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Det har vært årsmøter i distriktene - her et øyeblikksbilde av forsamlingen i Distrikt 31.

Fra redaktør

Halldis Helleberg
Kjære Inner Wheel-venninner
Dette blir min siste leder i Inner Wheel Nytt. Nå har jeg
redigert bladet på egenhånd i seks år. Redaktørarbeid
var «upløyd mark» for mitt vedkommende, så jeg var
først skeptisk og sa nei. Etter løfte om å få være
«lærling» hos min forgjenger Liv Elin Broberg Lewin ett
år, tenkte jeg at dette allikevel var noe som kunne gå.
Som med mange andre ting her i livet, det er mange
oppgaver man tenker om på forhånd at «det blir altfor
vanskelig, eller dette har jeg ikke gjort før», så det kan
jeg ikke tenke meg å gjøre. Det er så godt å være i
komfortsonen, men å strekke seg litt utenfor denne sonen,
gir muligheter til egen utvikling, hyggelige opplevelser
og nye erfaringer. Ta sjansen du også, dersom du får
tilbud om et nytt verv. Gjennom alle vervene jeg har hatt,
har jeg blitt kjent med nye mennesker, lært nye ting og
aldri angret på at jeg sa ja. Jeg har faktisk likt meg bra
som redaktør, og gledet meg over alle interessante
innlegg.
Som medlemmer i en organisasjon er vi en bit av noe
som er større enn oss selv. Vi har mulighet til å få til noe
sammen med andre. I Inner Wheel kan vi bidra til å
gjøre livet bedre for noen andre mennesker gjennom
våre prosjekter enten de er lokale eller langt vekk som for
eksempel vårt nye felles nasjonale prosjekt Dorcas Hus.
I Inner Wheel Nytt nr. 3 kan vi se en oversikt over hva
Dorcas Hus har hjulpet kvinner med. «Mange bekker
små gjør en stor å» er et ordtak jeg hørte som barn.
Våre mange små og av og til store gaver i klubbene,
gir verdifull hjelp til noen som trenger det.
Denne våren er det mange klubber som legger ned.
Min klubb gjør også det, dessverre. Vi har det veldig
koselig, men vi er så få igjen. I 41 år har jeg vært Inner
Wheelmedlem og håper å være det noen år til.
GOD SOMMER!
Med vennlig hilsen
Halldis Helleberg
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MARS 2011

Kjære alle sammen
For to år siden skrev jeg i mai-utgaven av bladet: «Så kom tiden som vi har blitt
advart mot – men som vi håpet aldri skulle skje. Et virus som det ikke finnes vaksine
for – og som smitter veldig lett.»
Klubbene
Det tok oss altså to år å komme i rute med klubbmøter og Inner Wheel arbeide.
Takk til alle rådsmedlemmer, alle distriktspresidenter og alle dere andre som klarte
å holde aktiviteten oppe og kom igjennom denne pandemien med godt mot. De
aller fleste klubbene har nå hatt møter i første halvdel av 2022.
Noen klubber la ned i denne perioden, men de fleste klubbene er nå i rute med
møter og gode samvær.
Distriktene
Alle distriktene arrangerte årsmøte i år og jeg var til stede på tre av fire mulige.
Det første årsmøtet var i distrikt 29 som ble arrangert på Strand Hotell i Fevik 12.
og 13. mars. Det var tredje gang jeg var til stede på årsmøte i D-29 og som alltid
var det et veldig hyggelig årsmøte godt ledet av distriktspresident Grete H. Eriksen.
De hadde også en presentasjon av Inner Wheels nåværende prosjekt, Dr.
Mukwege’s Panzi Foundation og Dorcas hus v/Line Vetterstad fra Kirkens Nødhjelp.
Neste årsmøte var i distrikt 31, 18. og 19. mars. Det er litt som årsmøte i eget
distrikt og det var trettitredje gang jeg var til stede. Distrikt 31 har distriktssamling
også i oktober hvert år – og det er alltid på Hotell Bristol i Oslo. Årsmøtene legges
til den plass som distriktspresidenten velger og i år var det på Hotell Opera i Oslo.
Distriktspresident Greta Falch ledet møtet og Lise Holland ble valgt som dirigent
under «saker til behandling»
I tillegg til Inner Wheel saker var det også et foredrag om SOS barnebyer v/Turid
Weiser. Litt historikk om Inner Wheels eget SOS-barneby prosjekt i Kandalaksja og
en del nyheter og informasjon om SOS-barnebyer generelt.
Siste helgen i mars reiste jeg sammen med distriktspresidenten i distrikt 31 til årsmøte
i distrikt 27. Møtet ble 25. 26. og 27. mars på Havila Hotell Ivar Aasen i Ørsta.
Et særdeles hyggelig «Ryst sammen» ble holdt fredag kveld på Rjånes Ferie og Konferanse senter. Ellers ble det et kjempekjekt møte med saksbehandling på dagtid
og aktiviteter under middagen. Distrikt 28 hadde sitt møte 12. mars på Scandic
Maritim hotell i Haugesund. Haugesund Inner Wheel klubb sto som arrangør.
Det gledelige er at alle distrikter har valgt distriktspresident for neste år.
Inspirasjon og motivasjons treff i D-31 ble arrangert 30. april – og var en suksess.
40 medlemmer møtte og neste alle klubbene i D-31 var til stede.
Norsk Inner Wheel Råd
Internasjonal Directory er bestilt og det vil bli levert 3 til hvert distrikt.
Resultater i de saker som var til avstemning på årsmøtene er sendt distriktene.
Prosjekt Narkotikahund fortsetter.
Vi fortsetter med 4 distrikter i Norge. Sammenslåing kan komme i fremtiden dersom
det blir behov.
Det kommer en ny historikk for Inner Wheel Norge – de siste 25 år.
Det planlegges Landstreff 2023
Prosjekt Corona innsamling fortsetter i Internasjonal Inner Wheel med følgende logo:
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 nett
og på Facebook.
Lykke til med klubbmøtene og god
sommer!

Fra DISO D31s månedsbrev nr. 8 april 2022
Kjære ISO’er og øvrige klubbmedlemmer
Det ble et konstruktivt og godt Årsmøte på Hotel Thon
Opera den 19. Mars. Spesielt hyggelig var Bli kjent
kvelden på fredag den 18.!!!!
D31 planlegger nå en Inspirasjon og motivasjons- dag på
Gardermoen den 30.04.23 for dem som har et verv I D31.
Da håper jeg å treffe flere ISOer der!!!

KOPIERT FRA FOKUS:
FOKUS - Forum for kvinner og utviklingsspørsmål - 30. mars kl. 13:33.
Sammen med over 40 andre norske utviklings- og humanitære organisasjoner ber
FOKUS regjeringen om å legge frem en
økonomisk pakke til Ukraina hvor både
kostnader knyttet til bosetting av flyktninger
i Norge og humanitær hjelp til Ukraina og
nabolandene ikke tas fra dagens bistandsbudsjett, men kommer som en egen
krisepakke.
Den humanitære bistanden til Ukraina bør
ikke gå på bekostning av pågående
humanitære kriser og langsiktig utviklingsinnsats, noe som vil ha svært negative konsekvenser for kvinner og jenter i sårbare
situasjoner. Kvinner og jenter i andre deler
av verden er allerede hardest rammet av
pandemien, de skal ikke bære byrden av
denne krigen.
FOKUS daglige leder Gro Lindstad er i
New York på FNs Kvinnekommisjon denne
uken, som del av den offisielle norske
delegasjonen. Dagene går med til
mangfold av møter. Dagens FOKUS representasjon fant sted i en panelsamtale
med alle nordiske likestillingsministre. Tema
var hvordan vi gjør nordisk klimainnsats mer
inkluderende, og hvordan kvinner og jenter
i større grad er del av løsningene og ikke i
korridorene utenfor møter der beslutninger
tas.
FNs Kvinnekommisjon startet sine møter
mandag 14.mars med åpningsinnlegg fra
FNs Generalsekretær, UN Womens
direktør, en representant fra sivilt samfunn
som jobber med klimaspørsmål i Amazonas
og flere ledere for ulike organisasjoner og
medlemsland i FN.
Daglig leder i FOKUS Gro Lindstad er del

Det siste Inner Wheel Nytt var veldig innholdsrikt. Klubbene hadde sendt inn referater fra møter, og det var nyhetsbrev fra desember 2021, om Dorcas Hus! Vi finner
også historien til Francine Malibirha Skikiza.
Dette er nyttig lesing for alle; spesielt dere ISOer. Jeg ser
ingen grunn til at jeg skal gjengi disse artikklene. Les dem
i IWNytt og henled oppmersomheten på vårt nye prosjekt
på ditt april klubbmøte!!

av den norske offisielle delegasjonen, og er
til stede i New York. Hun rapporterer her.
Tema for årets Kvinnekommisjon er –
“Achieving gender equality and the empowerment of all women and girls in the
context of climate change, environmental
and disaster risk reduction policies and programmes”
Første gang kjønnsperspektiv ble løftet på
klimatoppmøtene (COP) var i 2010 på
COP i Cancun i Mexico. Nå finnes det en
arbeidsplan for likestilling knyttet til COPmøtene, vedtatt i 2014 på møte i Lima,
Peru. Det er fremdeles langt igjen til inkludering og likestilling, og derfor er årets
møte i FNs Kvinnekommisjon så viktig.
Jeg skal gjengi noen bruddstykker fra åpningen i går for å gi et lite inntrykk.
Globalt er kun 15 prosent av verdens
klimaministre kvinner. Kjønnsperspektiv og
det faktum at klimaendringer rammer kvinner
og jenter hardere og på andre måter enn
menn og gutter er fremdeles diskusjoner som
mangler. Inkludering i politikk, finansiering
og tiltak har også langt igjen før vi ser at
kvinner og jenter blir inkludert som viktige
bidragsytere.
I en av åpningsinnleggene ble det blant
annet sagt at kvinner bidrar til at man får
opp flere forslag til løsninger (Women are
solution multipliers) og at vi ikke får til
fremgang for noen hvis vi ikke kan skape
fremgang for alle.
FNs Generalsekretær har kommet med en
egen rapport til Kvinnekommisjonen, hvor
utfordringer løftes opp og viktighet av inkludering og samarbeid påpekes.
Generalsekretæren sa også i sitt innlegg at
det er viktig å inkludere menn og gutter i
arbeidet og at de må være med å jobbe
for kvinner og jenters rettigheter.

Flere medlemsland løftet viktigheten av
tilgangen til seksuell og reproduktiv helse og
rettigheter, særlig knyttet til klimakriser.
I mange land er det store flertallet av
småbønder kvinner, og det å gi dem
mulighet til å drive klimatilpasset jordbruk,
tilgang til finansieringsmekanismer på mer
enn et mikronivå, og til å inkludere dem i
dialog ble adressert av flere afrikanske land
i deres innlegg i løpet av dagen.
Årets møte i FNs Kvinnekommisjon har et
dystert bakteppe med krigen mellom
Ukraina og Russland som preger innlegg fra
flere. Det er samtidig flere land som helt korrekt sier at vi ikke nå kun må løfte frem
grusomhetene i Ukraina og konsekvensene
det har for kvinner og jenter, men også løfte
blikket og huske Palestina, Jemen, Etiopia
og mange andre land rundt om i verden
hvor konflikt herjer og mennesker drives på
flukt, skades, og dør.
Det har naturligvis også vært referanser til
pandemien og de konsekvensene det har
hatt for kvinner og jenter, og som har
rammet hardt på mange områder. Jenter
som ikke har fått skolegang, og som kanskje
ikke kommer tilbake på skolen, kvinner som
har mistet jobb og som nå i mindre grad
enn menn er tilbake i jobb, svekket tilgang
på helsehjelp og mer.
Generalsekretæren sa –
Women and girls need to be at the heart of
a renewed social contract.
We must push back on the pushback!
SLUTT PÅ KOPIERING!
La meg minne dere om å oppmuntre til
deltakelse på Europeisk Rally i Berlin fra
den 9. til 11. September 2022!! Jeg har
hørt rykter om at bussturen er skrinlagt!
DISO klem fra Grethe
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Verda har dessverre fått ein mørkare bakgrunn. Arbeidet med å hjelpe kvinner og barn er i
høgaste grad viktig. Vi kan vere med å gjere ein forskjell.
Klubber i vårt distrikt blir dessverre lagt ned, men heldigvis, D27 held fram som eige distrikt.
Fornying og utvikling av Inner Wheel er viktig for å halde på medlemane og få nye til å
komme med.
Ønsker alle klubbane lukke til med arbeidet og god sommer!

Distriksårsmøte i D27
Ørsta 25. – 27. mars

Det vart eit flott årsmøte i Ørsta, midt i Ivar
Aasen sitt rike.
Fredagskvelden møttest vi til «Ryst saman». Vi
fekk sjå flotte folkedansdamer (nokre av dei
var også frå Inner Wheel), god mat og ikkje
minst så gjekk praten høglytt. Det var tydleg
at det var kjekt å samlast att både frå nord og
sør.
På årsmøtet på laurdagen var det mange
viktige saker for D27. Mange engasjerte
deltakarar.
Korleis kan vi utvikle Inner Wheel? Noko ein
må arbeide med i den enkelte klubb, på
intercitymøter og på høgare nivå.
Gledeleg at D 27 held fram som eige distrikt
for 2022- 2023 og nytt årsmøte i Tromsø i
2023.
I starten av årsmøtet fekk vi høyre om Ørsta av
kommunalsjefen og helsing frå Ørsta Rotary .
Flinke balettdansarar hadde ei flott framsyning
for oss.
Ørsta hadde fleire kulturelle innslag å by på,
under middagen fekk vi nyte flott song, fiolin
og orgelspel.

Blide damer etter dans med «Tante Monika».

Rådspresident Lisbeth Nesteng og Distrikspresident D27 Solrun V. Sætre.

Overraskinga kom til slutt fra damene i Volda
Inner Wheel da vi fekk utdelt hatter og danse
med «gamle tante Monika».
Flott arrangert av Ørsta IW, ei helg med godt
årsmøte, sosialt samvær og lokal kultur.

Folkedansgruppe frå Ørsta.
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Solrun V Sætre, Jenny G Vatne, Anna
Driveklepp.

Fra klubbene

Flink ballettdanser.

BRATTVÅG IW
Februar
Han Jonas hadde letta på krava og då fekk vi
endeleg samlast igjen. Åh, kor godt å sjå
kvarandre. Eg kunne stemme i «Ja dette har vi
venta på så lenge».
Hovedpost: «Pink First», IIW presidenten sitt
motto. Komiteen hadde løyst det fortreffeleg.
Petra Gamlem, primus motor i Gamlem Helselag, fortalde engasjert om arbeidet kvinnene i
laget gjer, og samarbeidet på landsbasis, no
Nasjonalforeningen for Folkehelsen.
Motivet er tre ord: omsorg = å bry seg, trivsel
= glede med meining og kunnskap = informasjon og opplysning. Starten på landsbasis

var i 1910 med vekt på arbeid mot Tub. Opplysningsarbeid med tanke på kosthald,
hjerte/kar og i seinare år demens/alzheimer.
Gamlem helselag vart etablert 1935. Kvar tysdag er trimdag. Ut på tur. Alle nyfødde i
bygda får badehandkle, og alle over 65 blir
inviterte på julebord. Basarpengar finansierer
det meste.
Vi fekk også informasjon om arbeidet som
Røde Kors gjer både for store og små. Konklusjon: Dette fortel kor viktig frivilligheita er
og kva gagn og nytte samfunnet har av slikt
arbeid.

entreprenører, herav 7 utenlandske selskap.
Hovedentreprenør for arbeidet er Skanska, og
total pris kr. 5,6 milliard. Ca. 5 million er brukt
hver dag.
Vegen består av 3 underjordiske tunneler pluss
broer og fyllinger. Tunnelene er kun tillatt for
biler, 80 km/t og 7% stigning med 2 felt.
I august 2022 blir det offisiell åpning av heile
veganlegget med folkefest. Denne feiringa blir
på Harøya som er den ytterste øya.
Nordøyvegen skaffer fastlandsforbindelse til
ca. 2.700 personer på Harøya, Fjørtofta,
Skuløya/Flemsøya, Haramsøya og Lepsøya.

3 min: «Frukosttankar og kvardagsgleder» kva
er det? Jau bl.a. å nyte morgonkaffien og sjå
på fuglane som glade forsyner seg av
mattilbodet på fuglebrettet, medan den andre
parten gjerne studerer universet. Glede når
etterkomarar vel seg nærområdet som bustad,
glede når nytt liv kjem til, glede å endå ha
mor trass demens, glede over endå å ha evne
til å observere og fornemme livet. « Nyt små
ting, for ein dag har du glede av å sjå tilbake». Takk Kirsti, fine refleksjonar og
meddelte gleder.

Tusen takk til Marianne for ei flott orientering.
Iso-Ingrun refererte brev fra fadderklubben i
Gøteborg.
I kaffepausen hadde vi loddsalg, kr 1000,-.

Framlegg på nytt styre i BIW for 2022-2023
blei også godkjent. Ny reflektant som vi håper
vil vere med i klubben.
Mars
Vår president, Aud Larsen, ønska 14
medlemmer og 1 reflektant velkommen, mars
er første vårmåned og 8. mars er
kvinnedagen. Kva passa då bedre enn at ei
kvinne som leder et kjempestort prosjekt er
hovudpost i dag.
Dagens hovedpost var orientering om Nordøyvegen ved prosjektleder Marianne Nærø.
Vi fikk ei fyldig og god orientering fra starten
i 2015 og til i dag.
Det er et stort team som har vært i arbeid, på
det meste ca. 500 arbeidere, 173 under-

VOLDA IW
Februar
Vi opna møtet med å synge: La oss leve for
hverandre.
Åshild Longvastøl leia møtet og opna med å
lese diktet: Dryssa stjerner.
Vi hadde besøk av Astrid Gjersdal som informerte om BUA (Barn/ungdom/aktivitet).
BUA Volda har sports- og friluftsutstyr til lån for
alle, men hovedfokuset er born og unge.
BUA er ein nasjonal ideel organisasjon som
jobbar for at born og unge skal få muligheit
til å prøve fleire og meir varierte aktivitetar.
Kirsti Øy Driveklepp hadde 3 minutt over
boka: En frosk i fjorden – Kunsten å bli norsk
av franske Lorelou Desjardin som får et jobbtilbud i Norge og flytter hit uten forkunnskaper
eller kjennskap til landet.
Til avslutning song vi: Danse mot vår.

TROMSØ IW
Januar
President Signe åpnet møtet med å ønske alle
et godt nytt år. Hun syntes det var kjekt å se
alle igjen. Da dette var et møte som skulle vært
12. januar nærmest Tenkedagen eller Inner
Wheel-dagen den 10. januar, snakket Signe
litt om Inner Wheel og det vi arbeider for og
at vi har fokus på kvinner og barn.
President Signe kunne fortelle at vi nå er 25
medlemmer. Hva kan vi gjøre for å få flere
medlemmer og klare å beholde de
medlemmene vi har? Bør vi nå begynne å
tenke nytt? Her ble det litt diskusjon, og
mange forslag kom på bordet. For eksempel
formiddagsmøter, besøk på bedrifter og institusjoner, besøk av Essens, arrangement med
Rotary og flytte tidspunktet for når vi skal begynne møter og besøk på museer. Alt dette er
noe vi bør diskutere fremover for å gjøre
møtene interessante. Det ble foreslått at vi
gjerne burde hatt en programkomite.
President Signe minnet medlemmene om at på
neste møte, 16.februar, skal det være valg.
Så nå er det bare å si ja når en blir spurt om
å ta verv.
Når det gjelder å gi penger til våre nasjonale
prosjekter, har klubben ikke gitt penger
hverken til narkotikahunden eller Dorcas Hus

på lenge. IW har gitt penger til 19 hunder.
Når det gjelder penger til nærmiljøet ble det
bestemt på julemøtet at vi skulle gi 10 000 kr
til bladet VIRKELIG og 10 000 kr til innvandrerkvinner på voksenopplæringen. Kjersti
Bakken vil komme på neste møte og fortelle
om det hun driver med.
Klubben har fått brev fra SOS- barnebyer sitt
kontor i Moskva angående vårt nye
fadderbarn Daniel.
Past distr.pres. Karin Gabrielsen spurte om
klubben kunne påta seg «Ryst sammen» på
Distriktsmøtet i 2023, noe klubben var positiv
til.
3- min. v/ Karin T. Hansen.
Karin tok utgangspunkt i mottoet til verdenspres. Ebe Martines Paniterri: Pink First –
Kvinner hjelper kvinner! Hun nevnte hva IW
har gjort for kvinner på Madagaskar, utdanning av jordmødre i Etiopia. I Kongo skal vi
støtte Nobelprisvinner og lege MUKWEGE
som driver Dorcas Hus. Her hjelper han
kvinner som er voldtatt og lemlestet. Oppholdet og behandlingen på sykehuset har
hjulpet dem til et nytt liv. Dette er et samarbeid
med Kirkens Nødhjelp.
Til slutt kom hun litt inn på hva vi kan gjøre for
å få møtene interessante og innholdsrike.
Mars
Signe ønsket 14 medlemmer hjertelig velkommen til møtet og håpet vi fikk et koselig
møte. Hun konstaterte at verden dessverre er
blitt en annen siden forrige møte.
Invitasjon fra Tromsø Syd-Rotaryklubb ang.
deres 50 års-jubileum som er 7.april. Karin
Trones Hansen vil representere klubben vår.
Det ble fremmet forslag om vi skulle gi penger
til Ukraina. Det er opprettet en konto hos IW
Norge som vi kan sende penger til. IW
Norge sender pengene videre til Røde Kors.
Det ble enstemmig vedtatt å bevilge 10 000
kr til Ukraina.
Kveldens foredragsholder var Knut Smistad,
journalist i Nordlys. En mann de fleste her
kjenner til. Han startet med å fortelle litt om
seg selv, og om yrket sitt. 45 minutter med
mange gode historier og latteren satt løst.
3minutter Med Karin Gabrielsen. Hun snakket
om Small Talk! Her var det mange ting å tenke
igjennom når en ikke vet hva man skal snakke
om når man møter ukjente mennesker i forskjellige sammenhenger. Mange gode tips!

ÅLESUND IW
Mars
Vi var 8 damer som møttes hos visepresident
Mette på Emblem.
Veien videre – skal vi fortsette som venneklubb
og hva skal oppsamlede midler gå til.
Dette vil klubben ta opp igjen på et senere
møte.
3-minutt
Mette leste fra Diktet Du må ikke sove av
Arnulf Øverland. Et nydelig og tankevekkende dikt som ble skrevet i 1937, men som
dessverre minner oss om hvordan situasjonen
i dagens Europa er.
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På slutten av Inner Wheel året begynner ting å bli litt mer normale igjen og kanskje kan vi begynne høsten med ny frisk og nytt mot til å sette i gang for fullt. I vårt distrikt vil vi miste flere
klubber og det er trist, det vil merkes godt. Jeg vil benytte anledningen til å ønske alle en riktig
God Sommer.

Haugesund Inner Wheel 75 år

Haugesund Inner Wheel klubb ble stiftet 14.
april 1947 og mandag 25.04.22 feiret 25
av våre medlemmer dette.
Vi var samlet i Håndverkerens lokaler fra kl
1900- 2330.
President Turid Skarsgaard ønsket velkommen
og Vigdis Løland Ingvaldsen spilte et vakkert
stykke på piano.
Våre æresmedlemmer Ingrid Utne Ringen,
Gerd Hedegaard Larsen og Magda Kongshavn Espeland deltok i lys-sermonien sammen
med presidenten.
Alle medlemmene bidro til Innerwheel sangen
vår.
Vi hadde god mat:
Forrett: Spekeskinke m/ melon
Hovedrett: Laks
Dessert: Sitronfromasj
Æresmedlemmene Ingrid Utne Ringen, Gerd

President Turid Skarsgaard ønsker velkommen
Hedegaard Larsen og Magda Kongshavn fortalte fra sine opplevelser gjennom mange år
på turer i inn og utland sammen med
Innerwheel.

Ingrid Utne Ringen forteller om opplevelser i
sine 40 år i Innerwheel.

Vigdis Løland Ingvaldsen underholdt på piano

Magda forteller om sine opplevelser i
Innerwheel

Æresmedlemmene Ingrid Utne Ringen, Gerd
Hedegaard- Larsen og Magda Kongshavn Espeland deltok i lys-sermonien

Gerd Hedegaard- Larsen

Kaffi-komite: Margit Brekke og Astrid Fjeldheim

Kaffi-komite: Berit Velde
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STAVANGER INNER WHEEL KLUBB
Marsmøtet
Klubben hadde som program på marsmøtet
besøk av Byantikvar i Stavanger Hanne
Windsholt, hun tok for seg byens lys særlig på
kveldstid, fra vekterens enslige lykteskinn til
LED-lys feber rundt om i sentrum og særlig
langs kaien. Det ble et interessant kulturhistorisk blikk på utendørsbelysningen i
Stavanger.
Aprilmøtet
Vi hadde på april møtet besøk av Sigvart
Marnburg som snakket om seg selv som
handelsmann og billedkunstner. Fra å drive et
av byens handelshus til å bli kunstner på heltid
og som til tross for en meget høy alder har utstillinger med jevne mellomrom.

Vi har mange gode minner fra treff, klubbmøter, Rally og sommer avslutninger, og vi vil gjerne dele noen klipp fra arkivet.

Stavanger IWK på sommeravslutning. Slitne damer venter på hurtigbåt hjem etter en flott tur
til Finnøy i Ryfylke og som alltid god stemning.

Orientering om årets spennende bøker, Marit
Friis-Thommassen har orientert til stor glede for
klubbens lesehester.

Orientering om olivenolje produkter hos
Oliviero. Gro Holmen , Eli Stabenfeldt og
Jane Høgalmen lytter interessert.

Nordisk Rally i Skagen, overlevering av pengegave til Grønlandske barn, V/ Helene
Thorkildsen.

Gunn Sembsmoen og Helene Thorkildsen på
Landstreff i Stavanger, som også var Inner
Wheels 90 års markering.

Tre fint pyntede damer på Landstreff i Halden,
ble en stor opplevelse for Torill Nordbø, Marit
Friis-Thommassen og Gunn Sembsmoen.

Et knippe deltagere på Rally, damer fra Haugesund og Stavanger.
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«Kom, mai, du skjønne milde,
gjør skogen atter grønn,
og la ved bekk og kilde
fiolen blomstre skjønn.»
Med disse strofer ønsker jeg alle
en fin vår og sommer.

Distriktsårsmøtet 2022

Fra middagen på årsmøtet .

Et vel gjennomført distriktsårsmøte ble holdt
12.-13 mars på Strand Hotel i Fevik. Alle klubbene var representert.
Søndag presenterte Line Wettestad Kirkens
Nødhjelp (KN) gjennom 75 år. Hun fortalte
om hvordan organisasjonen eies og driftes av
alle kirkesamfunn i Norge (unntatt Caritas). De
er tilsluttet ACT Alliance (Act Churches
Together) som er trosbasert, men de hjelper
alle; uavhengig av tro eller ikke. Kirkens
Nødhjelp er basert i 30 land med 1 norsk ansatt hvert sted, mens resten av medarbeiderne
er lokale. De har nå satt i gang et stort engasjement i Ukraina med drift av 5 små transittleirer for flyktninger på vei videre i Europa.
Dorcas Hus ved dr. Mukweges Panzi sykehus
i DN Kongo er jo vårt hovedprosjekt akkurat
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nå og KN har samarbeidet med dr. Mukwege
siden 2014. De hjelper kvinner som har vært
utsatt for voldtekt og kjønnsbasert vold. Først
får de livreddende og medisinsk hjelp på sykehuset før de overføres til Dorcas Hus for videre
behandling. Her får de ro og pleie sammen
med psykisk helsehjelp for traumer etter
volden. Videre får de skolehjelp og yrkesutdannelse for å kunne ivareta seg selv og
eventuell familie. Det var fantastisk flott å høre
gode historier om hvordan ulykke kan vendes
til fremgang! Men det er tydeligvis en lang og
tung vei å gå, så de trenger vår støtte videre.
Line Wettestad og KN er svært glade for å ha
Inner Wheel Norge med på laget, og hun ble
meget fornøyd da distriktspresident Grethe
kunne overrekke en rose og ikke minst kr
5000 til Dorcas Hus etter foredraget.

DP Grethe takker rådpresident Lisbeth

DP Grethe takker distriktsstyret for samarbeidet Foredrag av Line Wettestad
i 21/22.

Fra klubbene
LARVIK IW
Da er vi endelig i gang igjen, med regelmessige møter og godt fremmøte. Vår observatør
ønsker å bli tatt opp i klubben fra og med IW
året 22/23 - gledelig!
Det internasjonale møtet ble flyttet til februar,
og Rådspresident Lisbeth Nesteng holdt et
særdeles informativt PowerPoint foredrag for
oss om Dr. Mukweges prosjekt og Dorcas
Hus.

Distriktspresident Grete Holte Eriksen besøkte
oss i mars. Hun viste bilder fra sine klubbesøk
høsten 2021, snakket om hva IW er for
henne, fellesskapet og alt det morsomme vi
kan være med på. Hun kom også inn på
fremtiden, hvordan vi kan styrke organisasjonen og få alle til å bidra aktivt. Livlig diskusjon etterpå!
I april ble vi invitert hjem til Laila og Tor Buaas,

Lisbeth Nesteng og Mette Støtvig.

Hagerup.
Kvinnedagen skulle jo markeres, og ISO
Reidun hadde regien for dette. Hun minnet oss
om viktigheten av også å støtte det internasjonale kvinnearbeidet. Hun hadde på forhånd sendt alle medlemmene en nettadresse,
www.kvinnehistorie.no, og bedt oss om å ta
med Ipad eller mobiltlf.
Så guidet hun oss gjennom de ulike temaer
på denne nettsiden. Videre fikk vi gruppeoppgaver som skulle diskuteres og til sist oppsummeres. Alt i alt et flott opplegg som var
godt forberedt. Hun ble overrakt en rød rose
som takk.
Etter kaffepause hadde vi utlodning til inntekt
for Ukrainas ofre i den meningsløse krigen
som pågår der. Kr. 3.000,- ble sendt via aksjonen som Grimstad Rotaryklubb har satt i
gang.
Tidligere i år har vi støttet Dorcas Hus med kr.
4.000,- og Narkotikahundprosjektet med kr.
4.000,-.

og har vært flinke til å møte på nesten alle
våre møter som vi har arrangert, gjennom hele
denne pandemien. Også nå på februarmøtet,
som også var vårt årsmøte med valg av nytt
styre for IW året 2022-2023. President
Helene startet møtet med en billedkavalkade
over sitt lange IW-liv, hva IW kan gi deg av
lærdom og opplevelser og ved å påta seg forskjellige verv i klubb, distrikt og råd. Ja, helt
opp til det internasjonale styret. Og ikke minst
gi deg venner over hele verden. Etter kaffekos
og prat, fikk vi høre egoforedrag fra to av våre
nyeste medlemmer. Gjennom egoforedrag blir
vi bedre kjent med hverandre. Så var det valg
og vi i klubben kan glede oss over at de «nye»
medlemmene engasjerer seg og stiller til valg.
Nye styremedlemmer gir ny inspirasjon. Så vi
går et nytt spennende IW år 2022-2023 i
møte.

Grete Holte Eriksen og Mette Støtvig..
hvor sistnevnte holdt et morsomt og meget interessant foredrag om Carl Nesjar, «Æresborger, verdensborger og vidunderbarn».

Tove Knudsen med egoforedrag

Kragerø Inner Wheel Klubb.

Laila og Tor Buaas.
Vi har også hatt artige 3 minutter der en fortalte om utdelingen av Amandaprisen hvor hun
hadde vært til stede sammen med datteren
som var nominert. En annen berettet om sin
oldefars lokale slektshistorie.

KRAGERØ IW
Vårt møte 8. mars falt sammen med Den
Internasjonale Kvinnedagen. President Jorunn
ønsket 16 medlemmer velkommen på tradisjonelt vis med lystenning og gratulasjoner
til de som hadde fødselsdag denne måneden.
I sine 3 min. leste Borgny et fint stykke med
tittelen «Til kvinner er vi født» av Inger

På vårt møte 5. april hadde vi besøk av Benedicte Baugstø som er prosjektleder for såkalt
«Velferdsteknologi» i Kragerø kommune. Flere
eldre lever lengre enn før, trener mer og
dermed holder seg friske og klarer seg selv
hjemme. Prosjektet går foreløpig over 3 år,
og går i korte trekk ut på å kartlegge brukerne
ved å teste ut teknologisk assistanse og hjelpemidler som bidrar til økt trygghet og sikkerhet
hjemme. Baugstø ser for seg at den nye teknologien etter hvert vil bli en fast del av helsetjenesten i Kragerø. Ev. behov for
sykehjemsplass kan kanskje utsettes. Mange
hadde spørsmål underveis. Et meget interessant foredrag.

ARENDAL-NEDENES IW
Våren er i anmarsj. Vårblomstene titter frem i
skog og mark og det er tid for hagestell og
rydde opp etter høsten og vinteren. Og etter
to år med et mer eller mindre nedstengt
samfunn pga. Corona, er vi nå tilbake til en
mer normal hverdag. Munnbindene er mer
eller mindre borte og ingen karantene lenger,
men vi ser at både møteaktiviteten og ikke
minst kulturlivet strever ennå. Vi er fremdeles
forsiktige. Men medlemmene i klubben vår er

Marsmøtet var viet til «Peismøte», dvs. klubbens medlemmer deles opp i små grupper i
private hjem. Møtene blir mer personlige og
vi blir alle bedre kjent med hverandre. Men
møtene har gjerne også et tema som for eksempel det å finne og diskutere møteprogram
for neste IW år. Nå i april står vårt
mangeårige arrangement for voksne psykisk
utviklingshemmede, dansefest på Strand Hotel
Fevik, for døren. Pga. korona har dette blitt avlyst de siste to årene, så vi er både spente og
usikre om vi får dette opp og stå igjen. I mai
er det tid for Intercitymøte sammen med naboklubbene, og så sommermøte i juni, hvor vi
i år får besøk av vår danske vennskapsklubb,
Aars IW. En spennende avslutning på et IW
år med mange utfordringer, men med mange
minnerike opplevelser.

Peismøte hos Brith Smedal.
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Denne gangen takker distriktsredaktøren for seg og gir pinnen videre til ny redaktør. Nå har
vi slitt med korona i to år og et nytt truende element holder på å gjøre oss urolige her i Europa.
Vi tenker på våre innerwheel veninner i Ukrania og håper at freden vil komme i overskuelig
fremtid.

Distriktsårsmøte i distrikt 31

Fra klubbene
KOLSÅS IW
En kveld hadde klubben besøk av foredragsholder, Jørgen Aag, som kalte foredraget
«Meg og musikk – Et langt forhold». Det startet
med sveivegrammofonen, blokkfløytekurs i 1.
klasse på Snarøya skole, siden skolekorps,
Stabekk Janitsjarorkester, Foreldrekorps Hamarbakken skole, hvor han fremdeles spiller
bassklarinett. Han ga oss glade glimt av
musikk av Rolling Stones, Simon og Garfunkel,
Billy Joel, filmmusikk av John Williams, - og
mange, mange flere, som vi gjenkjente og
mimret og gledet oss over. Han er fortsatt aktiv
i Hammarbakken og spiller også i orkester i
Jar. Foredraget vakte stor glede blant
tilhørerne.
KLØFTA IW
Vi har hatt besøk av Wanda fra «Fem stjerner»
som viste vårens klær, og mange ble inspirert
og fant et fint antrekk. Vi var 12 medlemmer
som møtte og 4 gjester fra naboklubben Jessheim. Vi gledet oss også med deilige kaker
og frukt.
BRUMUNDAL-MOELV IW
President Lisbeth ønsket velkommen og tente
våre tre lys. Deretter ga hun ordet til de to ansatte fra optiker Sønes i Brumunddal som på
en svært interessant måte informerte om briller
generelt, høreapparater, solbriller og diverse
hjelpemidler. Nina Tørudbakken startet opp
med gode råd for øynene: Sjekk øynene! Grå
stær kan opereres, men grønn stær kan være
en alvorlig diagnose dersom den ikke oppdages i tide. Den er også arvelig. Hun sa at
ved minste mistanke om noe galt, TA KONTAKT MED OPTIKER/LEGE! Mange plages av
tørre øyne, dvs. talgkjertlene tørker inn og
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Distriktsårsmøtet i D31 fant sted på Thon Hotel
Opera lørdag 19. mars og ble åpnet ved at
distriktspresident Greta Lyckander Falch ønsket
velkommen og minnet oss om Inner Wheels
formål. Det var 39 stemmeberettigede og
totalt 65 til stede. Gjester var rådspresident
Lisbeth Nesteng og distriktsguvernør i D 2310
Erik Kreyberg Norman som begge hilste til forsamlingen. Distriktsguvernøren overrakte et
bevis på at det var satt inn kr 5 000,- i D31s
navn på Rotary disaster fund. RP Lisbeth
rapporterte om Rådets arbeid det siste året og
sa at hun var mer opptatt av fremtiden enn av
fortiden.
Foredragsholder Turid Weiser fra SOS barnebyer fortalte interessant om hvor bra barn som
var oppvokst i barnebyen i Kandalaksha har
klart seg videre i livet. Det viser at dette er en
fin måte å hjelpe barn på som har mistet sine
foreldre. Vår DISO Grethe Slotnæs akkompagnerte våre sanger på trekkspill og Lise
Holland ledet oss greit gjennom behandlingen
av alle sakene.
Det kan nevnes at Sissel Høihjelle Michelsen
som nå er lovkomiteens leder (Constitution
Chairman) i International IW og er gjenvalgt
for neste år, ble renominert til vervet for
2023/2024.
En hilsen:
Kæra redaktør!
Tack før ett fint Årsmøte på Thon Hotel. Møtte
flera gamla´bekanta bl.a en tidigare kollega
guvernør i Rotary Erik Kreyberg Norman. Så
har jag blivit ombedd senda några bilder från
vårt senaste møte hos Inger Støtvig där vi
hade upptag av en ny medlem Jennifer
Alvenes. Jag har varit medlem i Skøyen Inner
Wheel från starten 24. oktober 1988. Då var
vi 12 medlemmar varav 5 er kvar. Vi har fått
flera nya medlemmar och hållit oss till 12
medlemmar. Jag er også medlem av Oslo Vest
Rotary sedan många år. Då hette vi Skøyen

President i Oslo Inner Wheel, Kari Brun.

Anne-Marie Hadenius og Guverør Erik Kreyberg Norman.
Rotary och var en av de första klubbarna som
tog in kvinnliga medlemmar. Er nog mer aktiv
i Rotary før vi ses var vecka.
Med venlig helsning Anne-Marie Hadenius

Sissel Høihjelle Michelsen og Erik Kreyberg
Norman.

øynene renner over av tårevæske. Varm klut
over øynene ca. ½ minutt morgen og kveld
og lett massasje kan hjelpe. Det finnes også
dråper. Viktig at disse ikke inneholder konserveringsmidler! Gelé kan også brukes om
kvelden. Gjesten Monica Elvsvebakken informerte om høreapparater. Det er et utall forskjellige typer. Viktig å få tilpasset ett som er
optimalt for den det gjelder. Det kan være
vanskelig å bli vant med bruken, det kan ta
opptil 3 måneder. Godt råd til den som bruker
høreapparat og skal være med i større forsamlinger: Lurt å sette seg med rygg mot et
hjørne/vegg slik at det ikke kommer lyder bakfra! Rens og reparasjon kan mottas av Sønes,
man må ikke nødvendigvis dra til det sykehuset man fikk høreapparatet. VIKTIG MED
FORSIKRING! Damene informerte også om
forskjellige solbriller som finnes. Filterbriller
(gule glass) der man lettere kan se konturer i
naturen, spesielt snøflater. Polariserte briller
som tar alle refleksjoner og skinnet på f.eks.
vannflater og ikke polariserte med styrke. Det
viktigste er bekyttelse mot UV-stråler.
I klubbens 3-minutter ble det fortalt levende fra
boken «Jordmor på jorda» der Edward Hoem
har skrevet om sin egen tippoldemor Marta
Kristine som gikk fra Romsdalen til Kristiania
for å få seg jordmorutdannelse – og gikk tilbake igjen! Hun ble mor til 10 barn. En av
dem var Knut som Hoem har skrevet om i
«Slåttekar i himmelen».
I forkant av årsmøtet ble det arrangert et ”ryst sammen”, som man ser var meget hyggelig.
Referat fra møtet i Buttekvern 5.april 2022
Den 5.april ønsket president Lisbeth 12
medlemmer velkommen til vårt medlemsmøte.
Så ble ordet gitt til Prostidiakon Lisabeth
Kvalevaag Holm.
I et oratorisk fossefall av ord fikk vi et glimt inn
i en hektisk hverdag som diakon for hele prostiet. Hun fortalte bl.a. om hvorledes Sorggruppen fungerte. Likeledes om Kafe
forglemmegei og om Walk and talk. Det ble
også startet åpen kirke for to år siden. Hun
har også vært på Videregående Skole for å
snakke om psykisk helse. Nå jobber hun med
å lage en plan for hele diakonatet i Ringsaker.
Hennes nærmeste overordnede er Kirkevergen
i kommunen og ikke som nok mange av oss
trodde, domprosten.

Birgith hadde kveldens 3-minutt og leste et
stykke om vinter og glatt føre. Her var det nok
mange som kjente seg igjen.
Liv Grete fortalte at det står rundt kr. 10000
på kontoen til Dorcas hus. Hun regnet med at
dette beløpet ville øke fremover. Hun fortalte
videre om Gro Finstad i Fokus som har vært i
møte i FN om at det må fokuseres like mye på
kvinners problemer som på menns.
Ellers fortalte hun om en Iransk forfatterinne
som nå bor på Lillehammer og som er en fribyforfatter og at dette handler om kvoteflyktninger. Det er 70 byer som tar inn
fribyforfattere.
Presidenten slukket våre 3 lys og takket for
møtet som ble avsluttet ved nitiden.
Ragnhild

ELVERUM IW
Klubben takker for seg dette året men har treff
til siste slutt.
De har blitt enige om fordeling av verdigjenstander og hvordan eventuelt overskudd skal
fordeles. Man vil også prøve å ha faste formiddagsmøter utover høsten. Dessverre legger
også Hamar Vest og Jessheim ned.

Birgit og Grethe

MESNA-LILLEHAMMER IW
På aprilmøtet holdt studentprest ved Høgskolen i Innlandet Anne Anker Bolstad en
veldig fin og interessant presentasjon av
fenomenet labyrinter og labyrintvandring. Det
er to typer labyrinter: på engelsk en Maze

med høye hekker, og en Labyrint som er rund
og tegnet inn i bakken eller i et gulv. En Maze
er til å gå seg bort i. En Labyrint er et åndelig
verktøy for å gå inn i seg selv, finne veien til
senteret, til seg selv. En Labyrint inviterer til
meditativ vandring.
Labyrinten er 4000 år gammel og finnes på
alle kontinenter og i alle kulturer. I Europa har
Sverige flest klassiske labyrinter, bla. på Gotland. Romanske labyrinter lagt som
gulvmønster er kjent fra 165 f.K. til 400 e.K.
En meget kjent middelalder labyrint finnes i
gulvet i katedralen i Chartres (1204) sør for
Paris. Den ligger i gulvet foran sakristiet og er
13x13 meter. Hver fredag er stolene fjernet,
og folk fra hele verden kommer for å gå i den.
I en Labyrint kan vi vandre langsomt med våre
liv. Her er ikke «blindveier», men slyngninger
som kan gi mulighet for vendepunkt i livet.
Første lørdag i mai er verdens labyrintdag.
Labyrinter kan lages av mange materialer.
Studentpresten har laget to store labyrint
tepper, ett til hver av kampusene på
Lillehammer og på Gjøvik. Det er
«fingerlabyrinter» på vegger i Londons T-banestasjoner. Fingerlabyrintene, f.eks. i form av en
treplate omhandler de fire «R’er»:
Release - Gi slipp; Receive - Ta imot/åpne;
Return - Vend tilbake; Reflect - Reflekter.

NANNESTAD IW
Møtet i mars var et fellesmøte med Nannestad
Rotary Klubb. Temaet var Norge, og bordene
var pyntet med bjerkeløv og tulipaner (laget
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av Sidsel Bakken) og med servietter med
norske flagg. Det stod også norske flagg i
vinduene. Maten var selvfølgelig også norsk
– spekemat med eggerøre, potetsalat, etc.
Rotary tok opp et nytt medlem denne kvelden,
og utnevnte fire Paul Harris Fellows, to nye og
to Paul Harris plus one, og en av dem var vårt
medlem Karin G. Langaard! Vi gratulerer.
Til slutt var det lotteri, og utkommet var NOK
4000, som i sin helhet går til Pikeleiren.

HALDEN IW
Har hatt foredrag av Gunn Mona Ekornes.
Hun har vært museumskoordinator og politiker
i Halden kommune. Hun er utdannet kulturhistoriker og har kalt foredraget sitt «Husflid i
Norge og Halden husflidslag».
Husflid er en viktig del av kulturarven og forener tradisjon, håndverksteknikker, kvalitet og
skaperglede. Håndarbeid foregår i hjemmet
til eget bruk og salg. Materialer kan for ek-

Nora Hansen viser de nye vestene!

12

MAI 2022

sempel være garn, ull, stoff, metall, bein,
horn, tre, never og teger. Det benyttes mange
ulike teknikker som for eksempel veving, strikking, rosemaling og teger (fletting av røtter).
Husflid kan forhindre fattigdom og øke nasjonalfølelsen. Hjemmeindustri er ofte preget
av god design og kreativitet. I gamle dager
var husholdningene nødvendigvis selvforsynt
med det meste, men noen produserte også for
salg. Selbustrikk er et eksempel på hjemmeproduksjon. Kvinnene i Selbu har levert opptil
90 000 par Selbuvotter pr. år. Selburosa er
det mest brukte strikkemønstret i Norge. I
2017 strikket 48% av kvinner og 3 prosent av
menn. Eilert Sundt har dokumentert bondebefolkningens levekår og har skrevet om husflid og hjemmeproduksjon. Opplæringen
startet med spikkeskoler. Her lærte barn å
spikke tresko og trau med mere for å selge i
byen.

Klubben har fått et nytt medlem, Jennifer
Alvenes.

Hvordan få inntekter:
Mange av klubbene har samarbeid med
Rotary om hvordan få inntekter. Halden Inner
Wheel har en rekke ganger deltatt som vakt
ved arrangementer på Fredriksten festning. I
juni i år er det igjen klart for operaforestilling,
og vi skal denne gang stille med nye vester.
som bildene viser.

er innlemmet i kinesiske provinser. Tibet ble
samlet til ett rike tidlig på 600-tallet. Ble en
stormakt som varte til midt på 800-tallet. Dalai
Lama er den høyeste geistlige tittelen i den tibetanske buddhisme. Den ble første gang gitt
til lederen av Gelug-skolen i 1578. Den store
5. Dalai Lama overtok i 1642 også den politiske/verdslige makten. Dalai Lamaene beholdt denne doble maktposisjonen fram til
1959 da dagens Dalai Lama, den 14. i
rekken, måtte flykte. Den 5. Dalai Lama
gjorde Lhasa til politisk og religiøs hovedstad
og rekonstruerte og bygget ut det imponerende Potalapalasset som fra da ble Dalai
Lamaenes vinterpalass. Etter en krig mot
Nepal i 1792 ble Tibet stengt for all kontakt
med omverdenen – ble kjent som «Det lukkede
land». Som følge av den kinesiske revolusjonen (1911-12) med avsettelse av keiseren
erklærte Tibet seg som selvstendig i 1912 og
alle kinesere ble utvist. Høsten 1950 angrep
Kina Tibet og det ble inngått en avtale, den
første siden år 821. Kina satte i verk en sterk
kampanje mot klostrene som medførte et stort
opprør i 1956. I 1959 måtte dagens Dalai
Lama flykte til India. Klostrene i hele landet ble
stengt. Under den kinesiske kulturrevolusjonen
(1966-67) ble svært mange klostre, templer
og religiøse symboler ødelagt – bare 10-talls
av over 1000 klostre overlevde. Fra slutten av
1970 tallet har det vært en liberalisering, flere
klostre er gjenoppbygget og religiøs aktivitet
tillatt med beskjeden rekruttering av munker.
Har vært en styrt tilflytting av han-kinesere,
særlig fra 1992. De utgjør i dag ca. halvparten av befolkningen. Fra 1960 har kinesisk
blitt benyttet i administrasjon og undervisning.
Fra 1990 har det vært en betydelig økonomisk vekst særlig i de større byene. De som
har fått del i dette er velutdannede
mandarintalende han-kinesere, mens tibetaneren i hovedsak har falt utenfor den økonomiske utviklingen. Det har vært flere opprør
mot kineserne - i 2008 det største siden
1959.

SKØYEN IW
Har fått høre om Tibet. Det vi i dag kjenner
som Tibet – Den autonome region Tibet (autonom fra 1965) ble innlemmet i Kina i 1950.
Et stort høyfjellsland med gjennomsnittshøyde
4900 moh. – hovedstad Lhasa (3490 moh.).
Tibetanernes tradisjonelle hjemland og kulturområde er midlertid noe i underkant av dobbelt så stort som dagens Tibet – store områder

Siren Grønlie som fortalte om sine erfaringer
som «husfrue» i Iran hvor hennes mann var på
jobboppdrag. Hun var der i tre interessante
år (fra 2005). Hun gikk ikke ut alene. Hadde
sjåfør som kjørte henne rundt. Hun fikk et godt
forhold til sjåføren. Det var streng kontroll av
at «kleskoden» (tildekking hår og bar hud) ble
overholdt. Et treningssenter ble et fristed hvor
hun kunne treffe andre. Skitur i fjellene ble
også benyttet.

Kunstindustrimuseet ble etablert i 1876. De
har en stor samling av bygdekunst. De har
drevet opplæring i husflidsarbeider. Den
Norske husflidsforening ble stiftet i 1891. Formålet skulle være husflid til eget bruk og salg.
Husfliden i Oslo hadde en egen bygning med
stor produksjon og utsalg. I 1987 var det slutt
og alt ble pakket ned. Materialet ble gitt til
Norsk Folkemuseum. Norges husflidsforening
ble stiftet i 1910 og heter nå Norges husflidslag og er en paraplyorganisasjon for lokale
husflidslag. Foreningen har ca. 20 000
medlemmer og over 350 lokallag. Halden
Husflidslag ble stiftet i 1966. Det ble grunnlagt av Martha Parmer. Det er julemesse hvert
år hvor det selges gjenstander som
medlemmene lager. De har opplæring i
bunadsøm og de har gjennom årene hatt
mange kurs i ulike teknikker. Østfold husflidslag har bunadsutsalg i Moss. Kvinnedrakt fra
Østfold ble utarbeidet fra 1930. Skjørt og
trøye er fra Ellefsrød gård på Idd. Sjalet er fra
Valdres. Tekstiler fra Ellefsrød har vært viktig
for tekstilhistorien i Halden. Hans Johnsen Hov
kjøpte store deler av tekstilsamlingen derfra.
Det ble en del av den senere Hovsamlingen.
I 1949 kom Østfold bondekvinnelag på
banen med Løkendrakten. Den er fra Løken
gård i Trøgstad. Mannsdrakten er fra Ellefsrød
gård.

GIMLE-MAJORSTUEN IW
Referat fra Intercitymøtet 8. mars 2022 på
Vinderen Seniorsenter
Vi var i alt 27 til stede på møtet, inkl. gjester
og foredragsholder. Foruten 16 personer fra
vår egen klubb var DP Greta Lyckander Falch
og DISO Grethe Slotnæs møtt frem. I tillegg til
fire gjester fra Røyken/Hurum, tre fra Lørenskog og en fra Lillestrøm Inner Wheel klubb.
Fra vår egen klubb fikk vi dessverre mange
avbud i siste liten pga. sykdom og andre
uheldige omstendigheter.
Men møtet ble svært vellykket til tross for en
del forfall. Alle var glade for endelig å kunne
møtes etter to år med lite møtevirksomhet og
få treffpunkter. Stemningen var høy og praten
gikk livlig rundt bordene.
Festkomiteen v/Anne Marie Stub og Helen
Østerhus og deres hjelpere hadde pyntet
hyggelige, vårlige bord med påskeliljer og
gåsunger. Serveringen var spekemat med
hjembakte brød og annet tilbehør, ost/kjeks
og kaffe og hjembakte kaker. Vi fikk servert et
glass med bobler før maten og vin/vann til
maten.
Past president Eva ønsket alle hjertelig velkommen til møtet og hilste samtidig fra
president Ellen Mellbye som dessverre var syk
og forhindret fra å komme. IW-lysene ble tent
av DP, DISO og Sissel Høihjelle Michelsen.
Eva minnet oss om Inner Wheels formål:
1. Å fremme sant vennskap,
2. Å oppmuntre til personlig hjelpsomhet og
tjeneste,
3. Å utvikle internasjonal forståelse.
Hun sa videre at vi hadde vært nødt til å skifte
lokale for intercitymøtet, men Vinderen egnet
seg helt flott til arrangementet når vi ikke var

Even Saugstad fortalte om «Oslos byoriginaler».
flere enn i underkant av 30 personer. Den
opprinnelige foredragsholder var også blitt forhindret fra å komme, men Kari Monsen hadde
på kort varsel klart å skaffe en ny, nemlig Even
Saugstad. Han fortalte om «Oslos byoriginaler» og det var virkelig morsomt og falt i
smak hos alle. Han hadde også med noen av
sine bøker som han solgte.
DP Greta takket for innbydelsen og syntes det
var flott å være i gang igjen etter en lang og
litt «stusselig» coronaperiode, og at Inner
Wheel-hjulet nå endelig snurret igjen. Reidun

Abrahamsen fra Røyken og Hurum Inner
Wheel overrakte en liten pengegave med
ønske om at det måtte bidra til et av de prosjektene vi støtter. Annbjørg Pedersen overrakte blomster fra Lørenskog Inner Wheel.
DISO Grethe Slotnæs sa også noen hyggelig
ord.

DP Greta Lyckander Falch og DISO Grethe Slotnæs var begge med på møtet.

Etter mat og foredrag var det loddsalg og trekning. Mange fine gevinster fant glade
eiere og det ble solgt lodd for i alt kr 5 380,som må være ny rekord! Pengene skal gå til
barn i Ukraina, som sårt trenger all støtte de
kan få i disse dager.
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Om
Inner Wheel -

og International Inner Wheel’s utvikling
Rotary var ikke gammel før medlemmene
skjønte at de trengte både hjelp og støtte fra
sine koner. Derfor nedsatte Rotary - klubbene
snart en «Ladies’Commitee» med Rotarypresidentens hustru som leder. Etter hvert
vokste det imidlertid frem et ønske om heller å
yte en selvstendig samfunnstjeneste, og
damene dannet derfor egne kvinneklubber,
«Women’s Clubs», hvor presidenten fremdeles
skulle være kona til Rotaryklubbens president.
Etter mønster av Rotary hadde disse klubbene
snart også egne foredragsholdere på sine
møter.
Klubbene antok forskjellige navn, allerede i
1916 - under første verdenskrig-fantes en slik
klubb i Liverpool,» Rotary Ladies» som tok aktivt del i forskjelligartet arbeid under krigen.
Men så i 1923 på en middag for Manchester
Rotary m/damer ble det i en tale foreslått å
danne en Ladies’ Rotary Club i Rotarys ånd
og prinsipper, og en møteinnbydelse ble sendt
Rotary-fruene.
På et tyrkisk bad - i badets avkjølingsrom-som
var det eneste man oppnådde å få gratis møttes for første gang 27 damer som nedsatte
en komite med Mrs. Oliver Golding som formann og med Mrs. Nixon som sekr./kasserer
og nytt møte ble berammet til 10. januar
1924. Dermed var grunnlaget lagt for en IW
- bevegelse som etter hvert skulle spre seg over
hele verden. IIW har i dag ca. 108 614
medlemmer i 104 land. Fruene Golding og
Nixon var nå i full sving med arbeidet som
med tiden skulle føre dem til å bli hhv. grunnleggende president og sekretær på både
klubb-, distrikts- og Association plan.
Innen møtet 10. januar - i bedre lokaler denne
gang - hadde man allerede klart å samle inn
£ 11, og til jul ble det sendt en pakke med
babytøy til et sykehus. Dette var opphavet til
de såkalte «Baby Bundles» som lenge ble
sendt verden over og som selveste Dalai Lama
takket for så sent som i 1974.
Ideen om IW spredte seg raskt, og det ble
snart et klart skille mellom IW og de andre
dameklubbene som etter hvert enten gikk over
til Soroptimistene eller inn i IW.
De første enkle klubblover så dagens lys. Det
ble slått fast at klubbens navn skulle være Inner
Wheel og kontingenten £1 pr. år. Medlemskapet skulle begrenses til å omfatte hustruer
eller «Womenfolk» over 21 år til rotarianere
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eller past rotarianere i Manchester. Klubbens
selvstyre og selvstendighet ble for øvrig understreket, og man var enige om bare å assistere
Rotary når man ble bedt om det.
IW-navnet ble valgt for å vise samhørighet
med Rotary. Det samme var tilfellet med
emblemet: et hjul med 24 tagger/24 timer i
døgnet. Betegnelsen Inner Wheel – det indre
hjul - ga en fin symbolikk for medlemmene,
men på engelsk kan det også være misvisende. Navnet er dog blitt stående uforandret tross de mange hentydninger og mer
eller mindre spøkefulle bemerkninger som
refererer seg til Inner tubes/indre organer,
sykkeldekkslanger eller til sykkelklubber som
har vært faste innslag i mange taler ved forskjellige anledninger.
Rotarianer - utledet av Rotary-er jo en utmerket
benevnelse, men på engelsk finnes altså intet
tilsvarende for IW. I 1959 utlyste derfor Association en navnekonkurranse. Det kom inn
mange forslag som alle ble forkastet, som
f.eks. Spinner- Rotina- Weelarian – Cog - Inner
Mowie - Good turner - Spokesman.?

Av Mette S. Rosenvinge Støtvig,
Larvik Inner Wheel

Hvem var så denne
kvinnen, Mrs.Golding?
Margarette Owen, født i Hay-on-Wye av
walisiske foreldre, utdannet seg til sykepleier
og arbeidet på et London sykehus for tropiske
sykdommer før hun giftet seg og flyttet til Manchester.
Hun gjenopptok sitt yrke under første verdenskrig og sammen med to andre damer startet
hun produksjon av sykepleierartikler, The
Nurses’ Outfitting Association med henne
som adm. direktør. Husk at dette var ganske
uvanlig for 100 år siden! Hun var en meget
dyktig forretningskvinne og en stor filantrop.
Hennes hovedinteresse var et barnehjem for
foreldreløse piker og et sykehus - hvor for øvrig
Manchester IW senere skaffet til veie og utstyrte et helt kapell. Også pikespeiderbevegelsen lå hennes hjerte nær. I tillegg var hun
også Soroptimist!
Uten tvil fant IW i Mrs. Golding den rette leder
på det rette tidspunkt. Personlig dannet hun en
mengde klubber og distrikter. Ved å reise land
og strand rundt fikk hun folk til å forstå betydningen av å stå samlet istedenfor å isolere seg
i enkeltklubber. Hun var en meget vital person
med klar hjerne og en egen evne til å overføre
ideer til andre. Hun var en strålende taler,
også med humoristisk sans. Hennes
sparsommelighet blandet med et meget stort
pågangsmot var begge nødvendige ingredienser i IWs barndom. Dessuten hadde hun
et pågangsmot som hjalp henne gjennom 6
års sykdom før hun døde i 1939. I 1936
måtte hun imidlertid trekke seg fra sitt verv som
Association President. Likevel var hun aktiv og
redigerte like til sin død de sider IW disponerte i Rotarys avis The Rotary Wheel.
Englands IWere hedret og takket henne ved
å gi 1 sh hver slik at de kunne overrekke
henne en strålende diamant- og safirring,
fattet som et IW emblem og designet av
sekretæren, Mrs Nixon, som forøvrig overtok
ringen etter Goldings død, og sørget for at
den ble testamentert til Association etter
hennes død igjen ( 1956). Således bærer enhver Association president denne ringen i sin
funksjonstid. Manchester IW ga i 1955 en
minneplate til Mrs. Goldings fødeby. Den er
plassert utenfor byens bibliotek.

Mrs. Goldings parhest gjennom alle disse
årene var the Founder Secretary Mrs. Gladys
Mabel Nixon (1889-1956). Hun var den
fødte, perfekte sekretær, men mislikte til de
grader det offentlige rampelys slik at det ikke
finnes noe bilde av henne, ja, selv hennes
data har det vært vanskelig å finne ut av!
Merk at mens IW har sitt opphav i England
med hjelp og støtte av de britiske Rotary , er
jo Rotary en opprinnelig amerikansk bevegelse. Det britisk inspirerte IW har fremdeles
ikke spesielt stor utbredelse i USA.
Rotarys grunnlegger, Mr. Paul Harris, var velvillig innstilt til tanken om et IW som en internasjonal bevegelse. I møte med Mrs. Golding
uttrykte han sin store beundring for IW og fortalte at både han og hans kone, Jean, drev
IW-propaganda. Mrs. Harris ønsket å fortelle
Amerika om alle IW-klubbene hvis mål var å
bli forenet i en stor internasjonal organisasjon.
I 1946 ble Mrs. Harris (1881-1963) livsvarig
Honorary Member i Edinburgh IWC i sin
fødeby. Til hennes minne har en skotsk
rotarianer frembragt en rose, The Jean
Thomson Harris Rose.
Etter Mrs. Goldings forslag ble det første District No.5 dannet i 1928. Enkle lovregler la
grunnlaget for IWs fremtidige struktur bl.a. at
IWs distriktsgrenser skal følge Rotarys.
Dannelsen av distrikt viste seg å være den
beste garanti for IWs utbredelse og den beste
forsikring mot vanskelige tider. Det ble klart at
det lett ville komme til stagnasjon dersom klubbene skulle være isolerte. Ved forpliktelser til
et distrikt - det kostet jo bl.a. litt å administrere
det - oppnådde klubbene både tilhørighet og
fellesskap.
Distriktsdannelsen ble dessuten en svært dynamisk impuls, særlig utenfor GB&I, til tross for
språkvansker, store avstander, mangel på kontakt og oversatte lover. Hollandske og skandinaviske IWere har fått stor honnør for sitt arbeid
som oversettere, noe som var en nødvendighet
for å få spredning til disse land.
Da 2. verdenskrig brøt ut, trodde man at IW
ville bli nødt til å innstille all virksomhet, det
ville bli for vanskelig å fungere i krigstider, men
så kom fordelen med en sentral ledelse.
Headquarters oppfordret snart alle klubber til
å gå sammen om de store oppgaver som lå
og ventet. Oppfordringen ble etterfulgt, og IW
gjorde en kjempeinnsats. IW ble i det hele tatt
en av Englands ledende kvinneorganisasjoner
som høstet meget stor anerkjennelse.
IW bidro etter hvert med støtte og pengebidrag til et stort antall foreninger som f.eks.
Røde Kors, Redd Barna og flyktningeorganisasjoner.
Hvilken styrke IW hadde i seg og hvilken offentlig anerkjennelse organisasjonen nøt godt
av, illustrertes best ved at IW ble reservert 20
plasser under dronning Elisabeths kroning i
1953!
Etter krigen ble organisasjonen omdøpt til Association of IW Clubs, og 16 år senere ble
de øvrige IW-land - bl.a. Norge – invitert til å
sende egne representanter til Associations konferanser som Council medlemmer. Vi har hatt
tre, alle fra D 36 som det het den gang,

Gyda Holmsen og Isabel Hvistendahl, begge
i dag D 29 og Eva Herud, i dag D 31.
Sistnevnte ble også Norges første nasjonalrepresentant/Board Member i 1967 da IIW
ble dannet i den form som gjelder i dag.
I begynnelsen av 30-årene fantes kun noen få
over-seas klubber i Australia. 15. mars 1935
ble Bergen chartret som den første klubb i Europa utenfor GB&I. Bergen IW, som måtte gå
under jorden under 2.verdenskrig, gjorde
likevel en krigsinnsats på sin måte.
Etter krigen ble det fart i dannelsen av nye
klubber verden over, og i 50-årene kom bevegelsen i full tyngde til Norge. Siden 1986
har vi hatt gleden av å ha Prinsesse Astrid, fru
Ferner, som vår høye beskytter.
På Convention kan vi forandre eller revidere
vår grunnlov/Constitution som alle må enes
om og så følge. Internasjonal forståelse er IWs
motto, og det må også være en medvirkende
faktor når kvinner fra alle verdens kanter og
med så forskjellig kulturell og religiøs bakgrunn
skal kunne forenes i samme lovverk. Vi er jo
nesten et lite FN i oss selv!
I 27 år har IWN hatt sitt Stapnesprosjekt, oppkalt etter Jenny Stapnes som var Misjonsselskapets sykepleier og leder på deres lepra
sykehus på Bekoaka, Madagaskar. «Sykehuset er det beste i landet ble det hevdet der
nede, og det er takket være IWN». Jeg vet
ikke om dere er helt klar over den enorme
hjelp vi har ytt på alle felt gjennom disse
årene!
Vårt lepraengasjement dannet grunnlaget for
at IWN - gjennom NKN - Norske kvinners nasjonalråd -- søkte og fikk 2 mill kroner til vår
egen AKSJON LEPRA i forbindelse med TV-aksjonen i 89.
Som kjent ble NKN nedlagt. Isteden ble det i
kjølvannet av TV-aksjonen og det positive samarbeidet mellom kvinneorganisasjonene fra
ytterste høyre til ytterste venstre besluttet å
danne et SENTER FOR INTERNASJONALE
KVINNESPØRSMÅL- SIKS, og vi var medlem.
SIKS ga ut bladet «Kvinner sammen» som gis

gratis til alle medlemmer om ønskelig. Da TVaksjonen gikk mot slutten, slo man sammen TVaksjonen og SIKS til en «Kvinnenes
bistandsorganisasjon», og IW er fremdeles
med i FOKUS - Forum for kvinner og utviklingsspørsmål.
Nordisk Ministerråd sto bak det første Nordisk
Forum som ble arrangert i Oslo i 1988. Der
deltok kvinneorganisasjoner fra hele Norden
med ca. 10 000 deltagere. Og IWN var
med. Vi arrangerte et meget godt besøkt foredragsmøte, tema Seksuelt misbruk av barn.
I august 94 ble det neste Nordisk Forum arrangert i Åbo, og vi er igjen med - med
samme tema. Vi hadde søkt om støtte fra Redd
Barna, som ville være med og hjelpe oss med
visning av Kari Grasmos maleriserie, «Barneskjebner», vise videoen «vår», «Stille skrik»
samt å stå for et lite seminar.
Høsten 91/92 ble det arrangert en landsomfattende teater/og hyggetur til Oslo. Dette
ble vellykket og var tenkt gjentatt hvert 3. år,
men det ble senere erstattet med landstreff.
IW samarbeidet med Rotary når det gjaldt
Handicamp, og ifm. RYLA/Rotary Youth
Leadership Award - seminar. Rotary har til
gjengjeld støttet oss mht. Stapnes og D30 og
D31s pikeleire.
IWN har som en NGO-organisasjon hatt konsultativ status i UNICEF fra 1991 og i FNs
ECOSOC, FNs sosiale og økonomiske råd,
fra 1974. Dette er observatørstatus. Ingen organisasjon kan bli medlem, det er det kun
stater som kan.
IIW har FN-koordinatorer i New York,
Geneve og Wien hvor vi er representert. I
Geneve og Wien har vi observatører i komiteer som arbeider med aldring, narkotika,
familie, barn, kvinner og menneskerettigheter.
Vi har vært representert på en stor internasjonal konferanse på Malta i forbindelse med
FNs familieår. Gjennom en underskriftskampanje hadde vi mulighet til å være med å
påvirke den gangs første Menneskerettighetskonferanse på 25 år i Wien i 1993. Av
referatene er jeg kjent med at det ble fokusert
på kvinners rettigheter.
Ingen venter mirakler – det er et langt lerret å
bleke - men vi er på vei, og IIW er med.
Vi er nå nesten 110 000 kvinner over hele
verden – sammen en stor ressurs som burde
kunne telle om vi vet å utnytte mulighetene.
Til slutt vil jeg gjerne understreke at de viktigste
jobbene i IW har klubbpresidentene og
ISOene. Det er opp til dem om våre engasjementsmuligheter skal nå frem til de enkelte
medlemmene. Hva hjelper det om rådspresidenten og DISO aldri så mye gjør en
god jobb om sakene ikke kommer videre.
Vi burde ha muligheten til å drive en selvstendig, engasjert og engasjerende kvinneorganisasjon på egne premisser som kan stå
støtt på egne ben pga. sin egenverdi.
Medlemstallet stiger globalt.

Bilde fra ETT bilde kampanjen, Julemøte i
Fredriksten IW.

«Together we can», sa past IIW
president Phyllis Charter.
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IIW NORGE – Fremtiden?
Vi har lagt distriktsårsmøtene 2022 bak oss og medlemmene har
staket veien videre for IW Norge inn i det neste IW året 2022-2023.
Flertallet, med D 28 og D 29 i mindretall, ønsket å fortsette som før
med fire distrikt med et råd på toppen. Dette betyr at medlemmene
stiller seg til rådighet til å bekle alle vervene i distriktene og i rådet i
året(årene) fremover? Kandidatene har ikke stått i kø de siste årene.
Men våre fire distrikt har klart nok en
gang, for IW året 2022-2023, å
stable et distriktsstyre opp å gå, men
med
liten
utveksling
av
styremedlemmer. Flere sitter på overtid. På toppen i NIWR er det bare
også gjort en omrokkering mellom
president og sekretær for kommende
IW år, dvs. rådssekretæren er
nominert til vise rådspresident av sin
klubb, mens sittende rådspresident
går inn som rådssekretær. Dette er
dog ikke helt etter rådsloven. Men
alt synes mulig når skoen trykker.
Rådskasserer fortsetter. Hvor lenge
kan dette fortsette? Trenger IW
Norge et råd? Ser vi ut i den store
IW verden er det bare 15 land som
har et råd og Nasjonal representant.
Se vedlagte oversikt hvordan IW
verden ser ut. Inner Wheel Norge
har strevd i mange år. Alle vet, men
vil ikke se det? Eller har ikke lyst til å
se det? De siste to årene har Norge
vært mer eller mindre nedstengt pga.
Corona. Og Ikke minst det sosiale
liv. Vanskelig å holde klubbliv og
møter i gang og dermed ble dette
viktige spørsmålet vedrørende en

FRE M I D EN?
T
Helene M. Torkildsen,
Arendal-Nedenes IW klubb
eventuell omorganisering av IW Norge
hengende i luften. Meningene har vært
mange. Det ble også opprettet et strukturutvalg
på rådsmøtet i januar 2020, uten å finne veien
videre for IW Norge. Så hva nå? Fire distrikt

med et råd på toppen fortsetter. Flere
og flere klubber har lagt ned og
medlemmer forsvunnet. Vi har også
mistet et distrikt, D 30. Fra å være
over 3000 medlemmer i 134
klubber på nittitallet, er vi nå redusert
til 38 klubber og 790 medlemmer.
Og flere forsvinner nok i løpet av de
neste IW år. Tilgangen på nye
medlemmer er liten, og da spesielt
yngre kvinner. Så fremtiden for IW
Norge og nåværende struktur er
svært usikker. To distrikt, D 29 og D
28 og kanskje også D 27 strever.
D 31 virker velfungerende nå, men?
Kanskje veien å gå er først 2 distrikt
og så forenes vi til et 1- Distrikt til
slutt? Rådet forsvinner på veien. Vi
må ha 2 distrikt for å ha et råd og 4
klubber for å ha et distrikt. Diskusjonen om en omorganisering av
IW Norge må fortsette. En omstrukturering av IW Norge bør ikke
være skremmende. Tvert imot gjør
det vår organisasjon lettere å administrere.
Men uansett den løsning vi kommer
frem til ettersom tiden går, så er IW
Norges fremtid avhengig av at alle
medlemmer er positive og deltar,
stiller seg til rådighet og tar et ansvar
for veien videre og for at vi alle skal
ha glede av IW, ikke minst å få beholde klubbene våre, klubbene som
er livsnerven i IW, i mange år fremover. Ettersom vi bli eldre, så betyr
det sosiale liv mye. Vi trenger
hverandre. Vår formålsparagraf:
vennskap, hjelpsomhet og internasjonal forståelse står i fokus.
La ikke IW rosen i Norge langsomt
visne og dø ut!
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Tankar før og etter
pensjonistlivet
DORIS HØYBAKK, ULSTEIN IW
Det er mange som må slutte i arbeidslivet på
grunn av oppnådd alder og særaldersreglar, medan andre kan gjere eige val ut i
frå dei lover og reglar som gjeld på sin
arbeidsplass. Nokon ynskjer å arbeide
lenge, andre vil eller kan ikkje det.
Eg kunne velje å gå av før eg blei 67 år på
grunn av AFP som min arbeidsgjevar
hadde.
Etter å ha gått nokre rundar med meg sjølv
bestemte eg meg, men mange spørsmål å

ta stilling til.
Kva skal eg ta meg til med utan arbeidet mitt?
Vil eg kome til å kjede meg ?
Kor ville dette gå økonomisk ?
Dagane på jobb var veldig hektiske med å
rekke over alt, mykje stress av alt eg ikkje
rakk, men som burde vore gjort.
Jobben min var mellom anna ansvar for innkrevjing av ubetalte krav til kommunen, noko
som medførte stor kundekontakt på telefon
eller på kontoret.
Slike ting tar tid og krefter når ein prøver å
få til ei løysing til nokon som slit med økonomi, noko det dessverre også er i vår kommune.
Stresset blei etter kvart veldig stort og
slitsamt. Kjende veldig på at livet etter jobb
ikkje var noko særleg, var så sliten.
Så skulle det innførast nytt rekneskapssystem
og eg kjende at eg ikkje orka fleire opplæringar på nye program.
Eg leverte oppseiinga mi i god tid og min
siste arbeidsdag var 30. juni 2020 og eg
starta sommaren som pensjonist. Dette har
eg ikkje angra på ein einaste gong.
Denne sommaren var eg heime, som alle

Uteliggeren
under broen
Inger lise karlsen, Halden IW
Hun leste en historie om «Uteliggeren under
broen». Han nøt lyden av biler og sovnet til
lyden av biler. Han hørte en Rolls som kjørte
langsomt og stanset på broen. Høye heler
klapret over broen en kvinne ropte hallo og
snakket til ham. Hun inviterte ham med hjem
og han fikk kjøre med henne. Han fikk et
glass champagne.
Reisen tok slutt ved et herskapshus. Hovmesteren fikk beskjed om at uteliggeren skulle
bo i det grønne rommet. Han fikk tappet
vann i badekaret. De gamle klærne hans
ble borte og han fikk nye klær. Tjeneren kom
for å hente ham og tok han med inn i spise-

stuen. Etter maten ble det whisky og senere
gikk han til sengs i den fine sengen. Kvinnen
kom inn og spurte om alt var i orden. Hun
satte seg på sengekanten....
Og så våknet han da han rullet ut i elven.

andre på grunn av corona. Eg begynte å
gå turar i nærområda her i Ulstein. Vi har
så mange flotte turvegar ein kan gå der ein
kjem seg til fjæra eller til fjells.
Eg var så heldig at eg hadde ei turvenninne
så eg hadde hyggeleg selskap på turane.
Vi registrerte oss på STIKK ut appen og registrerte turane våre.
Hadde også god tid til sysler i hage og
andre ting både ute og inne. Eg laga liste
over skap eg skulle ha fått rydda, loftet skulle
vore tatt og boden og…. ja dokke veit ,
alle bøkene eg skulle lese og alt eg skulle
strikke…. Vel lista har eg mista og både
skap og loft får eg ta når eg får tid.
Men eg går tur i frisk luft kvar einaste dag
uansett vær, og for dei som kjenner Sunnmøre veit at vi ofte har mykje vær her.
Elles er eg aktiv i Inner Wheel, sit i forliksråd, meddommar i tingretten, og deltar på
anna frivillig arbeid lokalt. Det er viktig å
engasjere seg med noko, men det er også
viktig å kunne seie nei.
No har eg snart vært pensjonist i to år og
har det heilt topp. Dagane og vekene fyk
avgårde og det beste med å være pensjonist er at eg bestemmer sjølv kva eg vil fylle
dagane med.

Roseslott
Anny Øksne Eriksen,
Skøyen IW
I SKØYEN IW fortalte Anny Øksne Eriksen
om et lokalt «Roseslott» /minnestein som er
reist i hennes hjemtrakt i Hov i Land. I februar 1945 ble det foretatt et flyslipp av
våpen og materiell til Hjemmefronten på
Innersetermyra. Materialet ble hentet av 12
modige menn som brakte det i sikkerhet. På
myra ble det i 2020, ved 75 årsmarkeringen for krigens slutt, reist en minnestein hvor navnet på de 12 involverte
hjemmefrontmennene og den kanadiske
piloten er angitt.

Inner Wheel-Nytt
og alle som jobber med bladet,
ønsker alle

en riktig god sommer,
og så sees vi igjen til høsten og et nytt
IW-år.

Våre prosjekter
• Narkotikahund
Kr 241 717,00
• Korona konto
Kr 3,00
• Dorcas Hus
(Dr. Mukwege/Panzi Foundation)
Kr 26 462,00
• Ukraina
Kr 16 000,00
Halldis Helleberg,
etter opplysninger
fra rådskasserer
Karin Holm-Olsen

kan besti
IW-bordkortMette Rosenvinge Støtvig.
lles hos

NETTREDAKT
ØR

Nina Gjermundse
n er ikke vår nettr
edaktør
lenger.
Vi takker henne fo
r stor og god innsa
ts i mange
år, men nå har hu
n dessverre ikke an
ledning til
dette.
Hun gikk av 30. jun
i.
Ved en feil står hu
n fortsatt i boka so
m nettredaktør. Vennligst
ikke kontakt henn
e om å
legge ut noe på klu
bbsidene eller an
net.
Det jobbes med å
finne en annen løs
ning.
Halldis Helleberg
, sjefredaktør
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ort, perfekt til
fine bord- og visittk
Husk at D29 har
r.
er mindre hilsene
blomsterhilsener ell
.
rto
po
+
rt
ko
Kr 25,- pr. pk à 20
Støtvig, Furuvn 5,
D29 v/Mette S. R.
s
ho
s
lle
sti
be
n
Ka
71431144306.
3257 Larvik, kto
er kjøp i Krambua.
Se Blåboken s 5 ell

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

D27

Inger Marie Hildre

Brattvåg IW

D28

Karen Molvær

Stord IW

Tove Stoltenberg, Lørenskog IW, død 10.12 2021
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