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Halldis Helleberg

Kjære Inner 
Wheel-venninner

Endelig er vi der vi har håpet i 18
måneder å være! Norge har åpnet

for at vi kan treffes uten alle restriksjoner om antall, avstand
og munnbind med mere. Klubbene kan endelig starte opp
igjen med møter slik de ønsker å ha dem. Dette er godt
nytt for Inner Wheel Norge. Alt organisasjonsliv med
fysiske møter har vært satt på vent i alle organisasjoner.
Best har vel de klart seg som har vært kreative og funnet
på andre måter å møtes på, det være seg digitalt eller i
grupper, ute eller inne. 
Årets IIW-president Ebe Martines Panitteri fra Italia har som
sitt tema Pink First. Dette er litt vanskelig å forstå, men hun
forklarer det med at hun vil at kvinner skal hjelpe kvinner
frem. Hun utdyper det noe med ordene: HEALTH —
EDUCATION — OPPORTUNITIES — EMPOWERMENT 
Du vil finne presentasjon av henne annet sted i bladet. I det
internasjonale medlemsbladet skriver hun om bakgrunnen for
sitt valg av tema. Månedsbrevet finner du på international-
innerwheel.org om du ikke får det tilsendt på annen måte. 
Dette året og forhåpentligvis to år til, er Sissel Høihjelle Mi-
chelsen IIW Constitution Chairman og dermed medlem av
Executive Committee som er IIW-styret sitt arbeidsutvalg.
Vi ønsker Sissel lykke til i det nye og krevende vervet!
Her hjemme har to av våre eldste klubber hatt jubileum.
Stavanger IW og Stord IW gratuleres med henholdsvis 75
og 60 år! Det er flott å kunne samles til en hyggelig
middag eller lignende ved slike anledninger.
Fistulaprosjektet i Etiopia ble avsluttet 1. januar i år, men
på grunn av pandemien skjedde ikke overrekkelsen av
sjekken før i juni. Liv Elin Broberg Lewin hadde det ærefulle
verv å overlevere en sjekk på kr 262 614 til to re-
presentanter fra NMS som har vært vår samarbeids-
organisasjon i dette prosjektet. Les i bladet Liv Elins
beskrivelse av hvordan hun opplevde dette!
Nå når IW-klubbene har våknet av «Koronadvalen», håper
jeg at det kommer mange nye medlemmer til klubbene!
Det er godt å kunne gjøre noe for andre sammen med
gode venner, samtidig som vi tilegner oss større interna-
sjonal forståelse! 
Lykke til med vervingen! 

Kjære alle sammen

Så åpnet Norge endelig, pandemien er over og alle Inner Wheel klubbene kan
arrangere sine vanlige møter. Norsk Inner Wheel råd hadde sitt vanlige møte på
Gardermoen siste helgen i september. 
Foruten obligatoriske rådsmedlemmer og deltakere hadde vi med oss past råds-
president Liv Elin Broberg Lewin som deltok digitalt via Zoom. 
Liv-Elin orienterte fra Inner Wheels Europeiske møtet på Rimini, Italia – hvor hun
deltok som rådspresidentens representant. Referat fra Liv blir sendt ut så snart det
foreligger. 
Av rådsmøte saker var det søkelys på klubbenes forslag på kandidater til NIWR. 
Det er flere ledige verv fra 1. juli 2021.

Klubbene og distriktene

De fleste klubbene har nå startet normal møte-virksomhet. Frammøtet er stort og det
er lett å se at vi alle har savnet de fysiske møtene. 
Bladet Inner Wheel Nytt
Har du husket å gi beskjed til klubbkasserer/klubbsekretær om du vil ha bladet
Inner Wheel Nytt tilsendt i din personlige postkasse?  Ca. halvparten av
medlemmene får bladet tilsendt til sin egen postkasse pr. i dag. 

Norsk Inner Wheel Råd

• Regnskapet for NIWR 2020-2021 er godkjent og er å finne på annen side i 
   dette bladet.
• NIWR venter på forslag fra klubbene på ny rådspresident. Det hadde vært kjekt
   å få forslag på dette innen årets lutt.  
• Det diskuteres litt rundt Face-book sidene til Inner Wheel Norge. Skal vi ha en 
   åpen side? – slik at andre damer kan finne oss? 
• Det kommer forslag til distriktenes årsmøter i mars 2022 vedr. organiseringen av
   Inner Wheel i Norge.
• Medlemsstatistikken vår viser at vi har stabilisert oss på ca. 980 medlemmer.  
• Distrikt 31 (og NIWR) har re-nominert Sissel Michelsen til Constitution Chairman
   i Internasjonal Inner Wheel. 
• Distrikt 28 nominerer Liv-Elin Broberg Lewin til Board Director i Intensjonal Inner 
   Wheel. NIWR bifaller nominasjonen.
• Nye «Velkommen til Inner Wheel» brosjyrer er igjen under trykking.   
• Vi mangler nett-redaktør og derfor har vi en utfordring med nett-siden til Inner 
   Wheel Norge. Vi jobber med å finne en trygg og sikker leverandør for denne 
   tjenesten.   

Framtiden
Vi ser med positive øyne på høsten i Inner Wheel. Klubbene melder om få eller
ingen forfall til møtene og medlemmene gleder seg til å møtes fysisk igjen. 
Det blir motivasjonstreff og høstmøte i D-31 på hotell Bristol siste helgen i oktober.
Det blir sikkert hyggelige julemøter i desember hos alle klubbene. Det blir fysisk
rådsmøte i januar 2022.  Det blir Europeisk Rally i Berlin, høsten 2022.  

Ta et verv – du er med i en internasjonal organisasjon som består av kvinner.
Du kan gjøre en forskjell der du er. 
Husk også at både Inner Wheel Norge og International Inner Wheel er på 
Facebook. Lykke til og god høst!
Husk: Det er de blide damene som verver de nye medlemmene.  

Lisbeth Nesteng, Rådspresident     
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Jeg har her tatt ut fra Fokus en artikkel
om avskaffelse av vold mot kvinner:

25. november er Den internasjonale dagen
for avskaffelse av vold mot kvinner, og FNs
kampanje Orange Day. Dagen markerer også
starten på den globale 16-dagerskampanjen
mot vold mot kvinner, som ender på FNs
menneskerettighetsdag 10. desember. De
neste 16 dagene retter en rekke ulike aktører
verden over søkelyset på kvinner som lever
med vold og overgrep.

«Mens alle snakker om Covid-19-pandemien
har vi i mange år hatt en annen global
pandemi uten noen vilje til kur. Over hele
verden er kvinner og jenter nå sperret inne
sammen med overgriperen sin. Volden øker
derfor dramatisk,» sier Gro Lindstad, daglig
leder i FOKUS – Forum for Kvinner og Ut-
viklingsspørsmål. «Dette er ikke noe nytt
fenomen og skjer i stor grad i skyggeland-
skapet. Like mange kvinner blir utsatt for vold
og voldtekt av partneren sin i dag som for 25
år siden. Mangel på vilje til handling gjør
meg forbanna. Nok er nok.»

FOKUS
starter i dag sin årlige kampanje om vold mot
kvinner. I år belyser den partnervold og
partnerdrap på verdensbasis i lys av Covid-
19-pandemien. Frem til 10. desember vil en
rekke arrangementer finne sted rundt om i
Norge for å belyse den ekstreme, uendrede
og lite synlige voldsstatistikken.

Kampanjen fremmer flere krav til norske
myndigheter om økt handling og synliggjøring
av vold mot kvinner. «Norge har et ansvar når
det kommer til å påpeke manglende innsats i
andre land, på et solidarisk nivå og et juridisk
nivå, og må legge press på myndigheter
andre steder som ikke gjør nok for å aktivt be-
kjempe vold mot kvinner og jenter,» påpeker
Lindstad.

Et av kampanjemålene er å «male Norge
oransje», som er den globale fargen som
symboliserer den ekstreme voldsstatistikken,
både gjennom plakataksjoner og på digitale
flater. Videre representerer fargen et krav om
økt engasjement, både fra myndigheter og
sivilsamfunnet. Flere kjente bygninger i Norge
vil i dag være lyssatt i oransje, inkludert
Sametinget, Grieghallen i Bergen, Eidsvolls-
bygningen, Den Nasjonale Scene og Slotts-
fjellet i Tønsberg.

I 1995 ble én av tre kvinner utsatt for vold, og
i dag viser statistikken de sammen tallene. «Vi
må bidra alle sammen. Om man tror dette er

et individproblem tar man grundig feil, dette
er et samfunnsproblem som må håndteres de-
retter. Hva om det var din søster eller mor?
Frem til den dagen kvinner og jenter ikke
lenger lever i frykt for vold og overgrep, skal
vi gjøre det vi kan for å synliggjøre
problemene og øke handlekraften,» avslutter
Lindstad.

Vårt prosjekt
Vil du også bidra til å bekjempe vold mot
kvinner? Les mer her.

Vårt prosjekt  som begynte som Fistula smmen
med Den Norske Misjonsselskap er nå his-
torie.Og dette sto på IW FB siden:

Første gangen på Madagaskar, Bekoaka, i
nesten 25 år! 

NMS - Det Norske Misjonsselskap
13. juni kl. 13:06  · 
Sist uke kom Liv Elin Lewin fra Inner Wheel
Norge innom NMS med en sjekk på
262.000 kr til fistulaarbeidet i Etiopia  .
Ragnhild Mestad og Stein Hinderaker fikk
gleden av å motta den store sjekken på vegne
av NMS.

Inner Wheel har støttet dette arbeidet i 15 år,
og samlet inn mye penger. Nå har de av-
sluttet, men pengene som sto igjen på konto,
skulle til NMS. 
Tusen takk for samarbeidet over mange år .

Og dette var Sissel H Michelsens komentar,
som like gjerne kunne vært min:
Dette har vært hjertebarnet mitt siden vi be-
gynte forberedelsene til Drømmefanger med
FOKUS i 2004 og som fortsatte med eget fis-
tulaarbeid og utdannelse for fire jordmødre
og til stlutt Safe Motherhood Ambassadors i
Blånildalen i Etiopia.. Jeg vet at dette sam-
arbeidet med Misjonsselskapet har betydd
mye for våre medlemmer. Det er andre
gangen at IWN og NMS har jobbet
sammen. 

Og her tar jeg med info om vårt nye prosjekt.

Kvinnesenter i Kongo
På senteret Dorcas Hus får voldtatte og mis-
handlede kvinner hjelp til å vende tilbake til
livet. Behovene er store.
Krig og konflikt har herjet Kongo i over 17 år,
og kvinner og barn er spesielt utsatt. Voldtekt
og grov vold er et utstrakt problem, det er brukt
både som et våpen i krig, ingen vet nøyaktig
hvor mange kvinner som har blitt voldtatt i
Kongo i løpet av de siste atten årene konflikten
har pågått. Men man antar at det dreier seg
om mer enn hundre tusen. Kvinner i alle aldre
– til og med små jentebarn - blir voldtatt og i
mange tilfeller også utsatt for grov tortur.
Traumer og uønsket graviditet er vanlige følger
av voldtektene.

Kvinnesenteret DORCAS HUS i Bukavu, Øst-
Kongo, tar imot kvinner som har vært gjen-
nom operasjoner etter voldtekt. Her får de
blant annet tilbud om:

• Traumerådgivning
• Helsekontroll og hiv-testing
• Lese- og skriveopplæring
• Opplæring i aktiviteter som kan gi en inn-
tekt, for eksempel søm, strikking og såpe-
produksjon.
• Små lån til å komme i gang
• Undervisning i rettigheter og jus

Nytt bygg skal hjelpe flere
Dorcas Hus drives av Kirkens Nødhjelps
lokale partnerorganisasjon BEATIL-ALT.
Kvinnesenteret har i dag kapasitet til å ta imot
250 kvinner og barn i året. Behovene for å
øke kapasiteten er enorm.

Vår partner er derfor i gang med å sette opp
et helt nytt bygg til Dorcas Hus. Når det nye
bygget står ferdig, vil 500 kvinner komme hit
hver dag for å få støtte. Det nye bygget vil ha
100 sengeplasser.

Til slutt så vil jeg nevne at

INTERNASJONAL KOMITE
har hatt komitemøte på Jessheim, så sett sv
datoen:  10. Januar 2022.

Så vil jeg avslutte brevet med å ønske dere
alle en riktig god sommer, og takke for all god
vilje til å samarbeide som er vist meg gjennom
året. DISO vervet er fortsatt en meget positiv
del av mitt liv, og jeg gleder meg til å ha
Styremøte I D31 her hos meg den 15. Juli.

DISO klem fra Grethe

Månedsbrev nr. 7 fra DISO D31 juni 2021
på Sommermøte og se sine gode IW venninner
igjen, etter flere måneder uten noe treff.

Hallo kjære ISOer og alle andre klubbmedlemmer.
Ja, det er full sommer nå, og mange klubber har
hatt store øyeblikk da de endelig kunne møtes igjen

Kommende 
arrangement
Berlin kaller i 2022!

Mer info kommer selvsagt etter hvert,
men fint å vite om Europeisk Rally
allerede nå.

Arrangementet settes til 
9. – 11.  september 2022. 
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Eg er medlem i Brattvåg IW klubb. Eg skal vere distriksredaktør for D27, noko som eg ser på
som lærerikt og spennande. Eg er pensjonert lærar, eit yrke som eg nok av og til saknar, men
alt til sin tid. No er det meir tid til å vere saman med barnebarn og dyrke friluftsinteresser og
reiser (når det blir mogleg) i inn og utland. Vi har vore gjennom ei utfordrande tid, der det har
vore lite møteaktivitet i IW klubbane. Men må få rose vår klubbpresident som heile tida har
heldt oss oppdatert på det ho har fått tilsendt frå distriktsstyret og anna som skjer i IW og ikkje
minst oppmuntrande ord. Slik har det sikkert vore i dei andre klubbane også at informasjon
har foregått i det digitale rom, noko som sikkert nok har vore utfordrande.
No ser vi framover mot tider der vi kan møtast og få snakka saman om det som opptek oss
og skjer i Inner Wheel.
For det er i møte med andre og i fellesskap vi kan gi inspirasjon til kvarandre og komme fram
til gode løysingar. Det er kjekt å sjå, av det som eg har fått tilsendt, at klubbane er i gang att.
Ønsker Ålesund IW klubb til lykke med 65 års jubileet i oktober og Trondhjem IW klubb med
60 år i november. God Inner Wheel haust til alle!

BODØ IW
Junimøtet 2021
Det var 15 glade Inner Wheel-damer fra
Bodø Inner Wheel som møttes til sommermøte
i juni. Det var så lenge siden vi hadde sett
hverandre, men endelig var koronasituasjonen
slik at det var forsvarlig å komme sammen. 
President Wenche Eiring åpnet møtet med lys-
tenning og vi sang «No livnar det i lundar».
Før vi inntok et deilig måltid, ble det gitt ori-
enteringer om aktuelle saker slik som nytt fra
distriktet, om vårt SOS-barn, nye nasjonale
prosjekt, og ikke minst innstillingen fra Struktur-
utvalget om nedleggelse/sammenslåing av
distrikter/klubber. Dette vakte stor opp-
merksomhet og blir en viktig sake å drøfte
nærmere i kommende IW-år.
Presidentskiftet ble markert og påtroppende
Lise Engan fikk overrakt presidentkjedet av
President Wenche med gode ord.  En veldig
god kveld ble punktum for dette IW-året.

Septembermøtet 2021
Høstens møte åpnet med klubbens årsmøte.
14 medlemmer var samlet på vårt vanlige
møtested – Skagen Hotell sentralt i byen.
I løpet av sensommeren gikk et av våre tid-

ligere medlem og chartermedlem Gunvor
Jakhelln bort. Bjørg Andreassen holdt en liten
minnetale for henne, etterfulgt av 1 min.
stillhet.
Av ulike grunner har klubben begrenset ak-
tivitetsnivået noe dette året. Men programpos-
tene for klubbkveldene er fastlagt. Så håper vi
på at det ikke blir for mange restriksjoner slik
at møtene kan gjennomføres etter planen. Det
står mange spennende temaer på pro-
grammet. Past president Wenche hadde en
informativ gjennomgang av de innspill som
hadde ført frem til arbeidet i Strukturutvalget.
Et godt fundament for videre diskusjon i
klubben om veivalgene videre for BIW og
D27. 

ISO Liv Juul redegjorde om den nye Verdens-
presidenten og hennes motto Pink First.

BRATTVÅG IW
Haustmøte 31.08.2021
(Møtet skulle haldast i juni, men pga. Covid
19, vart møtet utsett)
Hjarteleg takk til Svanhild som igjen tok imot
oss på hytta si, og gjorde dette til eit minnerikt
haustmøte. Hytta ligg på øya Dryna ein liten
fergetur frå Brattvåg.
President Sylvei hadde ei fin opning av møtet
med velvalde ord. Deretter las ho eit vakkert

Fra klubbene

dikt av Tove Jansson:

   Hade og farvel
   til sommeren som er på hell
   God morgon og hei
   til høsten som er på vei.
   Med vakre farger og deilig bær
   kommer nå høsten med kaldere vær.
   En peis og et pledd er en sikker vinner
   Når sommerens varme nå forsvinner.
Det vart orientert om nedlegging av distrikt
27. Brattvåg lnner Wheel Klubb stemte imot!
3-min: Antonia snakka om 'Franskhellaren' på
Dryna, her vi no er, der fire unge franskmenn
oppheldt seg vinteren 1944-45. Dei var i tysk

Ettter 16 år takka eg igjen ja til å stille som D-
president i D27. Og i mellomtida har talet på
klubbar diverre blitt halvert. Det var givande
og interessant å få ha den kontakten med
klubbane som vervet opna for, og eg ser fram
til igjen å få besøke klubbane.
Som mor til 4 og mormor/farmor til 8 herlege
borneborn har eg mykje å glede meg over i
kvardagen, sjølv om pandemien også for meg
har sett grenser for kor mykje fysisk kontakt eg
har fått ha med dei siste tida. Dei siste 3 åra
har eg nytt det å vere pensjonist, og stort sett
synest eg det er ein herleg situasjon, sjølv om
eg stundom saknar arbeidsplassen og
kollegaene mine. 
Eg kom med i Ørsta IW på midten av 90-
talet, og var så heldig å få kome med i styret
med ein gong. Det gav høve til å bli kjend
med organisasjonen, både ved at eg måtte
sette meg inn i lovverket, og ved å få delta på
distriktsårsmøte. Eg har hatt ulike verv, både i
distriktssamanheng og nasjonalt, mellom anna

som distriktsredaktør, sekretær, DISO og som
medlemsbokredaktør. Og alle verv har gitt
meg vel så mykje tilbake som det eg har
bidratt med, ikkje minst ved at ein får knytte
kontakt utanfor eigen klubb.
Eg ser fram til dette året, og saman med resten
av styret skal vi nok få Innerwheel-året i D27
vel i hamn, med distriktsårsmøtet 26.mars-22
som det store høgdepunktet.

Distriktpresident D27 2021- 2022
Solrun Vadstein Sætre

Past president Karin og DP Solrun

Presidentskifte

Svanhild tek mot oss på hytta.
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fangenskap i ein fangeleir på Oterøya og dei
rømte til Dryna og budde i ein hellar.
Presidentskifte: Sylvei takka for seg med orda:
å vere president gir mykje - kontakt med andre
–mange nye impulsar. Kan berre seie YES!!!
Sylvei overrekte så president-kjedet til vår nye
president, Aud Ragnhild Larsen.
Aud takka for tilliten, og takka avtroppande
president Sylvei for den sin kjempejobb i BlW.
Alle i styret fekk kvar si gåve frå Sylvei; ei fin
lita miniplante samt ei god helsing.
Loddsal er alltid kjekt og det vart fleire heldige
vinnarar og ein fin sum til gode formål.
Vi måtte skjerpe oss når vi skulle gå i gang
med mange gode quiz-ark, og vi samla oss i
grupper på 2 og 3. Vi gjekk til konkurransen
med liv og lyst.
Det var vanskeleg å avslutte ein inspirerende
og kjekk kveld, men vi hadde ei ferge vi måtte
rekke. 
Vi gler oss til mange nye Inner Wheel møter
framover hausten.

VOLDA IW
Medlemsmøtet 4. september 2021
President Torill ønsket velkommen til et nytt IW år.
Aktiviteten i 2020 har vært lav og årsmøtet
har ikke blitt holdt, derfor blei et årsmøte holdt
for å få godkjent nytt styre. 
President Torill la fram et ønske om at vi skulle
diskutere IWs framtid i klubben.
Skal vi fortsette møtene som før? Her svarte
medlemmene at vi ikke skulle forandre
strukturen på møtene. Gode program var det
alle ønsket seg og som de var enig i var
nødvendig for å få medlemmene til å møte.
Ny runde med verving: Utsett til Covid 19 er
mindre smittsom.
Rosesalg: Komiteen undersøker kjøp av roser
og om det er narkotikahund som skal få
pengene. 
Det var ikke stemning for å ha mannekeng-
oppvisning før jul.
Nytt prosjekt var diskutert, alle var enig i at et

lokalt prosjekt var ønskelig. Komiteen fikk i
oppdrag å komme med forslag. Det var også
enighet om at vi skulle samle oss om et pro-
sjekt.
Samtalegruppen er starta opp igjen, den skal
være et IW prosjekt.
Vi har også fått brev fra verdenspresidenten
som har Pink First som sitt tema. Hun peker
blant annet på at det er viktig spesielt for jenter
at de får utdannelse, mulighet til arbeid og
sikre kvinners deltakelse der beslutninger tas. 
I brevet fra DISO fikk vi høre om vårt nye pro-
sjekt Panzi Foundation RDC. Det begynner nå
å ta form
Panzi Foundation består av fire områder:
Sykehus som tar imot kvinner og barn som har
blitt utsatt for seksualisert vold.
Dorcas hus som er et slags krisesenter.
City of joy. Barnebyer tilknyttet sykehuset.
Inner Wheel Rådet vil jobbe med disse pro-
sjektene.
3-min. ved Ingebjørg: Hun fokuserte på
psykisk helse og spesielt på spise-forstyr-
relser.Hun har selv et barnebarn som har slitt
med spiseforstyrelser. Hun fortalte om hvor
vanskelig det var å få rett hjelp til å bli frisk.
Heldigvis fikk hun rett hjelp til slutt og er i dag
frisk.

ØRSTA IW 
Medlemsmøte onsdag 1. september 2021
På dette første møtet i 2021 møttest vi på
Rjånes Turistsenter.
Leiar og eigar av senteret, John Ivar Solvang,
fortalde om oppstarten og utviklinga av
senteret som tidlegare var nytta som leirstad
for skuleelevar og anna møteverksemd av ein
kristeleg organisasjon. Senteret hadde stått
unytta i i fleire år då Solvang kjøpte rett før
nedstenginga pga. Covid -19.
Det hadde ikkje vore enkelt, men eit grundig
oppussingsarbeid vart likevel gjennomført.
Hovudhuset har fått ei solid ansiktsløfting, og
det same gjeld hyttene som har gått gjennom
ei grundig renovering og standardheving. Dei
har sengeplass til 50. Ute er det ein stor
parkeringsplass, og dei har også parkering

for bubilar.
Hovuddrifta er sommarstid og knytt til Sandvik
friluftsenter med fiske og fjellturar og båt-
utleige. Og denne sommaren har vore fantas-
tisk for senteret.
Elles har dei kafedrift med f.eks. balldag på
torsdagane og servering av søndags-
middagar. Dei arrangerer bryllaup, fødsels-
dagselskap og konferansar.
Vi avslutta innslaget med ei hyggeleg om-
vising i hyttene og på den store uteterrassen
med utsikt over hamna og fjorden.
ISO Turid Karlsbakk las brev frå Diso i D-27
der vi bl.a. fekk høyre meir om
Narkotikahundprosjektet som held fram. Til nå
har IW-Norge finansiert 19 hundar.
Vi fekk høyre om Coronabidrag til utviklings-
land og ikkje minst om det nye prosjektet der
IW-Norge samarbeider med Kirkens
Nødhjelp om Panzi Foundation i Kongo.
President Møyfrid Vadstein las brev frå distrikt-
president Solrun Vadstein Sætre. 
Dette blir nok det siste året av D-27, ingen er
klar til å bli president.for D-27 neste år, D-27
er invitert til å bli med i D-31.Solrun har tatt
på seg ansvaret med å vere D-pres. dette
klubbåret, ho har med seg Jenny Godø Vatne
frå klubben som sekretær og Anna Driveklepp
frå Volda som kasserar.
DÅM blir i Ørsta 25.-27.mars 2022.
Vi hadde mykje å snakke om. Og tida gjekk
frå oss, så det planlagde 3-minuttet måtte gå
ut.

ÅLESUND IW 
Medlemsmøtet 14.09.2021
Så kunne vi endelig samles igjen etter en
pause på ca. 1 år pga. av coronasituasjonen.
Vi var 11 damer som møttes hjemme hos vise-
president Mette på Emblem en fin høstkveld.
Kveldens hovedpost
Godkjenning av årsmelding og årsregnskap
og budsjettforslag.
Opphør av distrikt 27 og medlemskap i annet
distrikt. 
Distrikt 27 står ved et veiskille. Det er vanskelig
å få medlemmer til styret, og det foreligger
uformelle tanker om å avslutte D27. Klubbene,
om det blir aktuelt, oppfordres da til å søke
mot et annet distrikt. Mye tyder på at distriktet
på Østlandet er mest aktuelt, om de ønsker å
utvide distriktet sitt.
Klubben vår har også problemer. Det er en

stor utfordring å få nye medlemmer og også
å få medlemmer til styrevervene. Dette får vi
drøfte ved en annen anledning.
Høstens møter
Oktobermøtet – 30.oktober er klubben 65 år
og det vil vi markere ved å invitere
medlemmene til en hyggelig stund på re-
staurant Sjøbua 12. oktober. 
Novembermøtet – Vi får besøk  av Distrikts-
president Solrun Vadstein Sætre
Desembermøtet – Julemøte hos Sissel 14.
desember
Foredrag v/Nigel Willoughby
På slutten av møtet holdt Nigel (Mettes mann)
et interessant foredrag om Helikopterets his-
torie, der han tok oss med tilbake til
helikopterets barndom og viste oss bilder fra
tiden som helikopterpilot i Royal Marines.

Klubbpresident Aud ønskes lykke til av Sylvei

Endeleg samla igjen til eit godt måltid.   

Klubbpresident Møyfrid og sækretær Kari.

Kjekt å møtast att!      
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Vi er alle preget av den vanskelige tiden vi er inne i. Jeg bor i en by hvor vi beveger oss uten
munnbind, men en- meteren mellom oss og håndspritflaskene blir håndhevet. Vi tenker oss om
to ganger når vi skal i teater og på konserter. Bruker ikke buss, men bilen er stadig i bruk.
Inner Wheel vil nok som organisasjon helt sikkert bli merket av dette. Det er jo godt voksne
damer blant oss og mange kvier seg for å gå ut og treffe andre etter hvert. Inner Wheel er en
organisasjon hvor det er medlemmene som betyr noe og klubbenes indre liv som er drivverket.
Møtevirksomhet med antall begrensning kan gjøre det vanskelig for oss å drive videre. Vi setter
vår lit til corona vaksine, men når kommer den, blir det i seneste laget.   

Stord Inner Wheel har jubileum i år -
stiftingsdagen var for 60 år sidan, 1.
mai 1961.
Initiativtakar og første leiar, eller
president som det heiter sidan organisa-
sjonen er internasjonal, var Sheila
Resser.
Me synest det er stort at me har med oss ei av
styremedlemmane frå den gong, nemleg 95 
år gamle Aslaug Fostervold. Ho har tilført vår
lokale klubb mykje ved å inneha fleire verv og
ved å fortelja frå klubblivet og mykje anna,
opp gjennom åra. Det kjennest verdfullt å for-
tsatt ha henne med. I den høge alderen er ho

framleis ei svært oppegåande dame.
På den tida då klubben vart starta og heilt
fram til 2005, var det berre koner til
Rotarymedlemmar som kunne bli med i Inner
Wheel, så også på Stord. Frå 2005 vart det
opna opp for kven som helst, men først døtre
( også dei som var døtre til avdøde
Rotarymedl.)svigerinner, søstre og seinare
venner osv. Ein fann ut at moderne tider måtte

til også i IW. Ein grunn var nok og at re-
krutteringa minka.

Mange spør seg gjerne, kva gjer eigentleg
Stord Inner Wheel ?
Klubben har møte ein gong i månaden og då
med nokså faste programpostar : diverse
saker, lokale, nasjonale og globale. Det vert
til kvart møte henta inn føredragshaldarar frå

Stord IW 60 år. Eit lite utsnitt frå fint pynta festlokale og jubilantar.

Aslaug Fostervold, 95, æresmedlem og har
vore med i Stord IW i alle 60 åra. Fjelldal-søskena, dyktige unge musikarar, som var med å markera jubileet. 

Stord Inner Wheel Klubb 60 år
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Stavanger Inner Wheel Klubb er nå
Norges eldste klubb.  I høst ble kubben
vår 75 år, og 14. september inviterte vi
medlemmene i klubben og Distriktsstyret
til 75-års jubileumsfest.  

Vi møttes på Scandic Royal Hotel,16 fest-
kledde og glade damer, 13 fra klubben og 3
fra Distriktsstyret i D28.  Vi møttes i foajeen til
et glass musserende vin, og hyggelig prat før
vi gikk til bords til en 3-retters deilig middag
med god vin til. 

President Ingjerd (på 4.året) holdt velkomst-
tale.  Det ble god stemning rundt bordet, med

gode samtaler, vi hadde jo ikke vært sammen
på ett år på grunn av Corona. 
Ingjerd hadde funnet frem flere fine Inner
Wheel sanger som ble sunget. Distrikts-
president Karin Bauge holdt tale, og snakket
om fremtiden, og hvordan vi kan fortsette å
drive klubben fremover. 

President Ingjerd tok oss så gjennom det meste
av historien til klubben fra riving av tøy ttil
bandasjer til Stapnes prosjektet, utlevering av
matkasser til vanskeligstilte og litt mimring over
gamle presidenter og medlemmer som var
gått bort.

Det ble en meget trivelig kveld og en god start
på et nytt Inner Wheel år.   

mange lokale hald. Mykje aktuelt og lokale
saker i kommunen vår har me fått informasjon
om og fokus på. På det faste programmet står
og at ei av damene får tildelt 3 minuttar som
ho står fritt å fylla til både skjemt og alvor. I til-
legg har me utlodding og enkel servering.
Elles er det viktig å få informasjon om pro-
sjekta me støttar, nasjonalt og lokalt. Det er det
såkalla ISO som har ansvar for på klubbnivå.
Ho er internasjonal kontakt. Ho er til eikvar tid
oppdatert på prosjekta me er med å støtta lo-
kalt og nasjonalt.

Fistulaprosjektet i Etiopia har dei siste åra vore
eit viktig prosjekt å støtta for Stord IW og for
Norsk IW.

Det årlege brødlotteriet vårt på Leirvik Torg har
stordabuen vore flinke med å støtta, og
pengane som har komme inn til det, har alle
gått som ekstra støtte frå Stord IW til fistulapro-
sjektet. Me er stolte av å vera ekstra bidrags-
ytarar til dette.

triktssekretær, DISO (distriktet sin nasjonale
kontakt), distriktsredaktør (Ansvarleg for bidrag
til NIW-bladet, Inner Wheel Nytt).
Med desse orda håpar me at dei som ikkje
har hatt det frå før, har fått betre kjennskap til oss.
Me vil nok igjen bli å sjå på Torget med brød-
lotteriet vårt, og kanskje er det damer som øns-
kjer å bli med oss. Det er meiningsfylt å vera
med i arbeidet vårt for kvinner, og dermed
born, i den tredje verda.

Ei lita markering av 60 års jubileet hadde me
på sommarmøtet vårt i møtelokalet på Stord
Hotell med m.a. Blomehelsingar, opplesing frå
den første møteprotokollen til Stord IW og
med imponerande musikkframføring av søs-
kentrioen Fjelldal som alle tre spelar fleire in-
strument og er særs dyktige, unge som dei er.
Stord Inner Wheel går vidare med nemnde
føremål slik det alltid er og har vore.

For Stord Inner Wheel
Kristi Yttredal Moe

Opp gjennom alle åra har det vore nasjonale
prosjekt å støtta.
Lokalt støttar me det flotte prosjektet til fire unge
Stord-jenter, ELIMUR. Det er eit prosjekt som
bidreg økonomisk til utdanning av unge jenter
i Kenya. Me har stor respekt for arbeidet dei
gjer. Kontaktperson der er Ragnhild Kjellevold
Steinsland.

Stord IW har elles ytt støtte lokalt til m.a. den
årlege eldrefesten på Fjellstova, «Det stille
rom» på sjukehuset, piano til sjukeheimen,
Frelsesarmeen si juleinnsamling for å nemna noko.
Ser me litt på korleis organisasjonen vår er
oppbygd, så er høgaste instans Internasjonal
Inner Wheel, Norsk Inner Wheel og så der
medlemmane sit, som t.d. Stord Inner Wheel.
Norsk IW er delt i fire distrikt, som har kvar
sine distriktsstyre. Stord er ein av åtte klubbar
i distrikt 28.

Stord IW har hatt ymse verv i distriktsstyret opp
gjennom desse 60 åra, distriktspresident, dis-

Stavanger Inner Wheel Klubb har feiret 75 år

En feststemt forsamling feiret at Stord Innen
Wheel Klubb har blitt 60 år.



8 OKTOBER 2021

Velkommen til et nytt IW-år, som bør blir annerledes enn fjorårets. I juni fikk vi gjennomført dis-
triktsårsmøtet vårt og noen klubber hadde også sommermøter. Men nå tenker jeg alle klubbene
er godt i gang. 25. september sa regjeringen at vi kunne begynne å leve som normalt og det
kjennes godt. Kanskje vi har fått en ny merkedag.
Vi ønsker Grete H. Eriksen lykke til med vervet som distriktspresident dette året. Ha en fin høst
alle sammen.

Det er med glede, og en god del spenning,
jeg påtar meg vervet som distriktspresident i
året som kommer. For dette blir et viktig år, vi
er ved et veiskille. Klubbene må både infor-
meres og bli med på en diskusjon og en av-
gjørelse om D 29s framtid. Dette blir tema på
klubb-besøkene i høst. Det skal bli gøy å reise
rundt til klubbene og høre hvordan de har det,
og hvordan de ser for seg organisasjonen vår
framover. Jeg håper å få med meg mange inn-
spill på min ferd.
I mine 41 år som Inner Wheel-medlem har jeg
hatt mange forskjellige verv, og alltid har det
vært interessant og givende, men jeg må si
jeg har stor respekt for vervet som DP, det
krever sin kvinne. Heldigvis har jeg med meg
et erfarent og kompetent styre som jeg kjenner

godt og samarbeider godt med. Derfor tar jeg
fatt med godt mot, og jeg ønsker klubbene i
distriktet lykke til med året 21/22!

Distriktspresident 
Grete Holte Eriksen har ordet

Distriktsstyremøte-
overleveringsmøte
Mette S. Støtvig inviterte til møte på hytta i
juni. Gammelt og nytt styre var samlet. 

Distriktsstyret 2021/22 

Distriktsårsmøte 
I juni fikk vi gjennomført distriktsårsmøtet. Dette ble holdt på Strand Hotell i Fevik. 

Fra klubbene
GRIMSTAD IW
Heldigvis kunne klubben endelig samles til
årets maitur. Den gikk til et av Grimstads
populære friområder, Groos. Og selv om
mange nå er vaksinert, måtte regler følges, så

vi holdt oss utendørs.
17 medlemmer ble ønsket velkommen av
President May-Britt før hun gav ordet til Helge
Grobæk.
Helge, som er vokst opp i området, fortalte
glimt fra historien til strandstedet Groos ved ut-
løpet til bekken Groa. Det er den bekken som

gav navn til gården Groheim = Grøm, og
siden til byen Grømstad=Grimstad.
Aktiviteten i området har vært sterkt knyttet til
sjøen, kunne Helge fortelle, der han sto med
ryggen mot Groosefjorden, som vi kunne se
ut over fra terrassen på Groos kafe. 
Groos kafe drives nå av kommunens Jobb-
sentral.Sommermøte hos Ragnhild

Mai-tur til Groos
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Bioingeniør Margareta Eriksson

GIMSØY IW
Vi hadde vårt første møte i august etter å ha
vært «nedlagt» i mange måneder. Det var
deilig å kunne møtes igjen og spesielt
hyggelig at DP Grete H. Eriksen begynte sin
besøksrunde til klubbene hos oss. 

Temaet hun tok opp var D 29s framtid og
hvordan vi ser for oss organisasjonen vår fram-
over. Det ble en fin diskusjon og det satte i
gang tankevirksomhet hos oss som vi tar med
videre i dette året.

Grete og et lite knippe Gimsøy-damer

LARVIK IW
I august 2020 fikk Larvik Inner Wheel to nye
medlemmer, og nå er vi i gang med pro-
grammet for høsten 2021 etter en lang
koronapause.

I oktober 2020 holdt bioingeniør Margareta
Eriksson et lærerikt og tankevekkende foredrag
som hun hadde kalt «Sukker- Vår største helse-
felle?»

Hvor får vi sukker fra? Sukkerrør og sukkerroer.
Sukker inneholder sunne stoffer inntil det blir
raffinert, etter det blir de sunne stoffene borte.
De matvarene som inneholder mest karbohyd-
rater, er poteter, brød, juice, pasta og ris.
Dersom kroppen får for mye sukker, omdannes
sukkeret til fett i cellene. For mye sukker kan
føre til fedme, diabetes, hjerte- og karsyk-
dommer, revmatiske sykdommer og demens.
Men hvor mye hvert enkelt individ tåler av
sukker er individuelt og genetisk betinget.
Kunstige søtstoffer inneholder kjemikalier som
er farlige på sikt. Søtstoffer vi bør bruke er
sukrin, tegatesse eller stevia.
Konklusjon: Vi bør tenke på hva vi spiser og
hvor mye sukker vi får i oss, men vi har store
genvarianter i «ryggsekken» vår!

ARENDAL-NEDENES IW
Inner Wheel året 2020-2021 er over. Et IW
år som vil bli husket som svært spesielt da stort
sett all møtevirksomhet lå nede. Et år som vil
bli et minne i historiebøkene våre. Men vi i
Arendal- Nedenes IW klubb fikk tross alt
samlet mange av medlemmene våre til en
hyggelig avslutning på det spesielle IW året,
i midten av juni.  18 medlemmer møttes først
til en spennende omvisning på Eydehavn

Museet - et industri- og arbeidermuseum, hvor
museets leder Kristin Lindquist guidet oss gjen-
nom Sam Eyde`s verden og industristedet
Eydehavns historie. Etterpå bar det ut til
Hoveodden og en velsmakende lunsj på
Canvas Hove, i et nydelig varmt sommervær. 

Nå, når vi skriver september 2021, er nesten
alle møterestriksjoner opphevet og vi hadde
vårt første klubbmøte 15. september, med et
godt fremmøte. Klubbpresident Helene M.
Torkildsen ønsket alle hjertelig velkommen.
Hyggelig også å ønske velkommen til en ny
observatør. Kveldens gjest var vår nye Distrikts-
president Grete Holte Eriksen, fra Grimstad
IW. Dette var distriktspresidentens kveld. Grete
ga oss en flott gjennomgang av oppbygg-
ingen av IW, etterfulgt av en orientering og en
diskusjon om IW Norges fremtid. Hvor går vi,
hva gjør vi? Medlemstallet i IW Norge er
stadig synkende og vi mister klubber hvert år.
Årsakene er mange, men nå er det
medlemmene som bestemmer veien videre.
Medlemmene fikk også litt info om vårt nye
prosjekt ”DORCAS HUS”, som nå avløser
SMA Prosjektet vårt, et prosjekt som vi gjen-
nom mange, år i samarbeid med NMS, har
støttet. Dette IW året blir svært spennende.

Arendal-Nedenes IW på sommermøte Eydehavn.

Klubbmøte i Arendal-Nedenes med besøk av DP Grete
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Kjære alle sammen. Takker for det som er innsendt denne gangen. Noen av oss har nå begynt
å treffes med forsiktighet. Denne gangen blir det også stoff fra møter i sommer. Til tross for
Corona har Inner Wheel fått gjennomført Convention digitalt på en utmerket måte. Sissel Mi-
chelsen er valgt som ny Constitution Chairman 2021-2022, vi gratulerer og er stolte over
dette. Minner om at de som vil ha bladet i papirutgave må melde dette til klubbens sekretær.
Til slutt ser vi frem til en forhåpentlig fin og mild vinter

HALDEN IW 
President Nora ønsket velkommen til første
møte for sesongen, spesielt til våre gjester DP
Greta Lyckander Falch og vise DP Katja Olven
Moe. Hun refererte vår formålsparagraf som
er å fremme sant vennskap, å oppmuntre til
personlig hjelpsomhet og tjeneste, samt utvikle
internasjonal forståelse. Ny verdenspresident
er Ebe Martines Panitteri fra Italia. Hennes
motto er Pink first —Oppmuntre kvinner til ut-
dannelse og helsefremmende arbeid.
Vår DP Greta har som sitt motto: Kritikk ut –ros
inn. Videre oppfordret hun oss til å skryte og
fortelle mer om Inner Wheel og det arbeidet
som blir gjort. Det at klubber over hele verden
er knyttet sammen ved en felles formåls-
paragraf gjør oss til en stor og sterk organisa-
sjon. I 2024 er IIW 100 år, og Convention
skal avholdes i Manchester hvor Margaret
Golding etablerte klubben. Hun fortalte litt om
kvinnenes utvikling etter første verdenskrig.
Videre snakket hun om prosjekter som SOS
barnebyer i Kandalaksha, Murmansk, Safe
Motherhood i Blånildalen, fistulaprosjekt i
Etiopia og narkotikahunder som er gitt
tolletaten her i Norge. Skryter vi av dette?
Hvordan skal IW Norge se ut i fortsettelsen?
Skal vi ha bare ett distrikt eller fortsette som
før? Dette blir tema på årsmøtet i mars.
Vise DP Katja er sykepleier og opprinnelig fra
Sarpsborg, men har bodd forskjellige steder.
Etter hvert ble Sandnes basen, og hun ble
charterpresident for Sandnes Inner Wheel.
Hun var distriktspresident i distrikt 28 i
1995/96 og RISO i 2009-2012. Hun har
flere utenlandsopphold og oppsøkte IW der
hun har vært. Det har ført til mye glede, kunn-
skap og nye venner i flere land.
I september 2022 arrangeres europeisk Rally

i Berlin.Tidlig påmelding finner stede allerede
i oktober. Et tema vil være spørsmål om Eu-
ropa skal ha noe for seg selv. Hun opplyste
videre at International Newsletter nr. 2 har
helse som tema, og det er stor omtale av Fis-
tula/Stapnes-prosjektet. Bladet ønsker innlegg
om utdannelse til neste utgivelse. Damene ble
takket med honning og 50-årsrapporten fra
vår klubb.
ISO Gerd-Berit refererte fra vennskapsklubb
Ringsted IW. De har bl.a. et prosjekt i
Bulgaria, - et barnehjem for foreldreløse barn.
Etiopiaprosjektet ble avsluttet 1-1-2021, men
pga. pandemien ble de siste midlene overført
i sommer. De brukes til et nytt prosjekt i Etiopia.
I Kongo er et nytt prosjekt i gang. Dorcas hus
er organisert i fire avdelinger: • Krisesenter •
Læring og kurs • Barnevern • Reintegrering
og stabilitet. Krisesenteret består av boenhet,
psykososial støtte og medisinsk oppfølging.
I sine 3 minutter tok Annik Hellerud oss med
på en mimretur. Hun begynte på Båstadlund
skole i 1935. Elevene fra landsbygda kom til
skolen med melkebilen eller på ski om
vinteren. De fyrte med ved i klasserommet, og
det var guttenes oppgave å sørge for at ved-
kassen var fylt opp. I 6. klasse fikk elevene
tilbud om å lære engelsk, ikke alle tok imot
det tilbudet. Annik som hadde engelsk mor,
kunne allerede språket godt, og det falt ikke i
god jord hos læreren som ikke likte at hun
kunne språket bedre enn han. Han kritiserte
henne for ikke å være så god i grammatikk. I
håndarbeidsundervisningen fikk de en lærer
fra byen som prøvde å dele jenter og gutter i
skolegården. Det likte ikke elevene som var
vant til å være sammen. Jentene lærte å
strikke, mens guttene hadde sløyd og
skomakerlære. Gymlæreren var offiser og
hadde linjegymnastikk i skolegården. I fri-
minuttene sparket guttene fotball, mens jentene
ble bedt om å plukke blomster. Under krigen
hadde de hjemmeskole hos dem som bodde
sentralt til og hadde plass.

President Gerd-Berit Odberg i Halden IW
ønsket velkommen til sommermøte. 
Jubilantene fra det siste halve året ble hedret
med en rose og bursdagssang. Det ble servert
laks med asparges og hollandaise og os-
tekake med rabarbragele til dessert.
Utvidet 3-min med Ruth Danielsen. Tema var
jødiske fortellinger som kan gi moralopp-
læring. Denne fortellingen handler om en rik
mann som var veldig gjerrig. Det går med rike
menn som med alle andre, de dør. Mannen
satte kurs mot himmelen med sine fineste klær
på. Han ble sliten på den lange turen og
måtte hvile seg på en stein underveis. Da han
kom til himmelporten banket han på med den
sølvbeslåtte staven sin. Portnerengelen som
svarte, mente det ikke spilte noen rolle om han
var rik i livet på jorden. Engelen sa han måtte
snakke med sjefen og gikk. Det kom flere

Fra klubbene

andre som passerte forbi ham og gikk rett inn.
Portnerengelen kom tilbake og sa til mannen
at han skulle få en ny sjanse og dermed får
han ett år til på jorden. Mannen begynte å
forberede reisen til himmelen neste år. Han fikk
kona til å ordne med forsyninger. Mannen var
i mellomtiden blitt enda mer gjerrig, og etter
ett år lesser han på vognene sine for å dra til
himmelen igjen. Portnerengelen sender ut
noen små engler forkledd som tiggere for å se
om mannen har blitt mer gavmild. Det falt et
brød av den ene vogna og ut på den sølete
veien, og mannen tenker at det skitne brødet
kan tiggerne få beholde. Portnerengelen
møter mannen og spør hva han har med seg,
men alt han hadde med er blitt borte. Regn-
skapet viser bare et sølete brød. Dette var alt
du hadde med deg sier portnerengelen.
Årsrapporten for 2020 til 2021 viste at
klubben hadde støttet Narkotikahund, lokal
frivilligsentral og
Safe Motherhood Ambassadors. Klubben har
26 medlemmer. Vi har bare hatt to møter dette
året.

NORDSTRAND IW
Noen interessante linjer fra President Lisen
Wikant om å hilse våren.
April betyr å åpne. Det er hele skapningen
som åpner seg - for sol, sommer og sæd. 14.
april er første dag i det nordlige sommerhalv-
året og er derfor tradisjonelt kalt
SOMMERDAGEN. Da spiser vi sommergrøt
(dvs rømmegrøt) som ble spist på denne
dagen. Noen steder i landet har det vært
arbeidsforbud, andre steder halvveis helg,
men overalt ble sommerdagen markert.
Idag snur vi primstaven. Primstaven tilhører en
annen tid og kanskje en annen tidsoppfatning.
Tilværelsen fremtrer på samme vis år etter år,
igjen og igjen; tiden er en rundgang. Den
evige orden er tilstede med sin sommerdag.
Vi snur primstaven og spiser sommergrøt fordi
vi inngår i en meningsfull helhet. Folk hadde
den gang også et forhold til den lineære his-
toriske tid. Men kanskje erfaringene av
dagene og nettene som gikk har vært en
annen og stillere opplevelse enn i dag.
Kanskje noe vi lengter etter i vår travle
hverdag. En ALLMANACH fikk vi så tidlig som
i 1644. Den var på 48 sider og er den første
norske trykte bok. (Tyge Nielssøn) dansk bok-
trykker. Den er en fortegnelse over dager, uker,
måneder, festdager, sol, måne og astronomi.
Før 1895 da Norge fikk én felles tidssone var
den viktig for å finne lokaltid i landet. For-
skjellen mellom Oslo og Bergen var 22 mi-
nutter. Almanakken har vært den mest utbredte
trykksak i landet nest etter Bibelen. Fortsatt kan
den kjøpes. Det kan også en kopi av primstav
fra 1707 til å henge på kjøkkenveggen. Den
kan hjelpe oss å lengte tilbake til en tid uten
timeplaner. (Terje Nordbys Mytekalender)
Dagen heter også SOMMARMÅL og er
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flyttedag for tjenerskap. I dag må man ikke sy,
for da kommer det mark i osten. Slik som
været er i dag skal det bli lenge fremover, og
hvis det snør i dag blir det mye fluer til
sommeren. Det finnes mange gode forslag fra
flere steder i landet.
Om mai velger jeg å skrive litt om 3. mai som
heter Korsmesse. Fint, mildt vær i dag vil bety
en varm vår. Det er også saueklippedag.
Akkurat i år ser det nok ikke slik ut. Dagen er
oppkalt etter Helena, keiser Konstantins mor
som reiste til Det hellige Land for å besøke
Kristi grav. Der fant hun det som blir betegnet
som Kristi Kors, ved Golgata. Det ble gjemt
under en kirke i Jerusalem, røvet av perser-
kongen og gjenfunnet igjen. 3. mai feires som
dagen det ble gjenfunnet.
Konstantin utstedte det såkalte Toleransee-
diktet, som likestilte kristendommen med de
andre religionene og gjorde slutt på forfølg-
elsene. Han ble kjent som den første kristne
keiseren, og vi husker at han grunnla Kon-
stantinopel. Korset ble oppfattet som et bevis
for det historiske grunnlaget for den kristne tro.
Folk dro som pilegrimer til Jerusalem fra hele
Europa. Dette førte til økt interesse for bruken
av korsmerket. Snart blir det det mest be-
nyttede kristne symbol selv om korset er mye
eldre enn kristendommen. (Fra Mytekalender
av Terje Nordby.)

BRUMUNDDAL-MOELV IW
President Lisbeth Bonden tente lys og ønsket
alle velkommen til dette IW-årets første møte –
og spesielt velkommen til distriktspresident
Greta Lyckander Falch og visedistriktspresident
Katja Olven Moe. Distriktspresidenten fikk
ordet og framsnakket Inner Wheel og mente
vi burde være stolte over å tilhøre denne or-
ganisasjonen av kvinner. Hele 100 000 er
medlemmer i 103 forskjellige land – og med
den samme formålsparagraf gjeldende for
alle. Organisasjonen vår fyller 100 år i
2024! Visepresidenten minnet om Europeisk
Rally i Berlin 9. -1. september 2022. En
Powerpointversjon med info om Dorcas hus fo-
religger og sendes til alle medlemmer. Kirkens
Nødhjelp blir vår samarbeidspartner ved dette
nye landsprosjektet vårt. ISO Liv Grete
Mauseth fortalte om lengeværende
ureturnerbare asylsøkere her i landet og
hvordan Internasjonal kvinneliga for fred og
frihet hadde arrangert et seminar under
Arendalsuka i sommer for å påvirke
myndighetene til å hjelpe disse til et bedre liv.
Birgith Bye var vår representant og
stemmegiver ved Convention i Jaipur i april.
Det hele foregikk digitalt, og deltakerne satt
ved pc’n i to dager. Ca. 5000 deltok, og det
hele gikk over all forventning bra. Forslag nr.
14 sendt inn fra Lørenskog, ble fremmet av
Sidsel Høihjelle Michelsen og «sekundert» av
Reidun Abrahamsen – og det ble vedtatt. 

JESSHEIM IW
Vi startet det nye året med tur til Lillehammer.
Gleden var stor å kunne treffes og det var mye
å prate om på togturen. I nydelig vær besøkte
vi Maihaugen, både den eldre avdelingen
med gamle hus og den nyere byavdelingen
som stadig utvikles med ett hus fra hvert av ti-

årene på 1900-tallet. Et av de siste husene
som er innviet, er dronning Sonjas barndoms-
hjem. Etter en spasertur gjennom byen kunne
vi slappe av og nyte en deilig lunsj på
«Nickers» før vi avsluttet med togreise hjem. Vi
var nå godt motivert for et nytt IW-år!

GIMLE-MAJORSTUEN IW
Jeg skulle ønske at jeg hadde kunnet ønske vel-
kommen til sommermøte i vår kjære klubb,
men som dere nok allerede har forstått, har
det ikke vært mulig fordi vi fremdeles ikke kan
være flere enn 20 personer samlet. La oss
inderlig håpe at vi i september kan møtes
igjen til presidentskifte og hyggelig samvær.
Det har vært et merkelig Inner Wheel år med
kun to møter, men jeg håper dere alle nå har
vært på et “smågruppemøte” om ikke annet.
Vi hadde jo håpet at det var noe vi kunne ha
gjort litt mere av, men det har jo heller ikke
vært mulig slik som reglene har vært.
Da gjenstår det bare å ønske fra President
Ellen og hele styret en riktig god sommer med

fire små vers av Einar Skjæråsen.
Og det er juninatta, høgt over skog og fjell.
Det står e bjørk i skogen, og lyse krona svell
Og det er grøne lunder der mørket itte fell. og
sitrer om en lengsel som lyt få vera tel
Og itte får jeg sova, og itte vil je hell. 
Nei, itte får je sova og itte vil je hell.
Og det er midnatt-stønna, som har så luftig lin
Og stryk i lyse enger og dynker dem med vin.
Og alle blømer anger, og alle auger skin.
Og itte kan je lover, og itte vet je bud
for alt som gror og yrer, 
syg saft og fanger skrud.
Je bare lever i det og kjem på navnet Gud.

NANNESTAD IW 
Sommermøte.
President Birgit ønsket velkommen, og sa at
det har vært et merkelig år. Vårt siste møte var
i november 2020! Inner Wheel deltar i
dugnadsarbeidet i Sansehagen i Nannestad.
Birgit stilte i uke 23, og Margot og Eva C har
sagt at de kan stille i uke 30. Det er oppnådd
gode avtaler med Bristol med hotellovernatting
på Bristol Hotell til Høstmøtet. Mange pleier å
overnatte fordi møtet begynner lørdag
morgen. Sidsel kunne informere om at Inner
Wheel-dagen 10. januar 2022 avholdes på
Herredshuset, Jessheim. Hun hadde også vært
i kontakt med Sissel Høihjelle Michelsen om
vårt nye nasjonale prosjekt, Nobelpris-vinner
Mukweges sykehus for volds- og krigsutsatte
kvinner. Hennes sønn, Sven Atle, som arbeider
i utenrikstjenesten, hadde vært på besøk der
tidligere, og var imponert over det han så.
Sykehuset behandler også fistula-pasienter. Vi
avventer nærmere informasjon om det
praktiske ved prosjektet. Både Sidsel og Sissel
bemerket at det hadde vært et meget godt
samarbeid med Norsk Misjonsselskap, både
når det gjaldt fistula-prosjektet og Safe
Motherhood. Sissel hilste så mye til
møtedeltagerne. Det var ikke noe formelt
presidentskifte siden hele styret har sagt seg
villig til å fortsette et år til. Kvelden ble avsluttet
med nydelige tapas fra Gunhildrud Catering
og Sidsels praktfulle kake – halvt rabarbra,
halvt eple. Det var så hyggelig å kunne møtes
igjen, så tiden gikk veldig fort. Vi koste oss på
Birgits veranda, selv om det kom noen regn-
dråper!

BRUMUNDDAL-MOELV IW 
Sommermøte.
6.oktober 2020 var det siste klubbmøtet vårt.
Gjensynsgleden var stor på sommermøtet,
vennskapet synlig, været fint og alle hadde
pyntet seg. President Lisbeth ønsket velkommen
og tente lysene. Vi spiste kylling med diverse
tilbehør til hovedrett, og en symfoni med is og
bær og kake til kaffen. Godt var det. Noen
drakk til og med vin til maten. Lise sa pene ord
til alle i styret og ga oss en rose hver. ISO Liv
Grethe lot oss få innblikk i hva det nye interna-
sjonale prosjektet går ut på. Det er pengestøtte
til rehablitering av noen av de som er blitt be-
handlet på Mukwege Panzi Hospital i Kongo.
Grethe, som er DISO i D31, har truffet flere
fra det nye distriktet vårt, og hun står inne for
at der er det kjekke og hyggelige damer som
er verdt å bli kjent med.

Jessheim IW startet med tur til Lillehammer

Jessheim IW: Lunsj på Nickers
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det beste. Norge la fram to saker på
Convention der ei gjekk gjennom.  Skal
tru kva det var? Eg berre spør?

IW Nytt på nett.  Spare pengar. Ja ja.
Gjennomsnittsalderen i klubbane skulle
tilsei at dette var lite hensiktsmessig.  Ei

IW D27 OG KLUBBANE - KVA NO, 
KVAR GÅR VI OG KVA MED FRAMTIDA?

IW tankar sett på papiret 
av Sylvei Vik, 

past president i  Brattvåg IW

Ein past president sine refleksjonar og
tankar i pandemiåra, og ikkje minst
vedtak om opphøyr av D27.
I mars 2020 vart alt endra. Landet og

samfunnet, planlagde organisatoriske ak-
tivitetar, kultur, idrett, aktivitetar i
nærmiljøet, alt vart brått nulla ut.
Å ikkje kunne møtast til våre faste klubb-

kveldar/-møter synest eg var ekstra trist,
og særleg for meg som president og mitt
styre.  Det vart som å leie ein klubb i eit
slags vakum.  Eit «lødigt» og interessant
vårprogram måtte strykast, DÅM gjekk
fløyten, sommarmøte med «hytteutflukt»
det same. Nei dette var triste greier.  Livs-
gnisten var likevel ikkje død, for vi prøvde
etter beste evne å vidare formidle via e-
post eigne tankar/tidssysler, nytt og nyttig
info frå D27, eit smil og hei, saknar deg,
når vi møttest i det opne rom. Når han
Bernt Høie opna litt opp «smelte» vi til
med møtekveld med ein meters person-
avstand. Slik heldt vi kontakta og liv i
klubben gjennom den traurige tida. Tenk
om vi ikkje kunne få feire 30 års geburs-
dagen til klubben heller . . .?  Som ekte
sunnmøringar let vi oss ikkje stoppe. 30
års jubilanten blei feira og hylla med mus-
serande, god mat og drikke, gode
verbale helsingar og lått og løye frå
barndom og til vaksen 30 åring. 

Julemøtet «nekta» vi å kansellere. Behovet
for å møtast trumfa Coronaen.  Gleda
over å sjå kvarandre med høg julefaktor,
god mat og spennande julepakkar, så
vart dette ei kjekk førjulsjulegåve til oss
alle.  SOS barnet vårt i Brasil fekk sin
faste sum og vi plussa på med ei ekstra
julegåve. Optimismen for 2021 steig.  
Frå India kom melding om føreståande
Convention og påmelding. Men kunne
det gjennomførast? Vi veit alle resultatet
av det. Den nye IIW presidenten, Ebe
Panitteri sitt slagord: «Pink first», kva betyr
eigentleg det?  Eg mottek eit godt svar
med takk! Er det om å gjere 
å vere mest muleg original i 
valspråket sitt? Er hensikta 
at februarmøte- 
komiteen i klubbane 
skal bruke mest muleg 
tid på tolking av valspråket for 
så å finne tema som kan 
assosierast med dette? Kanskje 
ei sak på neste Convention at 
kandidatane besinner seg i sin kreativitet
når det gjeld valspråk? Det enkle er ofte

evaluering/spørjeundersøking fram i tid
kan kanskje fortelje kor mange nettlesarar
bladet har?

Dei månadlege helsingane frå DP tikka
inn utan store nyhende, men greitt å få
vite kva som rørte seg eller ikkje rørte seg
rundt omkring i distriktet vårt.  I breva for-
nemma vi ei resignert halding til D27 sin
vidare eksistens grunna lite respons på
ledige verv i organisasjonen. Var dette
rette tidspunktet til så drastiske tankar?
Først Coronapandemi med lite og inkje
møteaktivitet, og på toppen av alt elende
i samfunnet så opphøyr av D27?  Og al-
ternativet?  Jau, D31 eller D 28?   Avslutte
eit «langt liv» med eit pennestrøk? Spørs-
måla hopa seg opp utan svar.  Korleis
skal fusjonen gjennomførast? Vi fornemma
katastrofe, og no blei det «fart i vellinga».
Vi sunnmøringar er ukuelege optimistar og
i lag med eit spennande vårprogram i
klubben for 2021 som blei distribuert til
medlemmene blei og signala frå D-styret
gjort kjent.  Sjokk, ufatteleg, går ikkje an,
nei dette må vi klare, kva med sunnmørs-
klubbane som eige distrikt?  Hadde funka
flott det! Mobiliseringa var i gang, og
hipp hurra, vi klarte det og kandidatar til
nytt D27 styre var på plass.  Ønskjer alle
lykke til og eit stort pluss for positiviteten
sjølv med litt slit.

Sak på DÅM var nedlegging av D27.
Klubbane måtte raskt seie si meining sjølv
utan lite diskusjon blant medlemmene, og
resultatet kjenner vi. 

Eg saknar likevel i referatet frå denne
saka litt klarare grunngjeving, og kven av
klubbane stemte kva? Den viktigaste saka
i D27 sitt lange liv blei hastevedteken må
eg ha lov til å meine. Kva så med
arbeidet og planprosessen vidare?

Vi såg lys i tunnellen når restriksjonane
blei lempa på. YES!  Igjen kunne vi 

få møtast på Svanhild si hytte for 
president-skifte og med høg

sosial faktor som vanleg. 
Strålande!!

D27 går no spennande tider i 
møte, mannskap på plass, men litt

mørke skyer i horisonten diverre. 
Det same vil eg seie om klubb-

ane si framtid.  Eg håpar det beste, 
ønskje forhandlarane lykke til og at vi

oppheld trua om vidare eksistens.
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Den største glede en kan ha, det er å
gjøre andre glad. Det var akkurat det jeg
fikk gjøre på vegne av alle dere, gode
Inner Wheel-medlemmer i Norge. Jeg var
så heldig at jeg fikk reise fra Kopervik til
Stavanger for å overlevere restbeløpet på
Fistulakontoen. Litt av et beløp, skal jeg si
dere: kr 262 614. Det er ikke hver dag
NMS mottar slike beløp fra sine sam-
arbeidspartnere. Pengene rekker lenger
når de kommer i riktig form.

Overleveringen ble litt spesiell pga.
Covid-19, men like fullt, en fin over-
levering, en solfylt dag i juni. På nettsiden
vår har det ligget et bilde av meg
sammen med Ragnhild Mestad og Stein
Hinderaker fra NMS. De var meget over-
rasket over beløpets størrelse, for vi har
vært en stor og stabil samarbeidspartner
i mange år. Jeg skal love dere at de ble
meget glade og sa at pengene ville
komme meget godt med.
Prosjektet i Blånildalen er nå faset ut etter
seks vellykkede år, dvs. det går videre,

men med lokal ledelse. Ambassadør-
kvinnene fortsetter sitt arbeid med å kon-
takte gravide og de fleste gravide går til
helsesentrene for å føde. De får hjelp
under fødselen dersom de trenger det og
et babyteppe med seg når de forlater
helsesentret. Prosjektet er med andre ord
bærekraftig i seg selv. Vi har sådd noe
som spirer og gror, vi har satt spor etter
oss.

Nå er prosjektet startet opp i Begi-
regionen og Sonja Kûspert, som p.t. er i
Tyskland og holder kontakten til Etiopia,
forteller at det er flere som er engasjert i
det nye prosjektet, som følger «mønstret
fra Blånildalen» og utdannelsen av
Motherhood Ambassadors. Det er
allerede utdannet noen, og flere vil følge
etter. De startet opp i januar og pro-
sjektleder Hirko Yosef ble ansatt. Ambas-
sadørkvinnene oppsøker gravide og
Informerer om helsestasjonene hvor
kvinnene kan føde og få hjelp dersom de
trenger det. NMS skaper holdningsend-

ringer ved at de både driver opplæring
av de religiøse lederne, har opplysnings-
kampanjer og kursing av helsepersonell.
På den måten blir det mer og mer ak-
septert at kvinnen ikke føder uten profe-
sjonell hjelp. Kvinner som bor lagt fra
helsesentrene kan benytte seg av
venterommene før fødselen uten at det
koster dem noe. I tillegg til det preventive
arbeidet, ble kvinner med en fistelskade
kjørt til spesialsykehus hvor de fikk god
hjelp/behandling og «livet sitt tilbake».

Sonja skriver fortsatt blogg og den kan
dere følge om dere er interessert.
nmsethio@gmail.com er adressen til den.
Sonjas adresse er sonjak@nms.no.

Tusen takk for at jeg fikk være budbringer
av pengene. Jeg gleder meg til å fortsette
støtten til Fistula, men nå gjennom det nye
prosjektet til Panzihospitalet i Kongo.

Liv Elin Broberg Lewin
Past Rådspresident

Overlevering av siste sjekk til Safe Motherhood Project. Gleden er stor både for giver og mottakere over det store beløpet. Liv Elin Broberg
Lewin overleverer sjekk fra Inner Wheel Norge til  Stein Hinderaker og Ragnhild   Mestad fra NMS som mottar på vegne av prosjektet.

Avslutningen 
av fistulaprosjektet vårt

Safe
Motherhood
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Dette uttalte hun da hun ble valgt som IIW
Vise President:
Jeg ble medlem i Inner Wheel for 36 år
siden, og jeg har alltid siden bidratt i vår
flotte organisasjon på klubbplan så vel na-
sjonalt og internasjonalt.
Jeg er svært stolt av å ha blitt valgt som
Internasjonal Inner Wheel Visepresident. Er-
faringene jeg har fått gjennom alle verv jeg
har hatt gir meg nødvendig bakgrunn for å
akseptere denne rollen.

Jeg vil få muligheten til å bli kjent med
klubber, ha kontakt med FN innen mennes-
kerettigheter, barns rettigheter og forhold som
angår kvinner, familier, eldre og narkotika.

Nåværende verv i Inner Wheel
IIW President: 2021/22

Tidliger verv i Inner Wheel
Klubbpresident: 1989/90, 2003/04
Klubb vise president: 1988/89,
2001/02, 2002/03
Klubbsekretær: 1997/98, 1998/99
Klubb ISO: 1986/87, 1987/88
Distriktpresident: 2009/10
Vise distriktpresident: 2008/09
Distrikt ISO: 2006/07, 2007/08

National representant
2015/16, 2016/17

International Inner Wheel
Board Director: 2018/19, 2019/20
IIW Vise President 2020/21

Ebe Martines Panitteri
Klubb: Padova
Distrikt: 206
Land: Italia

IIW’s nye president og vise president
I 2024 vil Inner Wheel kunne feire 100 år,
og medlemmer i alle de 104 landene hvor
organisasjonen arbeider, bør forplikte seg til
å bidra til ytterligere vekst og at mennesker
over hele verden bli kjent med hva IW-
medlemmer utretter lokalt, på nasjonal- og
internasjonalt nivå. Både gjennom god
komunikasjon og via sosiale media.

Samarbeide er essensielt om vi skal styrke 
organisasjonen og sikre dens framtid, 
gjennom å få med yngre kvinner og ta vare
på de eksisterende medlemmer.

Vi må alle bidra til å gjøre verden bedre,
plaget som den er av pandemi, kriger, drap
og krenking av menneskerettigheter, særlig
mot kvinner og barn.
Fattigdom og manglende respekt for
fundamentale menneskerettigheter og
naturvern må overvinnes om vi skal oppnå
fred, solidaritet, trivsel og et sunnere og
renere miljø.

Jeg vil gjøre mitt beste for å øke Inner
Wheels anerkjennelse og for å få unge
kvinner til å bli med eller starte nye klubber.
Selvrespekt, respekt for andre, toleranse og
fordomsfrihet vil være nøkkelen til å fremme
våre høye mål for vennskap, personlighet og
internasjonal forståelse.

Min visjon er: Respekt, toleranse og et åpent
syn på verden.

Jeg ble kjent med og begeistret for Inner
Wheels historie, organisasjonen, sakene,
oppgavene og måten det arbeides på,
allerede som 28-åring. I 32 lange år har jeg
omhyggelig samlet erfaring fra klubben, 
distriktet, nasjonalt og internasjonalt nivå. 
Jeg har nå vervet som IIW Board Director for
andre gang.

Nåværende verv i Inner Wheel
IIW Vise President: 2021/22

Tidliger verv i Inner Wheel
Klubbpresident: 1990/91, 1996/97
Klubb Vise president: 1995/96
Klubbsekretær: 1989/90
Distriktpresident: 1994/95
Distriktsekretær: 1993/94
Distriktkasserer: 1992/93
Distriktredaktør: 1991-1992
National rådspresident: 2007/08
National  Vise rådspresident:
2000/01, 2001/02
National Rådssekretær: 1994/95

National representant
2003/04

International Inner Wheel
Board Director: 2019/20, 2020/21
IIW Vise President 2020/21

Zenaida Farcon
Klubb: Marikina
Distrikt: 380
Land: Philippinene

Som praktiserende sertifisert revisor i 38 år,
har jeg erfaring som vil være svært verdifull
for å forbedre regnskapssystemene i Inner
Wheel.

Jeg ser på Inner Wheel som en bærekraftig
global organisasjon i solid vekst, responsiv
og relevant for de ulike behov kvinner har i
alle aldre, motstandsdyktig og tilpasnings-
dyktig til nye krav.

Jeg tror Inner Wheel i større og større grad
vil nå ut til unge jenter i aldersgruppen 12-
17 gjennom opprettelsen av ungdoms-
klubber ved ungdoms- og videregående
skoler. Dette vil skape bevistgjøring om vårt
formål samt inspirere jenter til å fortsette i
IW-klubber som vanlige medlemmer når de
blir 18 år og eldre.

Jeg ønsker at Inner Wheel aktivt promoterer
våre prosjekter etc. på sosiale media, for å
tiltrekke seg nye generasjoner. Sosiale media
kommer til å bli den mest effektive platt-
formen for promotering av våre prosjekter og
vil være vår viktigste markedføringsplattform.

Jeg vil bidra til et Inner Wheel som har et
globalt styringssystem som er standardisert,
og som vil etablere IIW-varemerket som noe

som står for kulturbygging og utvikling av
kompetente og visjonære ledere som kan
styre med forståelse og klarhet i denne 
komplekse, nye tiden.
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Hvor står vi? 

Hvor står – hvor går vårt Inner Wheel?
La oss være klart bevisste
Hva er vår tro – hva er vår tvil?
men for all del ikke miste
det som gjør det godt å leve
Tenkes det kvinner på femti – seksti
å få gi – men ikke kreve
litt fornada`r, litt lite veksti´
å få stille elske frem
Ja, det spørsmål dukker opp
trygge, glade hjem.
Vi var en blomst – men har vi en knopp?

Vi har roten – har vi saften?
Vi trenger støtte i livets balanse
vi har viljen – har vi kraften
av vennskap, hjelpsomhet og toleranse
til å gjøde, pleie planten?
det viser oss hva som er riktig og godt
Jo, jeg sier jamensanten
hva som er stort og hva som er smått

Med vårt ønske, med vår tro
gir oss i arv den gode såd
skal vi få det til å gro
skapt av kvinners drøm og dåd
hvis tidens ånd og tidens stil

den spirer uansett grenser og raser
får trenge inn i Inner Wheel.
gjør ikke forskjell på silke og traser
bruker ikke floskler eller fraser.

Den er ikke ment som tidsfordriv
for en Adams hulde viv,
Vi sier – vær hilset – med fremtid i sinnet
men klubb for kvinner midt i tiden
og åpner vi hjertet – kvinne til kvinne
for å bruke hennes viden
finner vi mange forskjellige krefter
for å bruke hennes styrke
bare vi ser litt nøye efter
broen gjennom hjem og yrke
dannes den vakreste mosaikk.
av det vi gav – og det vi fikk.

Vi vil høres – vi vil lytte
vi vil brukes – gjøre nytte
I går – i morgen – takk og tro
vi vil varme -  vi vil verne
vi skal få det til å gro
bruke hjertet – bruke hjerne
i tidens ånd – og tidens stil
leve nær til livets kjerne.
varm vår verden med – INNER WHEEL.

Ukjent Forfatter? Noen som vet?

HVOR 

STÅR 

VI ?

Dikt av 
ukjent forfatter

Innlegg fra 
Helene M. Torkildsen

Gjennom et langt medlemskap i Inner Wheel, har jeg til-
bakelagt en lang reise, fra klubb til distrikt, fra distrikt til
Norsk IW Råd og så opp i det Internasjonale styret som
Board Director. Min reise rundt gjennom den verdens-
ompennede IW verden, som bygger på vennskap,
hjelpsomhet og internasjonal forståelse, har gitt meg IW
venninner over hele verden, som ikke minst, i denne digitale
verden har ført oss tettere sammen. Det har vært  en reise

full av store og små opplevelser, og det har det blitt mange
brev og taler på veien. Og flere ord og setninger i mine
taler har jeg funnet i et dikt, med ukjent forfatter, som jeg
sakset ut av vårt IW blad for mange år siden. Diktet  sier
mye og er like aktuelt i dag som før: HVOR STÅR VI? Hvor
går vi? Veien videre er uklar, men vi, medlemmer i IW
Norge, må nå alle ta et tak for å bevare denne flotte venn-
skapsorganisasjonen i Norge. 



18 OKTOBER 2021

NETTREDAKTØR

Nina Gjermundsen er ikke vår nettredaktør lenger. Vi takker

henne for stor og god innsats i mange år, men nå har hun dess-

verre ikke anledning til dette. Hun gikk av 30. juni.

Ved en feil står hun fortsatt i boka som nettredaktør.  Vennligst

ikke kontakt henne om å legge ut noe på klubbsidene eller annet. 

Det jobbes med å finne en annen løsning.

Halldis Helleberg, sjefredaktør

Våre prosjekter
• Safe Motherhood Project
Safe Motherhood Project ble avsluttet 1. januar
2021. Se side 3 og side 15 i bladet om dette.
Kontonummeret er overført til vårt nye 
prosjekt pr. 1. januar.

Våre andre prosjektkonti:

• Narkotikahund 
  kr 165 447,00

• Korona konto 
kr 0,00

Kvitteringen til venstre er for overføring av 
kr 7000,- som stod på denne kontoen.

• Dr. Mukwege/Panzi Foundation
kr 7 959,00

Halldis Helleberg, 
etter opplysninger 
fra rådskasserer 
Karin Holm-Olsen

Invitasjon til
europeisk rally i Berlin
9.-11. september 2022
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IW-bordkort kan bestilles hos 

Mette Rosenvinge Støtvig. 

Husk at D29 har fine bord- og visittkort, perfekt til 

blomsterhilsener eller mindre hilsener.  

Kr 25,- pr. pk à 20 kort + porto.  

Kan bestilles hos D29 v/Mette S. R. Støtvig, Furuvn 5, 

3257 Larvik, kto 71431144306. 

Se Blåboken s 5 eller kjøp i Krambua.



Sofie Holm, Hønefoss IW, død 31.05 2021

Aud Garpestad, Egersund IW, død 05.06 2021

Maren Laura Skråning, Follo IW, død 09.06 2021

Brita Ryen, Halden IW, død 08.08 2021

Gro Guldvog Fladby, Holmestrand IW, død 14.08 2021

Hjørdis Bøe, Røa-Bekkestua IW, død 03.09 2021

Laila Simensen, Tune IW, død 08.09 2021

D28      Else Saltveit                                          Haugesund IW
             Elisabet Kristiansen                               Haugesund IW

D31      Sissel Ingebjørg Andersen                     Kongsvinger IW
             Mari-Anne Moe                                    Kongsvinger IW
             Sidsel Semb Pedersen Lie                      Tune IW
             Kari Godell                                          Kolsås IW

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
Nordstrand IW                    Charterdag 05. mars 1962                            60 år
Haugesund IW                    Charterdag 14. april 1947                            75 år
Karmøy IW                         Charterdag 26. september 1987                    35 år
Farsund IW                         Charterdag 06. oktober 1972                        50 år
Mesna-Lillehammer IW         Charterdag 08. oktober 1982                        40 år
Jessheim IW                        Charterdag 28. oktober 1967                        55 år

Inner Wheel Norge

ønsker 
Prinsesse Astrid fru

Ferner 
og hennes familie 

en gledelig jul og et
godt, nytt år.

Et septemberbrev 
fra Nordstrand IW

September er første høstmåned, og vi hadde
håpet å treffes igjen nå. På grunn av det store
smittetrykket har vi imidlertid bestemt ikke å ha
møte denne måneden. Vår trygghet står først
på programmet. Nå kommer snart den niende
dagen i den niende måneden. I Kina var dette
en farlig dag, tilsvarende vår fredag den
trettende. 
Dette handler om yin og yang, motsetnings-
paret som er gamle kinesiske symboler. Yin
betyr skyggeside og yang solside. Yin står for
det feminine og jordiske, mørke og kalde.
Yang står for det maskuline, himmelske, lys og
varme. Motsetningene som sammen beskriver
en helhet, en oppskrift på hvordan tilværelsen
faktisk er. Dette er de to grunnkreftene 
som til sammen skaper og 
opprettholder naturen, 
mennesket og samfunnet. 
Vi kjenner emblemet med to 
dråpeformede figurer som 
legger seg kontemplært 
mot hverandre og danner en 
sirkel. 
Den svarte dråpen har en liten 
hvit prikk i midten og tilsvarende 
motsatt. 

Altså: Yin inneholder en kime av yang og
omvendt. Dette symbolet blir tillagt magisk
kraft og skal holde onde ånder ute. Det er
spesielt viktig i dag. Du bør klatre opp på et
høyt fjell og drikke vin av krysantemum - - - 
(fra Mytekalender av Terje Nordby).

Vårt første høstmøte var en tur i Bjørvika, og
siden det var ute, var antallet deltakere ikke
så viktig. Vi hadde invitert Nordstrand Rotary
og tre av dem kom. Lisen guidet oss om da
jernbanen kom til Norge i 1854. Christiania
– Eidsvoll var viktig for vår trelasthandel med
Holland. Transporten gikk med hest og kjerre,
og veiene var elendige om våren og høsten.

England hadde fått jernbane, og vi var 
raskt fremme med å følge etter. En 

engelsk jernbaneingeniør ble 
innleid for oppdraget, obs! 

norske arbeidere skulle brukes.
Vi hadde en spennende runde 

om vår historie, og avsluttet med 
et måltid sammen på Olivia. 

          Vi regner med at oktober faller
på plass igjen og legger planer som 

vanlig. 



Returadresse:

Marit Røsvik Hanken 
Hankevegen 99 
6020 Ålesund

ISSN: 1500-1520

B BLAD

Markedsfør Inner Wheel
- bruk medlemsnålen!

Fra v. Sjefredaktør Halldis, past DP Mette D29, DP Solrun D27, DP Karin D28, 
lovkomiteens leder Astrid, vise DP Katja D31, rådskasserer Karin, 
rådssekretær Cecilie og RP Lisbeth.


