IW siden 2004. For dem som ikke kjenner meg kan jeg
nevne at jeg har røtter i Troms og Nordland, har vært språklærer og skolerådgiver og er gift
med en amerikaner av skotsk og tsjekkisk opprinnelse. Til slutt ønsker jeg oss alle et innholdsrikt
IW år. Berit Kirkpatrick, Tromsø Inner Wheel Klubb

Den nye distriktspresident i D27

Fra klubbene
BRATTVÅG IW
Medlemsmøte 09.04.2019

Opptak av nytt medlem. President Erna
Johnsen tek opp nytt medlem Heidi Roset-Baas
Det er stor stas når vi får ta opp eit nytt
medlem i klubben. Det nye medlemmet er
Heidi Roset-Baas frå Volda. Vi gler oss til
mange gode møter saman.
Klubbsaker
Vi mintes æresmedlem i Distrikt 27, Erna
Fandal som døde i ein alder av 87 år.
President Erna Johnsen tok for seg klubbsaker,
m.a. månadsbrev frå distriktpresident Edita. Vi
vart orientert om at strikking av babyteppene
nærmer seg slutten, dvs. 2020. Det vart
referat frå distriktårsmøtet og turen til Bodø
elles. Sylvei Vik kom med tal frå Intercitymøtet;
2500 til Safe Motherhood + 2500 til Kirkens
Bymisjon. Rosesalet er over og det vart gitt
gåver både til Narkotikahund og til
fadderbarn.
Presidenten orienterte om Care Norge, ein av
verdas største hjelpeorganisasjoner.
Alle har høyrt om “Amerikapakkane” som
kom til Norge etter krigen. Om pakken ikkje
kom frå slekta, så var det nok frå Care. Care
er tilstades i 95 land. Care Norge har for tida
program i 12 land. Dei gir både langsiktig bistand og naudhjelp, 96 % av Cares tilsette er
lokalt tilsett. Care har fokus på likestilling og
kvinners rettar.
Her er lista opp nokre av sakene:
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Jeg har vært medlem av Tromsø IWK siden
1996. Dette medlemskapet har gitt meg
mange gode opplevelser og ikke minst har jeg
blitt kjent med mange interessante og
hyggelige damer. Jeg har også lært masse
ved å engasjere meg i arbeidet i klubben.
I Tromsø IWK har jeg hatt flere verv. Jeg gleder
meg til å ta fatt, men er ydmyk til det vervet
jeg har takket ja til og håper på god hjelp og
støtte fra alle i Distrikt 27. For meg er det
viktig å gjøre en god jobb slik at klubbene kan
bestå og aller helst vokse. Det er IWs arbeid
for kvinner og barn i hele verden som gav
meg lysten til å bli medlem. Og det er hjelpen
“Hennes penger, hennes muligheter.”
“Hennes kropp, hennes valg.”
“Hennes drømmer, hennes stemme.”
Full økonomisk likestilling vil kunne auke
verdas årlige inntekt med 26%. Med dagens
trend vil det ta 107 år å oppnå likestilling i
politikk.
3-minutt var ved Aud Larsen.
Quiz ved presidenten. Tema var Blåboka og
vi svarte på spørsmål så godt vi kunne. Fin
trening i å gjere seg kjend med boka.
Loddsal. Heldige vinnere var Karin og
Antonia.
Takk for eit fint møte.
Referent Ingrun Gudbrandsen,

Sommermøte 13.06.2019
Presidenten vår, Erna Johnsen, ønska oss velkomne og takka Svanhild for at vi fekk komme
for sommeravslutning på Dryna i år også. So
vart det song og matservering. Nydeleg mat
og praten gjekk livleg med 10 prateglade
damer rundt bordet.
Hovedpost: Presidentskifte. Erna takket for ei
lære- og innhaldsrik periode. Ho fortalde om
ulike opplevelser som bestod av skjemt og
alvor. Takka ellers alle i styret for å ha ei positiv
holdning. Ho takka spesielt Svanhild som
igjen opna hytta si for sommeravslutning. Ho
fekk overrakt presang samt stående applaus.
Ny president vart Sylvei som takka for tilliten.
Ho både gledde og grudde seg til vervet,
men ho visste at all hjelp var tilgjengelig. Inntekta ved loddsalget vart kr.790.- og det ble
mange heldige vinnere. Quiz i 2 avdelinger
var ved presidenten: 1. Fleip eller fakta 2.
Hva er hva? Avslutning: Inner Wheel sangen. Takk for ei fin sommeravslutning.
Referent: Karin Ul
TROMSØ IW
Medlemsmøte 22.05.2019
22 personer møtte opp,- derav tre gjester.

vi kan yte som gjør at jeg fremdeles ønsker å
være medlem.

Karin Gabrielsen, Tromsø Inner Wheeel Klubb
President Sigrid V. åpnet møtet med omtale av
sommermøtet 19.juni i vårt faste lokale. Hun
opplyste at de fire gjestene tas opp som
medlemmer på sommermøtet og blir med i
klubben fra høsten av. Det vil bli servert
sommerbuffet, 250 kr. pr.pers.
Sigrid delte ut møteplan for 2019-2020,inneholdende datoer, kaffekomiteer og 3 minutter. Hun leste også infobrev fra distriktpresidenten og viste til mai-dikt av R. Jakobsen
og 17.mai som vårt lands bursdag.
Kveldens eksterne foredragsholder Erling
Steenstrup snakket om «225 års byutvikling i
Tromsø». Han er gammel radiomann og vant
til å prate. Han jobber med kulturminner og
bygningsvern og holdt et langt og interessant
innlegg. Han viste til gamle reguleringskart,
folketellinger og om at byen vokste sakte som
tollsted, handelssted, kirkested, skipsfart, fiske
og administrasjon. Han fortalte om løpske kyr
i gatene, hager mellom husene, - etter hvert
tett bebyggelse med portrom. Mellom 192030 ble det bråstopp. Nedgangstider og etter
hvert krigen var årsaken. Etter krigen var
Tromsø nedslitt, - det fantes penger, men ikke
byggematerialer.
Det ble uttalt: «Riv skiten». Etter hvert kom
spørsmålet om hva skal bevares og hva KAN
bevares? Nye reguleringsplaner kom og disse
ble mer og mer uforståelig for folk. Loven sier
at folk skal medvirke, men fagfolk bestemmer.
Etter hvert kom ny og moderne bebyggelse.
Skjønnhet, funksjonalitet, holdbarhet og tilpasning til gammel bebyggelse ble et ønske.
Etter framlegget ble Steenstrup takket og fikk
overrakt et gavekort for interessant foredrag.
Flotte pyntede ostefat ble satt fram og vi inntok
mat og drikke mens Gro hadde 3 minutt der
hun leste opp noen morsomme dikt. Før Sigrid
avslutta det hyggelige maimøtet ved å lese et
kort fra ei IW-venninne på Gotland fikk vi litt
info om Directory som er en oversikt over alle

IW klubber i verden. Den kan en ta med om
man reiser utenlands.
Referent Berit Andreassen (forkortet av red.)

Medlemsmøte 19.06.2019
24 medlemmer møtte til sommermøtet, derav
de fire nye som blir medlemmer fra høsten.
Sigrid V. ønsket alle velkommen og startet
møtet med lys-seremoni da det var en
høytidelig anledning. Blå og gul farge er IWfargene: De blå lys symboliserer klubben, - de
gule flammene symboliserer medlemmene. Deretter leste Bitten et nydelig dikt som hun har
funnet i et gammelt hus på Helgøya.
Karin Trones Hansen.
Karin T.H. fikk så ordet for å fortelle de nye

medlemmene og oss andre om IW. Klubben
ble opprettet i Manchester 10.januar 1924.
Øverste styre for internasjonal IW heter the
Board; verdenspresidenten er leder. Felles for
alle klubber: Hjelpe der vi kan. Noen prosjekter: Spedalskhospital (Madagaskar), Fistula-prosjektet, narkotikahund, SOS Barnebyer.
Har også støttet lokalt: Kafe X, Kirkens Bymisjon, Virkelig. IW er en organisasjon som
hjelper. Vårt distrikt har gjennom årene halvert
antall medlemmer. Vår klubb er godt representert på distriktsnivå. Prinsesse Astrid er
IWs høye beskytter. Klubben har møteplikt. Vi
har hatt gode foredragsholdere. Karins innlegg var informerende og veldig fint.
Så tok Sigrid ledelsen igjen og snakket om
hvor gledelig det er at vi har fått fire nye
medlemmer, som hun ønsket spesielt velkommen! Hun snakket om IWs idealer:

President og de nye medlemmene.
Fremme sant vennskap, utvikle forståelse,
hjelpsomhet. Deretter ba hun de fire nye å
komme fram: Anne Lise Ramsberg, Grete
Barlindhaug, Bodil Carlson og Eva Sogge
Smistad. De fikk IW-nål av kommende
president, Signe Krane. Deretter presenterte
de seg sjøl ved å fortelle litt om arbeidsliv,
men først og fremst familie. Flott å vite litt om
de nye medlemmene. To av våre medlemmer
som er over 80 år, er syke. Ragna har fått
overrakt blomster fra klubben og Jorunn det
samme).

Babyteppene: Signe K. har levert dem, men
ikke som planlagt til UNN (Universitetssykehuset) da det kreves at de skal kunne
vaskes på kokevask. Hun fikk levert dem via
Sentrum Legekontor til Helsestasjon for Immigranter.
Loddsalget innbrakte kr 3550. Som alltid var
det noen som vant flere ganger, andre
ingenting.
Marie hadde 3 minutter: Hennes yndlingsdikter er Andre Bjerke og hun leste «Kjerringa
mot strømmen» og «Når bokstavene giftet
seg». Hun avsluttet med: «Du er en engel sa
han. Jau, sa ho og flaug sin veg». Mye latter,
flotte og morsomme dikt!
Mot avslutningen av møtet var det kjedeoverrekkelse fra Sigrid til Signe med noen gode
og oppmuntrende ord fra Sigrid.
Sigrid oppfordret deretter det gamle styret om
å komme fram. Hun gav oss alle en klem som
takk. Hun presenterte også det nye styret.
Marie framholdt at dette var et meget
hyggelig møte og mange var enige i det.
Referent Berit Andreassen
VOLDA IW
Medlemsmøte 07.05.2019
Denne kvelden møtte vi på golfbana i Volda.
Vi var heldige og fekk med oss to instruktørar,
Webjørn Bergmann og Ole Magnus Orlien.
16 damer møtte og fekk instruksjon på driving
range med svingteknikk og på greenen med
putting. Damene synest dette var spennande
og artig. Det var også mange talent å sjå.
Vanleg møte på klubbhuset etterpå. Leiaren i
Volda Golfklubb Olav Trandal informerte om
golfklubben. Klubben har omlag 210
medlemmer frå Ørsta/Volda. Alt arbeidet vert
gjort på dugnad, og det er ikkje vanskeleg å
få folk til å stille. Bana har 18 utslag på gult
for menn og 18 raude utslag for damer. Bana
har 9 greenar. Utfordrande og kjekk bane
med oppoverbakkar og nedoverbakkar. Nytt
av året frå golfforbundet; Ta med ein venn. Ein
noterer ned sitt eige namn og kven ein tek
med. Klubben har køller til utlån, ballautomat,
så ein kan fritt bruke driving range. Visepresident Torill Rødven Eide leia møte sidan
Borgny Molnes er på reise. Torill refererte frå
distriktsårsmøte.
Referent Aashild Longvastøl

Sommermøte 05.06.2019
Volda IW ytterst i havgapet.
Denne kvelden tok vi turen til Kvalsvika i Herøy
kommune, ein nydeleg plass heilt yst i
havgapet. Sommeravslutning i løda til Bjarne
kvalsvik. Denne kvelden var det president-

skifte. Torill Rødven Eide overtek etter Borgny

Molnes. Vi tok også opp eit nytt medlem,
Anna Lisa Sandholt.
Elles var det lødig underholdning av Bjarne
Kvalsvik: Historia til bygda og løda og mange
morosame historier. Vi fekknydeleg nyfiska laks
og heimelaga karamellpudding. Avslutninga i
siloen som no hadde vorte eit stemningsfullt
kapell. På veg heim til Volda fekk vi med solnedgangen, ei perfekt avslutning på ein fin
kveld.
Referent Aashild Longvastøl.

Møte 04. september 2019
President Torill ønskte velkommen. Møtet starta
med å synge "Tenn lys". Det var 1 minutt stillheit for Kjellaug Skogen. Komiteane vart
samla til oppstartsmøte. E-post frå Rådsmøtet
v/Solrun Vadstein Sætre ang. to pers. frå
Volda til å telle over stemmene. Song:" En
kjede rundt vår klode".
Britt Indresøvde orienterte om at ho hadde besøkt Kirsten Styr som fylte 96 år og overrekt
henne blomster. Ingunn Steinnes har fylt 70 år
og fekk overrekt gåvesjekk.
Månadsbrev for august 2019 frå DISO med
siste nytt om prosjekta vi støttar - Fistula og
narkotikahund. InterCitymøte blir lørdag
05.oktober 2019 kl.1300 - 1600 på Klippfiskakademiet. Påmelding innan søndag
22.september.
Britt hadde ein gjennomgang av blåboka.
Brev frå Distriktspresident Karin Gabrielsen.
Ho anmodar om å få info om aktiviteter som
foregår i klubbane. Viktig med oppdatert og
innbydande nettside.
3-minutt ved Torill Rødven Eide. Tema: Frå
munn til øyrer. Møtet vart avslutta med songen
"Dei nære ting."
Referent Petra Velle
ØRSTA IW
Vårtur 08.05.2019
18 medlemmer, inklusivt observatør Berit,
møtte opp ved Frikyrkja for å reise til Bakketun
på Bjørke.
Etter ein knapp times køyring, vart vi ynskte velkomne av Marita Beth Aakre, og fekk oss til
bords i den oppvarma røykstova, og fekk
servert herleg brennsnut m/brød, baka av
speltmjøl frå Volda Mylne. Deretter fekk vi ein
svært interessant omvising. Marita Beth har
verkeleg sett seg inn i mykje, alt frå om
tømmeret som vart bruk til grindaløa og om
korleis garden vart driven frå gammal tid fram
til kyrne vart sende til slakting i 1976.

Til bords i røykstova.
Fortsetter nederst på side 7
OKTOBER 2019
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Etter en rekordvarm sommer hvor de fleste i vår alder har hatt det litt for hett, er høsten rundt
hjørnet og Inner Wheel klubbene i startgropen igjen. Mange klubber bretter kanskje armene
opp litt ekstra i år for å holde hjulene i gang.
Jeg ønsker alle klubbene i D28 ekstra lykke til.

Distriktsårsmøtet
på
Karmøy
Vi har nytt styre i distriktet. Distriktspresident
er
Karin
Hovden
Bauge, past distriktspresident Berit W.
Eldøy, distriktssekretær
Aud Rasmussen distriktskasserer Ruth Egge og
distriktsredaktør Gunn Bildetekst til bilde 6: Fra venstre DP Karin, PDP Berit, D-sekretær Aud
og D-kasserer Ruth.
Sembsmoen.

Bilde fra distriktsårsmøtet på Karmøy i mars. Sju av klubbpresidentene i D28 var tilstede og
ble takket for innsatsen med en rose.

Glimt fra klubbene i distriktet
EGERSUND IW
Referat fra møtet 12.juni:
Vi var 12 medlemmer som møtte opp på
Gruset en grå og kjølig ettermiddag i juni for
å ha vårt siste møte før ferien på Heskestad
gård på Helleren.Da vi kom fram, ble vi
hjertelig mottatt av Bodil og Nils som eier
gården. Vel innforbi fikk vi smake på flatbrød
med potet og sild og et glass med geitramssaft. Alt var hjemmelaget, og det smakte fortreffelig. Festbordet var dekket, og vi benket
oss rundt bordet og startet med våre faste
poster:
President Inger Johanne ønsket alle hjertelig
velkommen, og hadde hilsen fra Tordis
Stapnes. Presidenten fortalte videre at på
første møte etter ferien kommer distriktspresidenten på besøk.
Margrethe fikk overrakt en rose og en stor takk
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for to år i styret, og Randi ble ønsket velkommen som ny inn i styret. Vi hadde og opptak av et nytt medlem, Wenche Sunde som

Avtroppende president Inger Johanne til
venstre og påtroppende president Elsa

fikk overrakt Inner Wheel-nålen og og en rose
og ble ønsket hjertelig velkommen som
medlem!
Presidentskifte, president Inger Johanne overrakte president kjedet til Elsa som skal være
president i det neste Inner Wheel-året.
Iso Tove hadde fått hilsen fra klubben i Korsør,
som hun formidlet. Ordet ble gitt fritt og
Wenche leste opp noen betraktninger om
“Når blir en gammel?” Det var mange tanker
til ettertanke, og dette hadde hun forfattet selv.
Hun er ikke bare en malende kunstner, men
også en kunstner med ordet som virkemiddel!
Bevertningen besto av fylte pannekaker og
salater, og det smakte fortreffelig!
Margrethe reflekterte over flyalarmen som
hadde gått kl. 12 denne formiddagen, som
en prøve. Den minte henne på hennes 10 års
fødselsdag, under krigen, da gikk nemlig

også flyalarmen...
Jorunn delte med oss noen festlige vitser, og
ord fra barnemunn.
Vertskapet kom og fortalte om hvordan de
hadde fått kjøpt gården som vi var på. De
kjøpte den i 2009-2010 som et dødsbo, og
det var mye å gripe fatt i.
Det var en formidabel restaurering, de hadde
stått for, og resultatet var imponerende.
De hadde ordnet både hus og hage. Det var
mektig imponerende det de hadde fått til. For
å klare noe slikt, må en være i besittelse av
enorm arbeidslyst, entusiasme og pågangsmot. Det må være helt fantastisk å se at resultatet av alt slitet og arbeidet er så veldig
bra!
Men alt har en ende og også dette siste IWmøtet før sommeren. Det var tid for å vende
nesen hjemover etter en fantastisk kveld!

STAVANGER IW
I mai besøkte Stavanger Inner Wheel Klubb
et gartneri for å få gode råd for hagestell og
behandling av blomster i potter og kar. Det var
mange fristelser og innkjøpene var mange.
Inner Wheel rosen ble også med i handlekurven.

Junimøtet, sommermøtet, dro vi tradisjonen
tro med hurtigbåt til Reilstad på Finnøy, og
hytten til president Ingjerd Brigg. Vi var
heldige med været og det ble en hyggelig og
lystig tur som alltid.

President Ingjerd takker med en flaske vin.

Astrid og Inger Johanne pa sommermøtet.

Wenche Sunde opptatt som
nytt medlem i Egersund IWK.

I gartneriet fant vi rosen Inner Wheel forever.

God mat og hyggelig samvær.

Fortsatt fra D27 - Side 5

Marita Beth Aakre
Det har vore eit slit for bøndene utan andre
hjelpemiddel enn hest og eiga handlekraft.
Marita Beth har arbeidd mange år med dei
ulike husa for å få dei i den stand dei er i dag,
med støtte og hjelp frå riksantikvaren og lokale
idealistar.
Etter omvisinga hadde vi kaffi og kaker, som
mor til Marita Beth hadde laga. Ho er visst ein
kunstnar også nå det gjeld å få til flotte og
velsmakande kaker.
Under kaffien: Orkide til Anne-Mari, som fylte
80 år i februar og informasjon ved president
Solrun Sætre om IC-møtet i Ålesund 5.oktober
på Atlanterhavsparken.
Presidenten las månadsbrevet frå D-president

Forfatter Tore Vinjevoll.
Edita Krehic, og orienterte om forslaget til nytt
prosjekt, Care. Minte om at det er Care som
får midlane frå årets innsamlingsaksjon. Til sist
hadde Anne-Mari 3minutt: Ho hadde besøkt
Grip, og historia og kulturen der hadde gjort
inntrykk på henne.
Referent Solrun Sætre

Sommarfesten 04.06.2019
Berre 13 medlemmer møtte til sommarfesten
på Sanitetslokalet i Hovdebygda denne
kvelden, og saman med Rotary vart vi 23.Vi
starta med lysseremonien, der past president

Eli-Berit Strande, president Solrun Sætre og
neste påtroppande president Møyfrid Vadstein
tende lys.
Så fekk Tore Vinjevoll ordet. Han er ein allsidig
ørsting, utdanna og ettertrakta kokk, tobarnsfar, fotballentusiast med fleire verv, og i tillegg
er han lyrikar. Og det var med den hatten på
vi hadde invitert han. Han har skrive dikt rundt
ganske kvardagslege tema, som han las eit utdrag av. Det var både morosamt og tankevekkjande å lytte til han.
Så var det tid for matøkt, og som vanleg var
det mykje godt og variert å finne på
kakebordet. Vi hadde loddsal under matøkta,
og trass i at vi var så få, fekk vi inn 4000kr!
Denne kvelden er pengane øyremerka
«Svalene». Presidenten las opp brevet og
helsinga frå D-president Edita Krehic. Berit
Hatlestad hadde 3 minutt, og ho siterte nokre
festlege gullkorn frå Konrad i Sunnmørsposten,
og avslutta med eit dikt med hyllest til
sommaren.
Etter loddtrekninga takka vi av dei som hadde
vore med i styret dette året, og som gjekk ut
av styret, og presenterte det nye styret. Vi avslutta kvelden med songen «Din tanke er fri».
Referent Solrun Sætre
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I vårt distrikt er det i høst ti klubber som starter opp det nye Inner Wheel-året. Det er ikke
mange! I 2006 var vi 21 klubber i vårt distrikt! Da er der bra at de klubbene vi har, er aktive.
Til redaktøren kommer det inn referater fra turer, møter og aktiviteter som viser kreativitet og
mangfold. Og bilder får jeg masse av. Det er ikke alltid det blir plass til alt, og jeg må som
regel forkorte, men håpet er at leserne kan få gode ideer til eget klubbarbeid. Med aktive og
veldrevne klubber kan vi lettere få nye medlemmer – og det vil vi ha! LYKKE TIL MED NYTT ÅR
OG MED REKRUTTERING!

Distriktspresident Mette Rosenvinge Støtvig
har ordet

Fra klubbene

I år er det 50 år siden jeg ble medlem i Larvik
IW! På årsmøtet i mars sa jeg helt på sparket
ja til å bli distriktspresident igjen, da min tidligere rådssekretær, Anne Karine Evensen, på
strak arm sa ja til også å bli min distriktssekretær!
Jeg var distriktspresident for 36 år siden, men
svært mye har forandret seg siden da. Senere
har jeg vært RISO, rådspresident/Board
member, DISO og distriktsredaktør, så litt erfaring kan jeg vel påberope meg. Jeg tar
gjerne et ekstra tak for en organisasjon som
har gitt meg så mye læring, glede og venner.
I eldre år er det viktig å være aktiv og engasjere seg, så jeg ser på vervet som en god
utfordring for meg selv og har et håp om at
andre kan la seg inspirere til å ta verv i vår organisasjon til beste for en selv og for IWN!

SKIEN IW
har sendt denne hilsenen:
Skien Inner Wheel ble nedlagt 30.6.2019.
Vi takker for mange hyggelige år med godt
vennskap! Vår klubb har bestemt at vi fordeler
bankbeholdningen som følger:
30 000 til Narkotikahund, 15 000 til Young
Future, House of Dreams på Fillipinene og 13
000 til Krisesenteret i Telemark, Skien, øremerket barn.
Hilsen styret v/ Anne Schrumpf, sekretær.

HOLMESTRAND IW

GIMSØY IW
Nytt medlem:
frivillig ordning på individuell basis, ikke gjennom klubben.

Hjulet har tatt en ny
omdreining og kjeder
overrekkes:

Anfrid Sagen t.h.. overrekker kjedet til AnneMarie Tansøy
KRAGERØ IW:

GRIMSTAD IW

Marit Fosse Johansen t.v. ønsker Maria Elaine
Gøytil velkommen i klubben.
FARSUND IW
«Personlig hjelpsomhet og tjeneste» i Farsund
Denne våren har klubben samarbeidet med
Frivilligsentralen om prosjekt Gledesspreder.
To av våre medlemmer har hver tirsdag møtt
frem på Farsund omsorgssenter og spilt
inneboccia og hatt litt bevegelsestrening med
beboerne, avrundet med vaffelservering til
slutt. Frivillige fra andre lag/enkeltpersoner
har også vært med. Fra høsten blir dette en
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Årets president Mette Wennesland har fått
kjedet og takker Past President Torill Svennevig
med blomster.

Ingeborg Lyng Olsen blir ny president i
Kragerø, her med Past President Berit Sætersdal til venstre.

Ut på tur:
ARENDAL–NEDENES IW
Herlige junidager i Aars!
Vi var 8 damer fra Arendal – Nedenes IW
klubb som reiste avgårde grytidlig i 2 biler for
å rekke ferja til Danmark. Vi var på vei til IWvenninner i vår nye vennskapsklubb i Aars.
Besøket var lagt i forbindelse med deres
sommerfest og var en gjenvisitt etter deres
besøk i Arendal sist sommer. Vi sjekket inn på
Aars hotell og ble her møtt av blide danske
damer som tok oss med til deilig lunch
hjemme hos Jytte. Siden gikk det slag i slag
før middag ble servert hos Jette.
Neste dag ble det sightseeing i byen: til
museet og musikkhuset tegnet av Per Kirkeby,
besøk på Hessel Herregaard med sine vakre
tak, til Lenes galleri, innom et lokalt keramikkverksted og ut i omegnen rund Aars, som er
et fint skue med frodige marker.
På sommerfesten om kvelden fikk vi hilse på
øvrige medlemmer i klubben, og det var fint
å se hvordan de organiserte sitt møte. Jeg tror
vi fikk med oss flere nyttige tips til bruk i egen
klubb. Dette ble et uforglemmelig opphold på
alle plan. Vi dro hjem styrket i samhold oss i
mellom, - både de norske og danske
båndene. Her har vi mye å snakke om etter
slike opplevelser i ekte Inner Wheel ånd!
Ref: ISO Nina Gjermundsen (innl. er forkortet)

Kragerø IW i Z-museet.

Past President Torill Svennevig ved
monumentet over fanger fra Aust Agder
FARSUND IW
hadde sin årlige Ut-i-det-blå tur i juni til Langhuset på naturskjønne Østhasselstrand på
Lista. Dette er et bygg som rommer 2
ferieleiligheter, en «storstue» og et fjøs under
samme tak!
President Tove Jølle overlot roret til Kjersti Jølle
Bolstad. Vakre blomster fra hagen til pastpresident Ellinor Brodtkorb pyntet bordet, og
utsikten utover havet gjorde dette til en fin avslutning på nok et godt IW år!
Ellen Bjertnes Pedersen, sekretær

LARVIK IW
besøkte Saltbrygga Borettslag på Østre
Halsen i mai. Dette er et ultramoderne boligprosjekt med flott beliggenhet mot sjøen. Her
er arkitekttegnede eneboliger, rekkehus og
leiligheter i alle prisklasser, moderne løsninger,
vedlikeholdsfrie materialer, fellesrom for beboere, treningsrom og mye mer. Et slags bokollektiv hvor man samtidig har sitt privatliv med
en rekke fasiliteter og tjenester for eldre.
På dette møtet holdt klubbpresidenten en
minnetale for vårt medlem Inger Margrethe
Næss, som døde 3. mai 2019. Hun var
chartermedlem i Grimstad IW, president der i
1987 – 88 og ble overført til vår klubb da
hun og mannen flyttet til Larvik. Inger
Margrethe var et kjært
medlem, et varmt
medmenneske, alltid
blid, omtenksom, omsorgsfull og positiv, et
ja-menneske. Hun vil bli
dypt savnet av oss alle.
Elisabeth WalleHansen
Inger Margrethe Næss

Hjemme hos Jytte
Farsundklubben i Langhuset på Lista. Daværende President Tove Jølle t.h.

Besøk på Aars kunstmuseum
GRIMSTAD IW
dro i mai på tur til Arkivet freds- og menneskerettighetssenter i Kristiansand. Her ble
klubben vist rundt i det som var Gestapos
hovedkvarter på Sørlandet. Bygningen, som
tidligere var statsarkiv, ble okkupert av tyskerne i 1942.
Det tyske sikkerhetspolitiet hadde celler og
torturkamre i kjelleren, så her har mange
sørlendinger blitt forhørt og mishandlet.
Navnene på disse og deres historier sto å lese
på veggene og på minnesmerker ute.
Omvisningen var virkelig egnet til ettertanke,
og arkivet er heldigvis mye besøkt av skoleklasser!

KRAGERØ IW
På maimøtet satte 15 medlemmer seg i biler
og dro til Treungen i Telemark, en tur på noe
over 1 time fra Kragerø. Målet var ZMuseum, et veldig spesielt privat museum,
grunnlagt av Johan Ziener Thronsen.
Eieren selv tok i mot og viste rundt samtidig
som han fortalte morsomme historier knyttet til
hver minste gjenstand i det 2000 kvm store
bygget.
Museet ble åpnet i 2012 og drives uten offentlig støtte. Her finnes bl.a. en imponerende
samling av alt fra veteranbiler til symaskiner,
tepper fra det fjerne Østen, gamle møbler og
tekstiler og en av Norges største Walt Disneysamlinger. Videre Norges største privateide
samling av telefoner, et gammelt tannlegekontor, urmakerverksted, skomaker, frisør,
modesalong, for å nevne noe. Det var virkelig
noe for både ung og gammel!
Rundturen endte i museets kafe i retrostil med
jukebox og det hele.
Ref. Sekr. Anne Marie Krogsrud (innl. er forkortet)

STAVERN IW
Tirsdag 16. juni 2019 dro 8 blide damer fra
Stavern med toget fra Larvik til Skien for å besøke Brekkeparken, og vi hadde en fin og interessant omvisning i hovedbygningen på
Søndre Brekke gård. Gården hadde vakre
rom med malerier, møbler og bord dekket
med tallerkener fra Napoleons tid, slik det var
i øvre borgerskap på begynnelsen av 1800tallet. Den flinke guiden fortalte mange artige
og spennende historier bl.a. om godseier og
statsråd Niels Aall, som bodde der noen år
fra 1810 med sin familie.
Etter en herlig vandring i den vakre, blomsterkledde parken, avsluttet vi dagen med
middag ute på parkens restaurant med flott utsikt over Skien og omegn.
Ref. Ruth Engebretsen

Staverndamer på Søndre Brekke gård
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Vel møtt til et nytt innerwheelår 2019-2020
Så må vi alle starte året med å håpe at krisa vår vil snu. Men det er ikke lett stadig å skulle
være optimist. Men vi må bare huske at pessimisten kan ha rett, men i mellomtiden har optimisten det så mye bedre. Jeg vil helst satse på optimisme og tro at nye medlemmer vil komme.
Det er også hva vi trenger og må jobbe for.
Jeg ønsker alle at de kan hjelpe oss å snu krisa og finne gode måter å gjøre det på. Personlig
tror jeg på innholdet i møtene våre og på positiv oppfølging av medlemmene. Dette ser jeg
tydelig i rapportene fra møtene i vårt distrikt. Gratulasjoner med blomster til de som fyller runde
år. Oppmerksomhet ved sykdom og når noen har mistet noen nære.
Klubbmøtene er alle fylt av gode tradisjoner og rom for personlig omsorg. I alle klubbene blir
månedsbrev fra distriktspresidenten lest. Det forsterker fellesskapet i distriktet.
Denne gangen er tradisjonen «ut i det blå» beskrevet i rapportene. Denne headingen bruker
de fleste klubbene på møtet i mai, som også naturlig vil prege denne utgaven av
Innerwheelnytt. I tillegg arrangerte Mesna-Lillehammer og Brumunddal-Moelv Intercitymøter for
alle i distriktet vårt.
Tubfrim er også en av våre saker som noen klubber er flinke til å huske på.
Ny distriktspresident har vi vært så heldige å få for hele to år framover. Birgith By sa seg villig
og vi ønsker hell og lykke med alt du får å gjøre. I siste brevet fra avtroppende vil jeg sitere
Anne-Ma´s fine hilsen til oss ved hjelp av Hans Børli:
Vi sitter i slørblå junikveld, og svaler oss ute på trammen.
Og alt vi ser har dobbelt liv, fordi vi sanser det sammen.
Å, flytt deg nærmere inn til meg, her på kjøkkentrammen!
Den er så svimlende kort den stundv vi mennesker er sammen

Fra klubbene
BRUMUNDDAL-MOELV IW
Midt i mai gikk turen til Peder Balke senteret
på Toten. Vi fikk høre om både hans liv som
kunstmaler og at han var politisk aktiv for de
fattige.
Han var født i 1804 på
Helgøya. Han giftet seg
og fikk 8 barn. 3 rike
gårdbrukere gav han
penger til livsopphold og
utdannelse. Som takk
malte han veggmalerier
hos dem. På en av
gårdene,
Billingsrud
gård, er det nå et
Balkesenter. Veggmaleriene viser landskaper
med gårder, men også fantasimotiver. Etter at
salene med de flotte veggmaleriene i en periode ble brukt som sovesaler og tørkeloft, har
de i nyere tid blitt restaurert.
Han utdannet seg til landskapsmaler og gikk
i lære hos I.C.Dahl i Dresden.
Han oppholdt seg både i Europa og Russland. Flere av hans motiver er fra NordNorge.
14 av hans bilder er å finne i Nasjonalgalleriet. I 2017 ble maleriene hans av
Balke utstilt i Metropolitan Museum of Art i
New York.
I 1851 fremsatte han det oppsiktsvekkende
lovforslag om pensjonskasse for arbeidere og
enker, samt invalidepensjon. Men dette ble
ikke gjennomført før mange år senere.
Balkes samtid var ikke moden for å akseptere
tendensen til abstraksjon, fargeforenkling og
den spesielle maleteknikk som særlig preget
Balkes senere sjø- og kystmotiver.
Forkortet referat
Liv Sørlundsengen og Liv Grete Mauseth
15 medlemmer møtte til juni-møte med
presidentskifte. Birgith By ble takket av for inn-
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sats for både klubb og organisasjon med en
vakker rosebukett.
Klubben feirer 10 år etter sammenslåingen.
Lise Holland fortalte om hvordan det hele ble
gjennomført og takket Kirsten Lundby som initiativtaker til denne fusjonen og Anne Marie
Ekstrand som storklubbenes første president. Vi
ser at det er klokt å fusjonere. Vi har hatt 10
gode år sammen.
Så fulgte bevertning med bl.a. reker.
Klubben har støttet gode formål med tilsaman
kr 143 300.-, størst beløp gikk til
Ferieklubben. Klubbens medlemmer har stadig
tatt på seg viktige verv, både nasjonalt og
internasjonalt.
Også på junimøtet ble det bevilget store
beløp til de aktuelle formålene med tilsammen
kr.10 000.
Referent Lise Holland
ELVERUM IW
«Ut i det blå»- turen i år gikk til Natthagen i
Julusdalen. Turen fra Elverum og dit ut tar ca
45 minutter. Der bor to trivelige karer med sin
kunst og utallige aktiviteter. De organiserer omvisning fra 1. juni til 1. september, torsdag til
søndag. Alle hus på gården er mer eller
mindre kunstmuseer. Et eget lokale har også
salgsutstilling av produkter fra nye kunstnere.
De har også en hyggelig vaffelkafe.

De begge er samlere av høyeste skuff, men
også sosialarbeidere i hjemlandet til Robert
Khoury. Der sitter kvinnene og broderer vakre
ting som selges i «Natthagen».
18. juni hadde vi presidentskifte på tradisjonelt vis på Borgheim, og jeg var så

heldig å få det flotte presidentkjedet vårt. Flott
servering som hver og en betalte, - drikke til
maten var medbragt.
17. september hadde vi årsmøte med lysbilder fra Elverum IW s klubbliv! Også en liten
utstilling av alle våre gaver opp igjennom
årene: album, lysestaker, bjelle, brosjyrer og

vimpler fra andre klubber. Planen er at vi skal
rydde i det vi har og lage en oversikt. Det har
vi forresten gjort år om annet.
Vi var nesten fulltallige på dette årets første
møte, med til og med en gjest fra Sveits
(norsk). Alle var veldig glade for å være i
gang igjen og vi håper inderlig at krisa i norsk
IW snur.
Temaene framover blir:
Framtidsfullmakt ved Arne Druglimoen
Arbeidet som dommerfullmektig,
ved dommerfullmektig Ann-Kristin Dahl Karlsen
Julemøte med prest Geir Wiknes:
Tanker rundt julen.
RØYKEN-HURUM IW
Aprilmøtet med fylkesordfører Roger Rydberg
samlet 17 medlemmer og en observatør. Rydberg begynte med å fortelle om oppvekst og
karriere. Han bor i Hurum og er utdannet pedagog. Han var lærer og rådgiver før han engasjerte
seg
som
lokalpolitiker
i
Arbeiderpartiet. Han var ordfører i Hurum
kommune fra 2003 til 2007. Han ble enstemmig valgt til fylkesordfører i Buskerud i
2015. Storfylket Viken ble vedtatt 3 ganger
av Stortinget, selv om ingen av fylkene ønsket
det. Dette blir det største fylket i Norge med

MESNA-LILLEHAMMER IW
Septembermøtet, årsmøtet, i Meierigården
med 20 medlemmer og en observatør. Årsberetning, regnskap og budsjett for kommende år ble lagt fram.
3 minutter ved Vivi Knudzen om virusinfeksjon
på hjernen. 3 av 4 dør av dette. Hun fortalte
også om sin oppvekst i Oslo.
Så fikk leder i Menighetsgården på
Lillehammer, Ruth Elisabeth Engøy, ordet.
«Mestring for livet», er deres overbygning. Det
er et lavterskeltilbud til demente. De arrangerer
turgruppe 2 ganger i uka, balansegruppe,
babysang, salme gruppe, slagertime m.m.
Det er viktig at den demente kan bo hjemme
og beholde sitt gamle nettverk så lenge som
mulig. Det blir gitt støtte og råd til pårørende.
Alle over 80 år får nå hjemmebesøk med
tanke på å legge forholdene til rette så en kan
bo hjemme så lenge som mulig. Teamet består
av 10 medarbeidere med forskjellig faglig
bakgrunn. De er ansatt i Lillehammer Kommune. Alle ble ønsket velkommen innom i
Menighetsgården for en kopp kaffe og en
prat. Døra står åpen.
IW har kaffetreff hver 3. onsdag i mnd på Stasjonskafeen, første gang 18/09, så 16/10,
20/11 og 18/12.
Referent Randi Smestad Paulsen

vil at du skal bli med meg og vise verden at vi
ved å være IW medlem kan oppnå våre
drømmer og hjelpe andre til å oppnå deres,
mens vi gleder oss over vennskap i klubbene
og med 110 000 andre medlemmer over
hele kloden. Alene oppnår vi så lite, men
sammen kan vi oppnå så mye.»
Kongsvingers mål for året vi er inne i, er «Ta
vare på hverandre». Det er videreføring av
målet som vår forrige president hadde. Innkomne post ble gjennomgått og viktig for alle
er at neste distriktsårsmøte avholdes på Wood
Hotell i Brumunddal 6. og 7. mars 2020.
Alle distriktene skal stille med en representant
på ekstraordinært møte på Gardemoen for å
diskutere distriktets skjebne den 15. oktober.
Landstreff blir på Lillehammer i september
2020.
Foredraget for kveldens møte ble holdt av
toller Evert Almquist som hadde med seg
narkotikahunden Bindi. Flere hunder står på
ønskelista. De avsluttet med å vise hvordan
hunden søker og signaliserer funn. Tolleren fikk
vin og hunden hundegodis.
Berit hadde egoforedrag. Hun har en eldre
bror og vokste opp i Våler. Før sykepleieskole
jobbet hun på Radiumhospitalet. Der fikk hun
også verdens beste jobb etter utdanning. Så
fulgte reisevirksomhet der hun jobbet både i
Hannover, Fosen, Våler, Bardufoss og i Kongsvinger fra 1996. De fikk to sønner.
Fritiden gikk til hytta på Røros og friluftsliv og
turer med bikkja sommer som vinter. Også seiling har de drevet med fra hytta i Arvika.
Dialekta holder Berit på: «gærartig er det å
høre på dæ»!
Referent: Berthe-A Moss

KONGSVINGER IW
Marsmøtet ble holdt på nye Kongsvinger Ungdomsskole, KUSK. Her fikk vi orientering av
Tormod Kisen fra ledelsen ved skolen. Han ga
oss mye og god informasjon. Skolen er
bygget for 700 elever, men har i dag 450.
Disse kommer fra 4 andre skoler. Det er 75
ansatte. 2 kontaktlærere pr. klasse og en
sosiallærer på hvert trinn. De har besøk av 2
helsesøstre 4 dager i uka, en bibliotekar på
heltid og en kokk ved kantina. Skolen legger
stor vekt på å få tak i elever med stort fravær.
Det gis mye veiledning i forbindelse med valg
av videre skolegang.
Etter dette hadde vi omvisning på skolen og
vi ble mektig imponert over hva vi fikk se. Det
var hyggelige klasserom og trivelige «minglerom». Fagvalgene var elevene selv med på
å bestemme. Her var det lagt vekt på
spesialrom og ikke minst var kultursalen
imponerende. Salen kan leies ut til ulike arrangementer. Vi fikk også se kantina hvor elevene kan kjøpe lunsj for kr 30.-.
Etter
omvisningen
fulgte
vanlige
innerwheelsaker. 3 minutter var ved Ruth
Gjems som leste fra Phil Botsmans: «Hvis du
ikke kan le, kan du ikke leve».
Referent Anniken Fischer
Møte i Herdalssalen 3. september. 38
medlemmer og 1 observatør.
Verdenspresidenten Phyllis Charter fra Storbritannias mål er : «Together we can». Hun
sier videre om temaet: «Sammen kan vi. Jeg

HAMAR VEST IW
Her kommer referat fra møtet 18. mars som
ikke kom med i forrige Innerwheelnytt.
14 medlemmer fant vegen til Klukstuen.
Etter innerwheelsaker, fikk vi foredrag av Per
Øyvind Sandberg, som fortalte om Petra Heiberg f. 1868 og død i 1938. Hun tilhørte en
radikal venstrefløy. Petra
tok
lærerskolen
på
Hamar, men
da hun ikke
fikk jobb, dro
hun til Amerika og underviste i et norsk
settlement i 23 år. Men da
søsteren ble syk, kom hun hjem og overtok
hennes jobb ved Hamar døveskole, på
Sagatun, som ble etablert i 1881. Her jobbet
hun 37 år. I tillegg til lærergjerningen, jobbet
hun for likestilling, kvinners stemmerett, lik lønn
for likt arbeid. Hun hadde Ragnhild Kåta som
elev. Hun var døvblind. Det betød mye for
opplæring og utdannelse for døve og døvblinde. Hun startet foreningen «De døves vel».
Hun grunnla over 60 slike foreninger. Petra
kjøpte hus på Nes, ikke langt fra Kirken. Hun
brukte sine siste leveår med å arbeide til det
beste for personer med nedsatt hørsel og syn.
Referert av Kine Sveinhaug

som gikk igjen.

Referent Trine Lise Røkkum
Årsmøte 11. september med konstituering av
styret og årsmøtesaker. Program for året ble
også lagt fram av kultur- og programkomiteen.
Neste møte skal ha en orientering om innbyggertorgene i Asker Kommune.

1,3 millioner innbyggere. Budsjettet blir på
16-17 milliarder. Videregående skoler, veier,
jernbaner og næringsliv er noen av de områdene som det nye fylket vil få ansvaret for.
Fylket er tett befolket og infrastrukturen blir
viktig. Hovedsaken er å få samme pris og
hyppige avganger for all kommunikasjon
innenfor fylket. Ungdom som bor i Viken, skal
ikke betale mer enn kr 250 for månedskort.
Det er 15 byer i fylket. Men nytt sykehus er
statens ansvar. Når det gjelder gjennomføringen av riksveg 134, så mente han at det
er nødvendig med en statlig reguleringsplan.
Han var svært optimistisk når det gjaldt satsing
på El-ferjer. Vi fikk en minnepenn med foredraget han pleier å holde, som kan
videresendes til de som ønsker det.
Referert av Trine Lise Røkkum
Etter foredraget fulgte IW saker. Bl.a har
klubben et forslag om et mindre prosjekt som
ikke er i samarbeid med Misjonsselskapet:
«Dråpen i havet». Det drives av frivillige som
hjelper nyankomne flyktninger i Hellas. Kan
leses mer om på nettet.
Temaet for kveldens 3 minutter: «Måter å lure
seg selv på».

Presidentskifte Røyken-Hurum.
Sommermøte 12. juni samlet 18 medlemmer
på idylliske Filtvet. Kunstneren Ida Elisabeth
viste oss sin nydelige hage og spennende atelier. Etter en liten spasertur var alle framme ved
Filtvet Fyr hvor vi tilbragte resten av kvelden.
Fyret er et viktig kulturminne for befolkningen
på Hurum. Etter å ha stått ubebodd siden
automatiseringen i 1985, ble det i 1998 stifte
en ideell forening, Filtvet Fyrs Venner. Formålet
var å bevare fyret for allmenheten og gjøre
det til et sted for kulturarrangementer. Eiendommen på over 4 mål ble fredet i 1997,
og renovert etter fredningsbestemmelsene.
Så ble hilsningene fra InterCity møtet lest og
pengegavene telt, kr 900 til sammen.
Vårt forslag til nytt prosjekt er «Dråpen i havet».
Prosjektet var vi enige om å støtte med kr 10
000.-.
Det gamle styret ble takket av og det nye
presentert.
Kveldens auksjon innbragte kr 410.Til slutt leste Randi: «Minner fra barndommen
i 1950 årene». Det handlet om en fyrvokter
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Et nytt IW-år er igjen i fokus. Vi er alle spente på hva som blir det nye landsprosjektet fra neste
år. Her i Jessheimområdet er alt høsten kommet. Jeg for min del drar en tur til sydligere trakter.
Valget i vår kommune gjorde at det ble endringer fra 20 år med blått styre til rødgrønt styre
denne gangen. Når vi snakker om valg så er det flere klubber som trenger en visepresident.
Distriktet vårt trenger også nye koster i noen verv. Tenk over den saken, kanskje du tenker det
kan være interessant å være med i styre og stell. Det er ikke lenge til valget vårt i februar.
Håper på å se mange av dere på Høstmøtet vårt.

Distriktspresidenten har ordet
Et nytt og spennende Inner Wheel år har begynt, og med mottoet fra verdenspresidenten
Phyllis Charter "Together we can" er alle
muligheter til stede. Det er utrolig at vi er med
i en organisasjon hvor kvinner over hele
verden er samlet under dette mottoet. Vi har
en jobb å gjøre, vise at vi eksisterer! Det blir
spennende hvilke nye prosjekter som blir valgt,
alle klubbene har kommet med forslag. Så vil
jeg takke for innsendte årsrapporter. Veldig interessante og spennende. I oktober er det to
store begivenheter i D31:
Oslo IW- klubb har 60 års jubileum og skal
arrangere Inter City møte 17 oktober. Datoen
for Høstmøtet er 26. oktober og som tidligere

Fra
klubbene

deltok. President Berit Holter Kløfta IW ønsket
alle velkommen og en spesiell hilsen til
kveldens foredragsholder distriktspresident
Inger Støtvig fra Skøyen IW. Berit startet møtet
med å tenne de tre lysene og minnet om
mottoet til vår nye verdenspresident.
Distriktspresident Inger holdt et interessant foredrag om opplevelser om å være medlem av
en utenlandsk IW-klubb fra sitt opphold i
Malaysia. Vi fikk også en 3 minutter av Berit
Silkoset fra Kløfta IW. Hun delte sine tanker
rundt det å ta verv og hvordan gjennomføre
disse i hverdagen. Mange var nok enig i at
det ikke er lett for den voksne generasjon å
håndtere alle utfordringene knyttet til den
digitale verden.

LILLESTRØM IW
3 minutter: Inger Karin Løkkeberg
Astrid Nøklebye Heiberg hadde et innlegg da
hun ble valgt inn som stortingspolitiker igjen i
en alder av over 80 år. Det er dette Inger
refererer fra i kveldens 3 minutter.
«Vi som hater passord» kalte hun innlegget.
Hun hadde da fått utdelt en PC som ikke
snakket som henne og en mobiltelefon som
ikke tenkte som henne.
Følte seg litt som i trassalderen og hadde motstand mot internett og alt digitalt.
Mente det hadde vært bedre å holde seg til
slike ting som hadde vært hele livet vårt:
Penn og papir, håndhilsing, muntlige samtaler,
papiraviser og blikkontakt.
Hun må jo innrømme at en del ting har blitt
enklere nå. Nå kan legetime bestilles uten å
vente i telefonkø.
Slipper å vente på brevpost og papiravisen.
Så det med internett har sine positive sider.
Men masing om passord både titt og ofte er
hun fremdeles imot.
OSLO IW
Klubben har gleden av å vise sin bistand i
favør av Safe Motherhood Ambassadors. De

støtter med stor glede prosjektet i Blånildalen.
Her finnes det da tre strikkeglade medlemmer
som har produsert 18 tepper som er sendt fra
klubben. 11 av disse fargeglade teppene er
strikket av Sigrid Strompdal som viser produksjonen fram på bilder.
JESSHEIM IW
Dette året har startet med medlemsmøte i nye
møtelokaler som lånes ut av frivilligsentralen i
Ullensaker. Noen dager senere var vi invitert
til Kløfta IW hvor distriktspresident Inger også
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er stedet Hotel Bristol. Dette er et meget
populært arrangement hvor vi gir hverandre
glede og motivasjon til å fortsette i Inner
Wheel!
Distriktspresident 31 Inger Støtvig

RØA-BEKKESTUA IW
Det var 21 medlemmer som stilte opp foran
skur 13 på Tjuvholmen klokken 12.00 i
strålende solskinn. Turen startet foran de fantastiske veggmaleriene til Pushwagner (kunstnernavnet til Terje Brofos) med vår eminente
autoriserte Oslo guide, Reidun Nerbye. Hun
fortalte at navnet Filipstad brygge egentlig
kom fra en apoteker som het Philip Moth, som
bodde der og dyrket sin egen urtehage på
1600 tallet. På 1700 tallet besto Tjuvholmen
av 3 små øyer på tilsammen 5 dekar. Etter utfylling består stedet nå av en landfast del og
2 øyer, tilsammen 51 dekar. Det er bygget
flotte leilighetskomplekser, kontorlokaler, kunstgallerier og restauranter der nå. Vår guide fortalte om kong Christian den 4. av Danmark
og Norge (1577-1648). (Kjent for å være
glad i kvinner, vin og sang.) Han brukte å ta
med «kompiser» og noen kanoner til
Tjuvholmen. Der moret de seg med å skyte på
Akershus festning for å se at den holdt. Vi ble
vist hestestatuer av Thore Bjørn Skjølsvik, flott
dekorerte containere med informasjon.
Tilsammen skal det bli 14 i en ni kilometers
promenade fra Frognerkilen til Grønlia. Flere
av bygningene var i norsk marmor. Spesiell og
vakker var den grønne fra Karasjok. I en portal

sto skulpturen i helfigur av Jens Olav Selvaag,
en kjent utbygger her på Østlandet. Han
hadde forfattet et motto som sto skrevet der:
«Hvis alt annet går feil, prøv med sunn fornuft». Vi ble vist mange skulpturer av forskjellige norske og utenlandske billedhuggere. Det
er så absolutt en anbefaling å gå der igjen
og ta seg tid til å nyte. Hele området var jo
helt fram til nittenhundretallet mer eller mindre
slum før totalrenoveringen. Vi fortsatte forbi
strandpromenaden langs Aker Brygge med
alle restaurantene, statuer og minnesmerker:
Ankeret til Blücher, statue av Aasta Hansteen,
minnesmerke over Pellegruppen, klokken til
Aker mek.Verksted. Sistnevnte var jo en
ledende industribedrift fra ca. 1841 til 1982.
Det er revne gamle industribygninger som i
dag er utbygd til Aker Brygge. Avslutningsvis
gjennomgikk hun statuene fora rådhuset som
ble åpnet i 1950. Spesielt ble St. Hallvard,
Oslos egen skytshelgen, beskrevet. Den ni
meter høye skulpturen i bronse på rådhusveggen er utformet av Nic. Schiøll. Det var
Emil Lie og Per Hurum som hadde oppdraget
med å forsyne rådhusplassen med kunst.

i Bergen. Han har laget portrett av mange
kjente, blant annet Einar Gerhardsen, Trygve
Bratteli, Martin Tranmæl, Jens Chr. Hauge,
Johan Falkberget, Charlie Chaplin, Grete
Waitz, Anne og Helge Ingstad, Jakob Weidemann og Pål Bang Hansen. Det ble i 1996
åpnet et lite museum og kunstverksted på
Straumen i Inderøy kommune i NordTrøndelag. Museet er oppkalt etter Nils Aas.

KOLSÅS IW
Årets sommertur gikk til Holmsbu, nærmere bestemt til Holmsbu Billedgalleri. Her fikk vi en
flott omvisning og foredrag av Turid Delerud
om Henrik Sørensens samlinger etc. Galleriet
har en permanent utstilling med de største
verkene av Henrik Sørensen og malerier av
Oluf Wold -Torne og Thorvald Eriksen. Det er
fantastisk å se hvordan galleriet er innpasset i
det flotte terrenget som om-gir galleriet.

Grete Fredriksen Jessheim IW,
Bjørg Rønnbekk Kløfta IW og redaktør Eve.

Innbydelse fra
Nannestad, Kløfta og
Jessheim Rotary

I september deltok noen av oss fra Jessheim
og Kløfta IW på «Rotarymasjen» hvor målet
var å gå rundt Nordbytjernet ved Jessheim. Vi
hadde et fantastisk høstvær med grilling og utlodninger. Inntektene av arrangementet gikk til
Gyaw og Polioprosjektene. Line Ramstad var
tilstede. Hun er arkitekt og primusmotor for
Gyaw. Man hjelper Karensfolket som holder
til mellom Myanmar og Thailand. Vi ble opplyst om at polio har blusset opp igjen enkelte
steder. Dette har Rotary vært med på å utrydde gjennom mange år.

Intercitymøte hos
Lørenskog IW i mai

Kveldens foredragsholder var Sverre Krűger,
som hadde et meget interessant bildekåseri
om billedhuggeren og tegneren Nils Aas: Nils
Aas vokste opp på Inderøya i Nord-Trøndelag
i en familie av fremstående møbelsnekkere.
Farfaren Nils Aas etablerte snekkerverksted på
Straumen på Inderøya. Faren overtok snekkerverkstedet og han vant flere priser for sine møbelarbeider. I ungdommen var Nils aktiv som
skihopper og friidrettsutøver. Han lærte tidlig
å arbeide i tre, og hans tidligste bevarte
arbeid er en treskulptur som han laget da han
var 16 år gammel. Han fikk sin utdannelse
ved Statens håndverks og kunstindustriskole og
Statens kunstakademi, og han var elev hos
billedhogger Nils Flakstad, og assistent hos
Arnold Haukeland. Han arbeidet også som
avistegner i Arbeiderbladet. Nils Aas har
arbeidet med de fleste materialer. Statuen av
Kong Haakon, er utført i leire og gips, og
støpt i bronse. Statuen av Henrik Ibsen er utført
i granitt, mens flere dekorative arbeider er utført i tre. Han har også gjort flere arbeider i
ståltråd, kobberplater og papir. Nils snakket
ikke så mye, det muntlige var ikke hans form,
det ble sagt at han “snakket” med hendene
og at hendene hans har øyne. Nils Aas var
en av de få kunstnere som ble anerkjent mens
han fortsatt var i live. Hans mest kjente arbeid
er statuen av Kong Haakon, som står på 7.
juni-plassen i Oslo, og statuen av Henrik Ibsen

HALDEN IW
Årets første foredragsholder var Bjørn
Andersen. Han er kjent som bokhandler, forfatter og en god historieforteller. Han kalte sitt
tema: Arne og Hans. To glade gutter?
De kom inn i en familie med 4 barn. Det var
en familie med liten inntekt og det var nok et
slit for moren å få endene til å møtes. De gikk
på Gutteskolen i 7 år – men hvor langt de
kom opp i klassene, er ikke kjent. De måtte
nok gå om igjen samme klasse flere ganger.
Men Arne lærte å lese mens Hans aldri lærte
seg det. Dermed ble det mange historier når
de var på kino og Arne måtte fortelle Hans
hva som sto under tekstene. Det var flere historier om hvordan han og broren kunne få
andre til å betale – som for eksempel da det
gikk en buss til fotballkamp i Oslo. Arne gikk
inn og fant et ledig sete. Sjåføren sa at han
måtte betale – han reiste seg og sa til de som
satt i bussen at «dere spleiser vel på denne
turen». De syntes i bybildet – og var muligens

de siste by-originalene, og mange holdt sin
hånd over dem. Mange historier har de lagt
etter seg. Men de opplevde også å bli sendt
ut av byen – enten til en gård som tok imot
dem eller ulike institusjoner. Men de gjorde alt
for å komme hjem til Halden igjen.
Mange var glad i disse brødrene, og
Andersen fortalte at flere gikk sammen for å få
en fin gravstein til Arne da han døde bare 48
år gammel. En fortalte om sitt møte med Arne
da han ble innlagt på Østerbo. Det var i tidlig
i 1970 årene. Det var flere personer som var
i samme båt – ved at kommunene de bodde
i, ønsket å ha dem bort fra bybildet. Det var
flere som hadde dette tilbudet. De var ikke
psykisk utviklingshemmet, men mer evneveike.
Eleanor Hofgaard gjorde mye for Østerbo,
men hun ønsket også å få til et dagsenter for
hjemmeboende i Halden. Dette fikk hun ikke
til fordi fylket mente at Østerbo og de aktivitetene de hadde der, skulle dekke de som
bodde hjemme i Halden også. Det ble imidlertid bygd et hybelhus ved Hjortsberg skole.
Det hadde 6 hybler i annen etasje og stue og
kjøkken nede. De som fikk flytte dit, hadde
enten arbeid eller var opptatt på dagtid. Disse
var nok litt i samme situasjon som Hans og
Arne - mer evneveike. De klarte seg godt. De
flyttet senere i leiligheter – men enda møter jeg
noen av dem som sier: Vi hadde det bedre på
Hjortsberg, for der var det alltid noen å være
sammen med.
Jeg hadde ansvaret for en del av journalene
på Østerbo. Mange diagnoser var skrevet
inn, men i mange sto det: Diagnose ukjent. I
1977 ble det beskrevet en sammenheng mellom utviklingshemming og en markør på Xkromosomet. Først i 1991 kunne de bruke
denne kunnskapen i praksis. Det ble mulig
med en blodprøve som en DNA-test og
diagnosen ble kalt Fragilt X syndrom. Kvinner
har to X-kromosom, men menn har et X og et
Y. Det er store variasjoner hvordan en person
med Fragilt X syndrom utvikler seg. Skaden på
X-kromosomet kan være ulikt. Kvinner som er
bærer, har da et svekket X kromosom og har
derfor 50 prosent mulighet til å få en sønn
med skade, mens en datter kan føre den
svekkede X som hun har, videre. I dag er dette
en kjent diagnose og det forskes videre på
den.
SKØYEN IW.
Møtet i august var «Ut i det blå».
Årets «Ut i det blå» gikk til Søsterkirkene og
Steinhuset på Gran på Hadeland. Elleve forventningsfulle damer tok turen til Hadeland i
strålende vær. Åsmund Olavsom Vinje er
gravlagt ved Søsterkirkene og vi fikk høre om
bakgrunnen for dette. En milestein utenfor
kirkene formidler at pilegrimsleden til Nidaros
passerer her og vi fikk høre litt om pilegrimsvandringen. Deretter fikk vi en omvisning i Søsterkirkene. Så fikk vi en liten spasertur ned til
Steinhuset, bygget ca. år 1200, for omvisning. Bruken av Steinhuset er usikker. Kan
passe som residens for en høytstående geistlig, eller fungert som gjestehus og gildehus for
en mektig katolsk prost på den tiden. Etter å
ha blitt mettet med kulturelle inntrykk gikk turen
til Lokstallen Røykenvik for lunsj.
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Garmokiken på Maihaugen

InterCity-møte
23. mai i Horten

Nøtterøy IW klubb var vertskap for Inter Citymøtet, denne gang lagt til Horten Sjømilitære
Samfund som ligger på Karljohansvern. 34
Inner Wheel-damer med både nåværende og
innkommende distriktspresidenter og DISO i
spissen benket seg i Kongesalen, Hortens storstue. Denne salen, hjertet i Sjømilitære
Samfund, var blitt pusset opp og restaurert tilbake til originale farger og tekstiler. Det var
brukt bladgull i store mengder! Og resultatet
er et nydelig og storslagent rom. Husets vertinne, Torill Thorsen fortalte lett og morsomt om
husets og salens historie fra 1905 og til i dag.
Etter at de fikk bygget et tilbygg med 48 rom,
har huset blitt mye brukt til konferanser og
møter. I tillegg har huset en restaurant der det
serveres engelsk afternoon tea samt varmretter
a la carte.
George Hitching, som har spilt på flere av
Nøtterøy IWs møter, gledet damene med en
fantastisk konsert med verker av Beethoven og
Mozart. En fin opplevelse!
Under det påfølgende måltidet hilste DP
Ingeborg Lyng Olsen og takket for seg og for
året hun har hatt ledelsen av distriktet. Innkommende DP Mette Rosenvinge Støtvig hilste
også og fortalte litt om sine ønsker for kommende år. Et hyggelig møte med god stemning og atmosfære. Alt i Inner Wheel ånd!
Inger Kathrine Løken, ref.

InterCity-møte
17. august i Mandal

Møtet startet kl 10.30 og ble holdt i
Kjøbmandsgaarden under ledelse av
president Ellen Kaberg Berthelsen. God
sommervarme, men med truende skyer møtte
24 glade IW-venner som kom fra Holmestrand, Larvik, Kragerø, Arendal, Farsund og
fra Mandal.
Etter registrering, praktiske opplysninger, kaffe
og gode rundstykker, bega vi oss ut til
Mandals severdigheter. Inger Marie Pedersen
fortalte levende og interessant om våre statuer,
barneklokken og utsiktspunkt.
Ved Andorsengården sto Birgitte Sørensen og
ventet på oss. Konservator og leder av museet
Engasjert og velinformert fortalte hun om

Konservator Birgitte Sørensen forteller.
gården, hagen og hva museet inneholdt av
tilbud. Vi fikk også et hjertesukk hva gjaldt
penger til et stadig økende behov for restaurering, og restaureringens utfordringer.
De som ville besøkte malerisamlingen i huset,
andre tok turen over Tidemandsbro og til
Buen, hvor Gustav Vigelands statuer er utstilt.
Det ble litt tid til shopping også, og en smak
av nydelige nybakte munker fra Norske
Kvinners Sanitetsforening
Klokken 14.30 møttes vi igjen på Kjøbmandsgaarden, klare til å nyte lunch.
Rituell forkortet lystenning ble foretatt av
president Ellen assistert av distrikspresident
Mette Rosenvinge Støtvig. Ellen ønsket oss
alle velkommen til bords
Praten gikk livlig og god. Distriktspresidenten
Mette tok ordet, og kunne fortelle at sist hun
besøkte klubben vår var da vi hadde 7 års
jubileum. Hun var DP da også. Videre kunne
hun fortelle at sakene fra Rådet nettopp var
kommet, og refererte fra styremøtet.
Lillehammer søker Landstreffkomiteen om å få
holde landstreff til neste år. Dette holdes midt
i september.
Videre fortalte Mette om IWs tilblivelse, og
kom med informasjon som var ny for mange
av oss. Hun er stolt av hva Inner Wheel har
fått til og er blitt gjennom årene
Hun avsluttet innlegget med mottoet «Together
we can—yes we can»
Farsunds Visepresident Trine Victoria Vatland
takket for innbydelsen og et fint treff, det
samme gjorde Anfrid Sagen på vegne av
Holmestrand IW klubb, det ble også takket fra
Arendal.
Agnes Myklebust Backe-Hansen, ref.
(Noe forkortet av red.)

Etter omvisningen kunne vi gå på egenhånd
og utstillingen «Brev til mor» fra soldater og
krigsfanger, gjorde spesielt inntrykk og mange
fant det interessant å lese disse brevene.
Lunsjen ble innledet med opplesning fra boka
«I arbeid og fest», skrevet av Anders Sandvik
i 1947. Så fulgte diktlesning av Kari Nermo
Haave. Etter lunsjen fulgte allsang med
tonefølge av Grethe Slotnæs på trekkspill. Tilslutt var det gavekonvolutter fra gjestene,
penger som vertsskapet, Mesna-Lillehammer
IW klubb, fikk og kunne disponere.

Fra InterCity-møtet på Maihaugen.

InterCity-møte
8. mai i Lier

40 IW medlemmer møttes i strålende vær i
Lierkroa. 5 IW klubber var representert, både
nedlagte og oppegående. Lystenning ble akkompagnert av allsangen «Tenn lys». Underholdning startet med jodling av kirketjener
Evelyn Iversen fra Hurum. Så fulgte prest Helen
Bjørøy, nå fylkesmann i Buskerud. Hun snakket
om fylkesmannens dilemma og mange oppgaver. Hun skal ha tilsyn med grunnskolen og
videregående opplæring og rettsvesenet. Hun
er kongens mann/kvinne i fylket. Hun har hele
livet vært engasjert i samfunn og kirke. Hun
snakket om problemet flyktninger og
problemet tigging. «Dem og vi» tankegangen
er diskriminerende, og må vi vokte oss for
den. Kommunereformen er en viktig del av
arbeidet hennes. Halvparten av 428 kommuner i Buskerud har under 5000 innbyggere. Det er en utfordring.
Møtet ble avsluttet med «Den stygge andungen», lest av Jenny, deretter takksigelser og
sangen «No livnar det i lundar».
Referent Trine-Lise Røkkum

InterCity-møte
4. mai i Lillehammer

Ankomst til Andorensgarden
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I sol og i isnende nordavind møttes 32 IW`ere
fra 6 klubber på Maihaugen.
Vi startet som vanlig med kaffe og rundstykker.
Deretter fikk vi omvisning av Elin Lier:
Garmokirka, skolestua og Bjørnstadtunet.

Fra InterCity-møte på Liertoppen.

Gjentreff med tidligere Board Directors i Graz i Østerrike, juli 2019
Etter 25 år, siden 1995, med 16
styremedlemmer (Board Directors) i det internasjonale styret, IIWGB (International IW Governing Body) ønsket noen av styremedlemmene
i IW året 2018-2019, å invitere tidligere BDs
til et gjentreff i Graz i Østerrike. Fra 1967
frem til 1995 besto det internasjonale styret
av styremedlemmer fra alle land som hadde
et nasjonalt råd, Board Members, Dette ble
endret på Convention i Sydney i 1993 til 16
styremedlemmer, fra da av hetende Board
Directors. I tillegg har vi et arbeidsutvalg med
5 medlemmer – Executive Committee.
Etter et intenst arbeid av IIWPP Charlotte de
Vos, fra Belgia, IIW president 2013/16, fikk
hun registret alle tidligere BDs med nettadresse
og alle ble tilskrevet og invitert til det første
Board Directors gjentreff i IWs historie under
overskriften: “Past is not past – past means
experienced”
Responsen var god, og det kom mange
positive tilbakemeldinger for et slikt
gjentreff/arrangement. Men alderen preger
og reiseavstanden er stor, som nok ble en
hindring for mange som ønsket å delta. Gjentreffet samlet 22 av 240 tidligere BDs, fra 14
land av de 19 landene som har hatt BDs i det
internasjonale styret. Foruten selve møte
(Business session) var det lagt opp til sosialt
samvær og sightseeing rundt i byen.
Møtet startet med at BDs gjennom årene fra

Z-museum i
Treungen
Torild bøhle cheetham,
kragerø IW
På «Ut i det blå»-tur i mai 2019 til Z-Museum
i Treungen:
Som en som nærmer seg stygt «støvets
alder» har jeg langsomt begynt å tenke over
hva jeg bør bruke litt (eller heller mye) av
tiden til. Jeg har «luftet» det med barna –
sagt med overbevisning at jeg ikke er redd
for å dø, men for at jeg ikke får ryddet opp
i tide. «Det er vi også», sier de!
Derfor har jeg som mange andre fulgt med
på alle slags tips og forslag fra folk som behersker kunsten å «kvitte seg med ting».
Likeså å leve etter regelen: En ting inn – en

2007 og frem til i dag, fortalte om sine opplevelser og erfaringer som Board Director, som
varierte sterkt, til dels avhengig av sittende
internasjonal president. Og mye har forandret
seg opp gjennom årene. Ikke minst når det
gjelder kommunikasjon mellom råd, distrikt,
medlemmene og med HQ, fra brev til bruk av
sosiale medier og internett.
Undertegnede (BD 2017-2019) og Luisa
Vinciguerra
(Italia,
BD
2013-2015)
presenterte ideer og visjoner for veien fremover for Inner Wheel. Disse presentasjoner la
grunnlaget for mange gode diskusjoner, forslag og ideer hvordan bli en mer moderne, ef-

ting ut. Alle tips har bare resultert i orden i
ett skap, på en hylle eller to, og så er det
«back to normal».
Som et interessant innspill hørte jeg i radio
rosende omtale av boken «Magisk opprydding» av Marie Kondo. Akkurat noe for meg.
Har alltid tenkt på magi og tryllestav i slike
sammenhenger.
Jeg gikk straks til bokhandelen vår og kjøpte
boken. De kunne si at den var veldig
populær. Det ble sånn at jeg faktisk tok meg
i å glede meg til oppgaven. Men først måtte
jeg lese boken. En god kopp te – og jeg
var klar.
Fra boken refererer jeg: KonMari-metoden
er enkel, smart og effektiv teknikk for å kvitte
seg med rotet en gang for alle. Start prosessen med å kaste ting du ikke trenger. Organiser deretter hvert rom i hjemmet grundig
og alt i en jafs. Dersom du benytter denne
strategien, vet du at du aldri begynner å rote
igjen. Så var det bare å sette i gang.
Kasting: Hvordan vet du at du ikke kommer
til å trenge tingene dine, f.eks. neste måned,
neste høst etc. I kjøkkenet er det skuffer med
redskaper som er veldig viktige av og til,
kanskje sjelden riktignok, men som ville vært
plassert i skammekroken hvis du var blitt

fektiv og samlende organisasjon, som virker
tiltrekkende også på yngre kvinner. Forenkle
gamle rutiner, lover og regler, fordele ansvaret
på flere, Sammenslåing av distrikter, også
over landegrensene. Forbedre kommunikasjonen mellom BDs og Non District clubs mht
til språk og forlenge kommunikasjons-tiden,
minst to år. Treningsprogram for BDs vedr
Lover og regler, kommunikasjon, extension,
hvordan arbeider vi I FN etc. Mange spørsmål står fremdeles åpne. Dette ble et meget
vellykket møte/gjentreff og dette gjentas om
to år, like før Convetion i Jaipur I India i 2021.
Helene M Torkildsen BD 2017-2019.

spurt av A-Magasinet. Tallerkener som er
viktige hvis du får 30+ gjester i telt-selskap
på tomta. Det samme med glass. Gammel
«dille» har jeg hatt med briller. Hadde en
gang en plan om å lage en installasjon eller
såkalt kunstverk av alle briller i forskjellige
innfatninger fra 1952-årene og til i dag.
Ca. 20 par med etuier. Så er det radioer i
alle fasonger: Miniatyr, lomme, litt større, og
reiseutgaver av diverse typer. Veldig artige,
men de fleste nå helt ubrukelige p.g.a. DAB.
Sølv, porselen, glass, bilder, fotoapparater
– ja et virvar av ting som et resultat av engasjerte familier på begge sider.
Mine foreldre gjorde bare delvis det jeg
prøver på før de døde, men vi er jo glade
for all historikken og minner vi har fra dem.
Så er det alle brev og papirer fra familien i
Storbritannia, noe fra første verdenskrig og
senere fra vår tid med fremgang og optimisme. Hva gjør man med alt dette?
Når vi nå er her på museet, synes jeg det
bare beviser hva interesse for diverse gjenstander og historier kan bli til.
Kanskje jeg skulle åpne et mini-museum i
garasjen? Nei uff, der er det nok ikke plass!
Blir det et resultat av all bekymring? En kan
jo håpe! Den som lever får se…..

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

Våre prosjekter
Tall pr. 26.04 2019
SMA / SMP*:

kr 265 939,(+ Kr 8 186,-)

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

Parti fra Lillehammer

Narkotikahund
kr 235 029,(+ Kr. 36 500,-)
Beløpene i parantes
er kommet inn etter 1. juli.

Inngangen til Trollsalen
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Flere blader ?
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Marit Røsvik
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50,
82
01
92
Tlf:
er.no
E-post: marit.hanken@mim

Inner Wheel Norge

Presidentskifte
i Rådet

ønsker
Prinsesse Astrid
fru Ferner
og hennes familie
en gledelig jul
og et godt,
nytt år.

Liv Elin Broberg Levin fra
D28 har overrakt kjedet til
Lisbeth Nesteng fra D31
som er rådspresident
2019-2021.

(Foto: Knut Falch/Scanpix)

Egersund IW
Tune IW
Oslo IW
Larvik IW
Brattvåg IW
Kløfta IW
Arendal-Nedenes IW
Halden IW
Follo IW
Holmestrand IW
Fredriksten IW
Kopervik IW
Hamar Vest IW
Elverum IW

Charterdag
Charterdag
Charterdag
Charterdag
Charterdag
Charterdag
Charterdag
Charterdag
Charterdag
Charterdag
Charterdag
Charterdag
Charterdag
Charterdag

08. oktober 1969
11. oktober 1969
26. november 1959
01. juli 1060
03. januar 1990
10.februar 1990
14. februar 1975
28. februar 1970
14. juni 1985
01. juli 1960
13. september 1980
20. oktober 1970
18. oktober 1980
24. november 1960

D27

Anna Lisa Sandholt
Grete Barlindhaug
Eva Smistad
Bodil Carlson
Anne Lise Ramsberg
Myrtel Janne Thomassen

Volda IWK
Tromsø IWK
Tromsø IWK
Tromsø IWK
Tromsø IWK
Ulstein IWK

D28

Wenche Sunde
May Jarlfrid Ånensen
Liv Sundal Trettevik

Egersund IWK
Karmøy Vest IWK
Florø IWK

D29

Tove Knudsen
Lise B. Bjørnson Schulz
Maria Elaine Gøytil

Arendal-Nedenes IWK
Arendal-Nedenes IWK
Gimsøy IWK

D31

Vivi Elisabeth Torp Kjellesvik
Ingrid Stuhaug Blokhus

Gimle-Majorstuen IWK
Halden IWK

Vilborg Naversen, Trondhjem IWK, død 30.03 2019
Inger Margrethe Flood Næss, Larvik IWK, død 03.05 2019
Kjellaug Skogen, Volda IWK, død 03.08 2019
Berit Petersen, Halden IWK, død 18.09 2019
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