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Deltagerne på det Europeiske møte i Stavanger 7. og 8. september.

Fra redaktør

Halldis Helleberg
Kjære Inner Wheel-venninner
Vel møtt til et nytt og viktig Inner Wheel år! Jeg håper
denne sommeren har vært god på en slik måte at dine
«batterier» er ladet og du er klar for nye oppgaver, små
eller store i klubben, distriktet eller Rådet. Inner Wheel
Norge er inne i en brytningstid og vi må alle gjøre vårt
beste for en felles fremtid.
Noen har verv på flere nivåer i organisasjonen. Er det
fordi noen har lyst på mange verv, eller er det rett og slett
slik at for få ønsker å ta verv? Jeg har et klart inntrykk av
at det er det siste som gjelder. Når disse «Tordenskjolds
soldater» ikke orker mer, står klubben i fare for å bli lagt
ned. Når en klubb blir lagt ned, gjør det et stort innhogg
i medlemsmassen. I 2018 er det fire klubber som er lagt
ned. Dette drar med også de medlemmene som gjerne ville
fortsatt å være medlem. Ikke mange steder er det en annen
IW-klubb i nærheten som man kan melde overgang til.
Hva med en liten vervekampanje? Mange flytter på seg i
dette landet, og Inner Wheel kan gjøre det lettere å bli
kjent på et nytt sted. Foredragene i klubben kan dessuten
gi innblikk i mye som er interessant.
Bladet vårt er diskusjonstema dette året. På rådsmøtet ble
det nedsatt et nett-utvalg med fem medlemmer. I den anledning er det sendt ut et spørreskjema som medlemmene skal
svare på. Klubbsekretæren teller opp og sender resultatene
til de adressene som står på skjemaet. Nett-utvalget består
av viserådspresident Lisbeth Nesteng fra Tune, nettredaktør
Nina Gjermundsen fra Arendal-Nedenes, Solrun Sætre fra
Ørsta, Astrid Øverland fra Kolsås samt sjefredaktør Halldis
Helleberg som er fra Jessheim. Dette handler om bladets
fremtid og hvorvidt det skal være en nett-avis i stedet. Jeg
er spent på utvalgets arbeid og på medlemmenes svar på
spørreundersøkelsen.
Liker du mange bilder i bladet?
En viktig del av bladet er bildene. Det er mange ivrige og
gode fotografer i Inner Wheel. Husk å ta bilder av det du
deltar på i Inner Wheel. Det gir gode minner. Vi som leser
bladet setter pris på fine og skarpe bilder fra møter, turer,
prosjekter eller jubileer.
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Kjære Inner Wheel-venninner
Etter en fantastisk sommer er det nå høst og vår møtevirksomhet begynner.
Dagene blir kortere og temperaturen lavere, men hva gjør det – inne er det
godt og vi koser oss sammen. Jeg ønsker hver og en av dere et godt Inner
Wheel år enten dere har verv eller ikke. Alle er like viktige for å skape et
godt klubbmiljø.
Årets første Rådsmøte er avholdt på Gardermoen og det var mange forslag
og andre saker til behandling.
Medlemsbokredaktør hadde sendt en oversikt over antall medlemmer i hver
klubb og tallenes tale er sjokkerende: Vi er nede i omtrent 1250
medlemmer.
Hva betyr det for oss som organisasjon? I Norge blir det færre og færre
medlemmer. Er vi ikke attraktive lenger? Hvordan møte utfordringene som
kommer?
La oss brette opp ermene og ta et tak for organisasjonen. La oss alle spørre
minst en ny – på den måten kan vi øke medlemstallet og det vil ha positiv
betydning for oss. Svarer den første nei, spør en annen. Vi må bli flere.
Helgen etter, deltok jeg på Europeisk møte i Stavanger. BD Helene og Past
BD Sissel sto for arrangementet med hjelp av Gunn og Ove Sembsmoen.
På det Europeiske møtet la jeg frem resultatet av hva ad hoc komiteen for
extention hadde kommet frem til. Jeg jobber med å komme med en norsk
”oversettelse” som kan brukes for å trene de som skal jobbe med extention,
sammen med det som den andre ad hoc komiteen, som jobbet med måter
å unngå nedleggelse av klubber, for også dette er særs aktuelt for oss. 4
klubber la seg ned i vårhalvåret, som omsatt til medlemmer var 70, og
samtidig mister vi, både ved naturlig avgang og at medlemmer melder seg
ut, slik at til tross for god tilgang i enkelte klubber, ble det totalt 111
medlemmer mindre enn året før.
På det Europeiske møtet i Stavanger ble det vist en ppt om Rally Rotterdam
i 2019. En kortversjon er lagt ut på nettet, men den store vil bli sendt til
flere, bl.a. viserådspresidenten, distriktspresidentene og andre rådsmedlemmer, slik at vi får spredd den og på den måten kan få medlemmer
til å reise på Rally.
På Nordisk møte vil det så bli vurdert om et stort Rally med deltagere fra
hele Europa, er vegen å gå. Spennende hva resultatet blir.
Rådet trenger forslag på ny viserådspresident. Prosessen for dette håper
jeg er i gang, for det skal velges viserådspresident for to år fra 1. juli 2019.
Lykke til i ditt verv du som nylig har begynt i klubbstyret eller distriktsstyret.
Veiledningene er støttespillere for den som innehar vervene. Du utfører
pliktene på den måten som er naturlig for deg.
La oss nyte høsten. Vi, her vest, har hatt de første høststormene og vi har
også fått tid til å nyte solens varme stråler før neste høststorm. Det er en
symfoni av farger på trær og i hagen og det gjør meg takknemlig for at
jeg kan nyte livet.
Mitt ønske for høsten er minst tre nye medlemmer i hver klubb? Hjelper dere
til med det? Det håper jeg for jeg har Inner Wheel i mitt hjerte, har du?

Vår nye viserådspresident Lisbeth Nesteng
har også fått RISO’s oppgaver
Kjære alle Inner Wheel medlemmer
Etter at jeg ble valgt som viserådspresident (i
januar 2017) har det skjedd en del endringer i sammensetningen av Norsk Inner
Wheel Råd. Det har kanskje ikke kommet
godt nok fram at vervet som RISO ble nedlagt etter avstemning i distriktene og hennes
oppgaver skal overtas av viserådspresidenten. Som viserådspresident med
RISOs oppgaver har jeg vært tilstede på ett
ISO-DISO møte i D-31. Jeg har sendt mail til
alle DISOer med informasjon og samtidig forsøkt å finne dato for et møte. Vi er alle
sammen travle damer i Inner Wheel og derfor har jeg ikke lykkes med å samle alle
ennå.
Som viserådspresident trenger jeg all hjelp

som er mulig, fra hver eneste klubb - for at vi
skal få en engasjerende organisasjon som
potensielle medlemmer ønsker å være med i.
Jeg er medlem i Tune IWK og av Inner Wheel
erfaring har jeg vært klubbsekretær, klubbpresident, DISO, distriktssekretær, distriktspresident,
RISO
og
medlem
i
Landstreffkomiteen 2011. Jeg er fremdeles
medlem i Pikeleirkomiteen i D-31 og i Opplæringskomiteen i samme distrikt.
Jeg er aldri langt unna en telefon eller en mail.
Ta kontakt dersom du lurer på noe om Inner
Wheel og jeg skal svare deg så snart jeg kan.
Dersom jeg ikke vet svaret selv, har jeg mange
dyktige Inner Wheel-venner som helt sikkert
kan hjelpe. Ha en fortreffelig høst alle
sammen.

Norsk Inner Wheel Råd
har invitert en representant fra NMS til rådsmøtet i januar 2019 for å informere om prosjektet Safe Motherhood Ambassadors.
Dette er Inner Wheel Norges hovedprosjekt.
Det startet i 2015 og skulle vare ut 2017, det
vil si at vi nå er litt på etterskudd med
evalueringen av dette prosjektet.

kvinner med en fødselsskade til sykehuset for
å bli friske igjen: i Boji gjaldt det kun kvinner
med en fistelskade, i Begi fikk også kvinner
med uterus prolaps hjelp. I tillegg var det også
en del opplysningsarbeid, hvordan skadene
oppstår og hvordan en kan forhindre dem.
Så var det ønske både fra Inner Wheel og
NMS om helsearbeidet skulle forandres slik at
trykket skulle ligge på det preventive. I den tid
hadde NMS sluttet med nesten all slags «tradisjonelt» helsearbeid.
Jeg lyktes med hjelp av et prosjekt i nord gjennomført av «Healing Hands of Joy» å få til en
helt ny måte å jobbe på: å bruke kvinner som
selv hadde en fistelskade og var friske nå som
ambassadører. Det hadde mange gode resultater: kvinnene ble selv bygget opp og
rehabilitert og tilbakeført til samfunnet pluss at
disse kvinnene, som bor spredt om i et stort
område, oppsøker gravide kvinner for å overbevise dem om å føde ved helseinstitusjoner.
Prosjektområde ble lagt til lavlandet, hvor be-

I januar 2018
overleverte vi igjen en sjekk til hundeinstruktør
i Tollvesenet. Dette er hund nr. 17 fra Inner
Wheel.
Rapport fra Sonja Küspert i NMS –
september 2017
NMS hadde det som kaltes for «Fistula Prosjekt» på 2 steder i vest, i Begi og Boji.
Prosjektet startet i 2006 og hadde 3 faser, fra
2006-2008, 2009-2011,2012-2014, til
sammen ni år.
Hovedfokus lå på kurativ hjelp, altså å få
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hovet var størst. På høylandet er det lettere å
komme seg til et sykehus og flere kvinner
velger å oppsøke sykehus.
Det nye prosjektområdet ligger i region 6,
hvor mange marginaliserte minoriteter bor. Prosjektet startet i 2015, avsluttet sin første fase i
2017.
Landstreff 2020
NIWR ønsker seg arrangør til «Landstreff» som
skal arrangeres i 2020 – fortrinnsvis i
september. Det er en veiledning på side 145
i blåboka.
Det kan utmerket godt være flere klubber
og/eller et distrikt som går sammen om arrangementet. Dersom noen vurderer å påta
seg dette arrangementet kan viserådspresidenten gi råd og veiledning – og hun kan
også sette dere i kontakt med personer som
har hatt ansvaret for et Landstreff tidligere.
Mvh Lisbeth

Våre prosjekter Tall pr. 10.10 2018
Safe Motherhood Ambassador kr 240.840,Narkotikahund kr 123.665,-

Vi minner allerede nå om:
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Så er vi godt i gang med nytt IW-år. Sjølv har eg valt å starte pensjonistlivet, og enno nyt eg
det. Og med stort hus, hage og stor familie har eg ikkje problem med å fylle dagane.
Som InnerWheeler har eg mellom anna fått vere med på eit inspirerande styremøte i Fauske,
klubbmøte i eigen klubb, og eg gled meg verkeleg til å få vere med på IC-møtet i Brattvåg
20.oktober! Skal bli spennande å få sjå og oppleve Ingebrigt Davik-huset. Ynskjer alle eit
godt IW-år i 2018-19!
Det vert stoff berre frå to klubbar i dette bladet, det er berre dei som har sendt innlegg.

Styremøte i Distrikt 27

25.august var vi samla til styremøte i Fauske: Kasserar Marit Røsvik Hanken, 1.vise D-president
Karin Gabrielsen, D-sekretær Ing-Mari Nilsen, D-president Edita Krehic, D-redaktør Solrun Vadstein Sætre og DISO Mette Willoughby.

Kjære IW-damer i D27

Vi har startet nytt Inner Wheel år med nye
tema, ny logo og prosjekter.
Jeg vil sende månedsbrev for å informere dere
kort om nyheter i vår organisasjon. I dagens
digitale verden, er Inner Wheel godt i gang
til å være med. På vår web side
http://innerwheel-norge.org/ kan man finne
mange flere opplysninger om hva som skjer i
IW Norge og i hele verden.
Man trenger ikke å være super datakyndig til
å åpne og kikke på disse sidene. Og det er
mye interessant stoff som finnes der.
Jeg vil også oppfordre alle sammen til å sette
i gang Rød rose aksjon til våren. På denne
måten skal vi markedsføre oss, ha det gøy og
samtidig samle penger til prosjektene som
betyr mye for hver IW klubb.
Vi har også mulighet til å få nye medlemmer
ved å være synlige og aktive. Det må være
vårt mål – å øke medlemstall og å bli større.
Send meg deres ideer, forslag og jeg skal
gjerne formidle dem til hver eneste klubb i vårt
distrikt. Vi må holde oss sammen, ingen skal
føle seg alene, så ikke nøl med å spørre om
råd og hjelp hvis det trengs.
Jeg gleder meg til det nye Inner Wheel året
sammen med dere!
Hilsen Edita Krehic, President D-27
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Fra klubbene
BRATTVÅG IW
Møte 08.05 2018
Møtet startet i det eldste huset i Brattvåg, som
ble flyttet inn i den 17.03.1912. Vi ble
ønsket hjertelig velkommen av Asbjørg
Skjelten og Ingrid Myklebust, som også
serverte kaffi og hjemmelaget kake. Nydelig!
Anna og Iver Skjelten flyttet til sitt nye hjem, og etter
hvert kom det 12 barn, hvorav 11 vokste opp.
Det var et åpent hjem, og mange bodde der,
både familie og arbeidsfolk. Selve huset ble
bygget på Hildre, rodd inn til Brattvåg og satt
opp der. Det må vel være første gang et
modulhus ble bygget, i alle fall her i området!
Det var få møbler på flyttelasset, men utstyrskista var full, for det var vanlig på den tida.
Langbord ble laget på stedet, så der ble sitteplasser til mange!
Iver hadde vært i Amerika. Da han kom hjem,
arbeidet han aktivt for å få i gang en stabil
kraftforsyning. På bakgrunn av dette vokste industristedet Brattvåg fram.
Etter hvert kom det også butikker, men den
første tiden måtte de handle hos kjøpmannen
på Alvestad. Også telefon kom tidlig i hus.
Møtet fortsatte deretter på Kulturkafeen.
Sylvei Vik hadde 3 minutt, om våren som vi
venter så lenge på. Vi rydder i skuffer og skap
inne, vi rydder i hagen, og ikke minst opplever vi at småfuglene kommer tilbake. Da er
våren endelig her.
Anlaug Kvalsund informerte oss om klubbens
museumsprosjekt. I 2003 døde Per Flødenes,
og ved rydding i hus, uthus og kjeller, dukket
det opp mange skatter. Disse har blitt lagret
på Gamleskulen, og der er det meste som fins
i et hjem. Huset er fra 1917.
Utstillingsmontrene i IDHuset blir jevnlig stelt i
stand av en komité.
Stor jobb er gjort i forhold til rydding og
sortering av alt det som fins. Det ble diskusjon
om hvordan prosjektet skal/bør være i
fremtiden. IW har neppe kapasitet til noe mer
enn det vi gjør i dag, og plassmangel er et

annet spørsmål. Og det er nok vanskelig å få
med både kommune og fylke for å utvikle prosjektet videre.
InterCity møtet er flyttet fra 15.09.18 til
20.10.18
President Kari Haugen gjennomgikk klubbsaker som var kommet inn.
AnneGrete Slyngstad, referent

Møtet på Kulturkafeen 11.09 2018
16 medlemmer og ein gjest møtte.
Den ny-valde presidenten Erna Johnsen ønskte
velkomen til møte og nytt Inner Wheel-år.
Klubbsaker.
-Brev frå distriktspresident Edita Krehic.
-Verdspresident Christine Kirby frå Australia har
valt sitt motto for dette året. Det har blitt oversett til norsk som Maktdelegering fører til
framgang.
-Distriktspresidenten kjem på besøk hit til Brattvåg når vi har Intercity-møte 20. oktober. Vi
fekk utdelt invitasjon til dette møtet. Alle skal
levere ein gevinst til rundt 100 kr. Påmelding
slik det står i skrivet. Tema er Ingebrigt Davik.
Medlemmane får tildelt oppgåver. Styret vil
gjerne ha forslag på kva/kven loddsalspengane skal gå til.
-Matprisen har auka til 70 kr (fordi maten frå
Kulturkafeen har blitt dyrare).
-Programpost for oktober har kome på plass.
Kåre Beite kjem og orienterer om det nye kommunale tenestebygget.
-Årsmelding v/Edel Tolås. Godkjent.
-Rekneskap v/Sylvei Vik. Godkjent.
- Hovudpost : Ferieminne v/ Kari Haugen og
Erna Johnsen.
-Kari Haugen fortalde og viste bilde frå delar
av 3 vekes tur ho og ektemaken hadde hatt til
Finnmark via Sverige og Finland nordover, og
Noreg sørover. Kjempeflotte bilder og god
tekst til. Vi lever i ein flott del av verda!
3-min ved Ingrun Gudbrandsen. Først tok ho
for seg C-vitamin. Kvar vi finn det og kvifor det
er så nyttig, kanskje spesielt i den delen av

anna den tragiske kjærleikshistoria til den
tyske greven og den vakre serveringsjenta
Linda. Greven var her i lag med keiser
Wilhelm. Då det ikkje kunne bli giftarmål mellom dei to, tok dei begge livet sitt. Det er Linda
som går att på «Det blå rommet», rommet dei
hadde brukt då greven var på Øye.
Etter Kristine Østgård sin presentasjon av
hotellet, vart vi vist til matsalen, og fekk servert
herleg fiskesuppe av torsk og purreløk, og
kaffi, eplekake og is til dessert.
Sidan det ikkje vart høve til å gjennomføre
noko av dei sakene vi hadde på programmet,
avslutta vi på hotellet rundt 20:15, etter eit
koseleg måltid. Solrun Vadstein Sætre, ref.

Nordlyskatedralen i Alta.
året som no ligg framfor oss. Bra å bli mint
på! Så las ho eit stykke av Randi Bjørlykke,
«Kroppsfettmålar». Fornøyeleg…og ho ønskte
seg fettsugingsapparat til jul!
-Erna Johnsen heldt fram med ferieminne, gjennom forteljing og bilde. Ho hadde vore på
mat- og vintur til Italia, Piemonte-distriktet. Området ligg på verdsarvlista pga. flott bevarte
småbyar mellom vakre åsryggar. Bilda viste
vingardane på rekke og rad. Alt såg velstelt
og flott ut, og dei hadde hatt store opplevingar både vin- og matmessig. Kortreist mat
som dei også fekk vere med på å lage. Bilde
frå fleire flotte kirker med glasmåleri og veggmåleri.
Anlaug Kvalsund, ref.

Nokre av medlemmene har funne seg plass
kring fint pynta bord.
Sommarfesten i Ørsta 05.06.18
Tradisjonen tru inviterte vi medlemmene i Ørsta
Rotary til å vere med på sommaravslutninga.
Bortsett frå at vi måtte flytte til eit nytt lokale,
Hovdebygda Sanitetslag, hadde vi same
ramme rundt samlinga, med allsong, og dei
faste innslaga.
Vi starta med lysseremonien, der past
president Berit Hatlestad, president Eli Berit

ØRSTA IW
Vårturen 02.05.18
Etter at den planlagde turen til Hellesylt gjekk
i vasken, fekk Eva Kolås ordna med avtale
med Union Hotell på Øye. Vi var 16
medlemer som reiste i fint, men litt kjøleg
vårver.

Det som venta oss på hotellet, var ei overrasking for alle. Der var innspeling til delar av
dokumentaren om Ole Brude, den kjende
sjøfararen frå Aalesund.
Dette medførte at vi ikkje kunne gjere så mykje
av oss, slik vi hadde tenkt, med litt saker, opplesing og song.
Hotellvert Kristine Østgård gav oss eit fint overblikk av hotellet si historie, og fortalde mellom

Strande og innkomande president Solrun
Sætre stod for tenning av lysa.
Som hovudpost hadde vi fått Arne Ola Grimstad til å fortelje litt i samband med boka han
nettopp har gitt ut, «Min samiske veg». Boka
er meint som ein hyllest til den samiske
kulturen, som har hatt mykje å seie for han.
Som nygift tok han med kona og reiste til Karasjok i 1967, for å undervise på samisk
folkehøgskule. Dei vart verande i Karasjok i
13 år. Han fortalde sjokkerande historier om
korleis samane har vorte behandla av oss
nordmenn. Korleis kunne ein finne på å sende
7-åringar til internatskule, der dei måtte vere

borte frå heimen i halvårsvis, og der korkje
personale eller lærarar var samisktalande. Det
var ikkje lov å snakke samisk, berre norsk, og
det mest rystande var at på enkelte internat
gjekk dei så langt at dei stengde borna inne
i potetkjellaren om dei braut dette forbodet.
Arne Ola fekk seg mange langvarige venskap
i tida dei budde i Finnmark, og han hadde
mellom anna god kontakt med Mamma Karasjok (Kirsten Svineng), som er kjend for innsatsen for å hjelpe jugoslaviske fangar som
var sett i fangeleir i Karasjok under krigen. (Det
finst meir å lese om henne på nettet). Arne Ola
har engasjert seg sterkt for samane, og fekk i
2014 Kongens Fortenestemedalje i sølv.
Så hadde vi ei sosial økt med kaffi og medbringa mat, og boksen med lodd vart sendt
rundt. Inntekta av loddsalet gjekk også i år til
Svalene-prosjektet. Og sjølv om det var
skuffande mange som hadde meldt avbod til
samlinga, kom det inn ein bra sum!
Eli Berit las brev frå D-presidenten før Eva
Kolås hadde 3-minutt, og ho las dikt frå Louis
Hodr Røren si debutbok «Sjå». Det gamle
styret vart takka for innsatsen, og det nye styret
vart presentert, før vi ynskte kvarandre god
sommar.
Solrun Vadstein Sætre, referent

Medlemsmøte på Hotell Ivar Aasen 05.09.18
President Solrun Sætre ønskte velkomen til
første møte etter ferien.
Trude Flø Johnsen hadde hovudposten og orienterte om Topp Trening- historie og utvikling.
Ho la vekt på trening-energi-helse og trivsel,
og kor viktig det er å halde seg i form både
for kropp og sjel. Trude er tilsett som dagleg
leiar i 100% stilling, der er 13 deltidstilsette
og dei samarbeider med Fysio1 i faglege
spørsmål. Etter ei kort treningsøkt i møtelokalet
var alle medlemene både oppmjukna og
svoltne. Topp Trening ser framover og vil ta i
bruk moderne metoder til avkopling og
velvære, og dei har ulike former for medlemskap tilpassa medlemene. Veldig godt innlegg! Vi delte ut Blåboka og Foldaren for
2018/19.
Vi skal sjå korleis det går framover med nytt
møtelokale, og medlemene må gi tilbakemelding til styret så vi kan formidle vidare til
hotellet.
Kasserar Ragnhild Høydalsvik presenterte
rekneskapen, revidert av Jenny Godø Vatne.
ISO Turid Karlsbakk las opp takkebrev og informasjon frå Mariposa og Svalene. Gode tiltak.
På oktobermøtet 03.10 tek vi ein titt på Blåboka saman, elles er det lagt opp til mykje interessant denne sesongen, sjå i foldaren.
Kristin Bergmann, sekretær

Her poserer Kristine Østgård saman med
Marit Åsen og Liv Aam frå Ørsta IW.
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Nytt Inner Wheel-år og nye sjanser. Det gjelder for oss alle som tar verv i Inner Wheel. Læringskurven min som distriktsredaktør blir bratt, men jeg gjør mitt beste og håper det holder. Veien
får bli til mens jeg går. I D 28 startet D.P. Berit Eldøy opp tidlig med å møte de nye presidentene
og startet på runden med besøk i klubbene. I D 28 betyr det overnatting og lange reiser. I vårt
distrikt er det blitt færre klubber og det betyr lengre reiser mellom klubbene. Det er viktig med
god toveis kontakt både for å fange opp problemer som dukker opp og å holde seg godt orientert.
Jeg ønsker Berit lykke til på reisen i hennes andre år som Distriktspresident.

Europeisk
Inner Wheel-møte i
Stavanger 6. til 9.
september 2018
For 12. gang ble det i år arrangert Europeisk
Inner Wheel møte, denne gang i Stavanger .
35 delegater fra 16 europeiske land deltok.
Ettersom Stavanger er en del av Inner Wheels
historie, var det veldig hyggelig at Stavanger
nok en gang kunne være vertskap for et stort
internasjonalt Inner Wheel møte. Spesielt
husker vi Internasjonal Inner Wheel
Convention i Stavanger i 1988. ”The Shiny
Convention” som det heter i ettertid. Flott arrangement med ca 3000 deltagere. Ellers
nevnes at Stavanger Inner Wheel klubb, klubb
nr 2, er nå den eldste IW klubben i verden,
utenfor Association of IW clubs in GB&I. Og
ikke å forglemme, vår første norske IIW
president var Ragnhild Øglænd fra Sandnes i
1984-85. Sandnes like utenfor Stavanger.
Norge ble på dette EU møte representert av
vår rådspresident Liv Elin Broberg Lewin. Programmet på disse møtene er å gjennomgå

”helsetilstanden” i Inner Wheel i Europa.
Klubber legger ned, medlemmene forsvinner,
høy alder preger medlemsmassen, og vanskelig å rekruttere nye unge medlemmer. Hva
gjør vi? Følger Inner Wheel som organisasjon
med i tiden osv.? Viser til referat fra EU møte
v/Rådspresident Liv Elin Broberg Lewin.
For uten et tettpakket møteprogram, ble det
også tid til hyggelig samvær med en flott avslutning på ”Flor og Fjære”, en drøm av en
blomster park på en ”skrin” øy utenfor
Stavanger.

Fra klubbene
EGERSUND IW
Forkortet referat fra møtet 12. september
Distriktspresidenten,11 medlemmer, en gjest
og to reflektanter var møtt fram på Egersund
Sjokoladefabrikk der vi ble hjertelig mottatt av
Hedda Helene Tengs.

Mange av deltagerne har sine ledsagere med. De fikk en flott sightseeing og innblikk i alt det
spennende som nå skjer i Stavanger. Stor takk til Ove Sembsmoen og Stavanger Rotary klubb.
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På tidligere møter har deltagerne gitt
hverandre små gaver, men denne gang ble
det bestemt å gi en gave/donasjon til Barneog ungdomsavdelingen på Stavanger Universitessykehus, til glede og hygge for barna.
Det kom inn kr 8000. Stor takk til alle
delegatene med følge.
Arr. komiteen: Helene M Torkildsen, Board
Director 2017-19 og Sissel H. Michelsen,
PBD 2015-17
Ove Sembsmoen,
Stavanger Rotaryklubb

Hun fortalte litt om de ulike sjokoladene som
var til salgs og alle fikk en smakebit. I år vant
fabrikken for 3.året på rad «Året’s nyskaper»
på Gladmatfestivalen i Stavanger.
Kveldens hovedgjest var distriktspresident Berit
W. Eldøy. Hun fortalt om mulighetsmøtet med
presidentene i Egersund, Bryne og Stavanger
og delte med oss tanker, opplevelser og ideer
om medlemsverving, prosjekter og samarbeid
med Rotary i lokale saker.

Vi fikk servert herlig kyllingsuppe.

KARMØY VEST IW
Torsdag 31.mai hadde Karmøy Vest Inner
Wheel Klubb sommeravslutning i Signe sitt
flotte sommerhus i Nedstrand. Vi var 16 fine
og sommerkledde damer som kom innover en
nydelig sommerkveld! Signe og Eva hadde
dekket et flott sommerbord ute på den store
terrassen, og her koste vi oss med spekemat
med tilbehør. Etter maten tok vi oss en tur på
‘smale stier’ og beundret idylliske sommerhus
med små rosehager!
Da vi kom tilbake sto deilig marsipankake og
kaffe på menyen, og deretter høytidelig
Presidentskifte.
Vi avsluttet kvelden med en morsom gjettekonkurranse, samt den tradisjonelle utlodningen!
En fantastisk flott kveld på et nydelig sted; stor
takk til Signe for enda en gang å stille huset
sitt til disposisjon for oss! Alt i alt en nydelig
ramme rundt vårt siste møte dette Inner Wheel
året! Denne kvelden kommer vi til å huske
lenge.
Linda Olsnes

STAVANGER IW
12. juni var det sommeravslutning for
Stavanger Inner Wheel klubb og tradisjonen
tro gikk turen med båt til Finnøy og buss videre
til Reilstad hvor Ingjerd Brigg tok i mot oss. Vi
var heldige med været og kunne nyte god mat
og drikke både ute og inne, innrammet av
vakker natur med sjøutsikt.

KOPERVIK IW
Årsmøte og medlemsmøte 28.8.-18
Vi hadde veldig koselig besøk av Distriktspresidenten og Innkommende Karin Bauge
Hovden på vårt første møte denne sesongen.
Som seg hør og bør åpnet president Siv Mette
med å ønske spesielt gjestene velkommen og
alle medlemmene som nesten var fulltallig!
Hun åpnet videre med formålsparagrafen.
Da årsmøtesakene var gjennomgått gav hun
ordet til Berit Eldøy som orienterte om hva som
rører seg i distriktet på godt og ikke så godt.
Hun er opptatt av at klubber sliter med ny
erverving og at det er vanskelig å få
medlemmer til å ta verv.
Hun roser alle klubbene for alt de får til!
Prosjekter vi støtter Internasjonalt som Fistula,
Kvinner og barns rettsikkerhet på dagsorden
og andre viktige saker.
I Kopervik Inner Wheel har vi loddtrekning på
hvert møte og dette engasjerer da loddselgere
og loddtrekkere gjør en flott jobb med å lage
dette til en morsom bit av kveldens program,
da blir vi som barn igjen og venter i spenning
på å vinne!
Mat er også en viktig del av kveldene våre,
medlemmene lager en enkel rett på rundgang,
når maten fortæres går praten livlig rundt
bordet.
Kopervik er også sterkt med i ledelsen, da vi
har Rådspresidenten, rådssekretær og rådskasserer. Det er klubben og distriktet stolt av!
Vi har et godt forhold til Kopervik Rotary
klubb, i fjor høst hadde vi «Skattejakt»
(loppemarked) i samarbeid med de, vi er
invitert til kåserikveld i høst som vi setter stor
pris på! Vi får låne huset deres til å ha møtene
våre, og det sparer oss for leieutgifter slik at
vi kan bruke mer penger på prosjekter.
Vi gleder oss til høsten og våren med gode
temaer!

Hilsen Kopervik Inner Wheel klubb
Halldis T.Pedersen
sekretær

Safe Motherhood Ambassadors
I juni leverte undertegnede en stor
sekk med nydelige
tepper til Hanne
Smørdal for
viderelevering til
Det Norske
Misjonsselskap og
prosjektet vårt i
Blånildalen.
Vi takker alle flittige
strikkedamer for
nydelige tepper i
friske farger som
helt sikkert blitt tatt
godt imot.
Gunn Sembsmoen,
red.
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Høstsesongen er i gang igjen. Med forventning møter vi til det første møtet. Hvordan står det
til med klubbvenninner vi ikke har sett i sommer? Hva har hendt siden sist? Hva skal skje på
møtene framover? Styret kommer med sine planer, programkomiteen har lagt et fyldig program
for året.
Det er imponerende hvordan mange gjør en stor innsats for at klubben skal få et fint år. Heldigvis finns det ildsjeler! Vi er flinke til å legge til rette for et aktivt og hyggelig klubbliv. Et spørsmål
til ettertanke: Hvor flinke er vi til å være noe for andre? Tenk på «personlig hjelpsomhet og tjeneste», hva legger vi i det? Dette vil jeg gjerne høre om fra klubbene til neste blad. Lykke til
med IW-året !

Klipp fra
klubbene
MANDAL IW
Sykepleier Lilli Ann Aanensen holdt foredrag
om Haydom-sykehuset i Tanzania. Hun har
reist fast til Haydom fra 2005. To måneder
hvert år reiser hun dit for egne midler for å
hjelpe til. Da har hun med strikkeplagg til
nyfødte fra Norge og dessuten penger hun
har samlet inn og penger Mandal kommune
har bevilget. Sykehuset støttes også av Haydoms venner og Norad. Sykehuset, som nå
ledes av en tanzanianer, tar seg spesielt av
nyfødte barn og mødrene, gir vaksiner og har
for eksempel et spesielt program for
albinobarn.
Det var en opplevelse å høre henne fortelle
om sine opplevelser der, og hva som oppnås.
Mange klubber i vårt distrikt strikker plagg til
nyfødte ved sykehuset, og disse ble overlevert
på møtet. Det er også aktuelt med ullplagg til
større barn. Lilli Ann oppfordrer hvert år en del
personer til å bli med til Haydom for ei uke.
Disse får beskjed om å ta med en ekstra
koffert med strikkeplagg.

GRIMSTAD IW
Årets «blåtur» gikk til Eydehavn i Arendal kommune. Der skulle Ole Tom Tjuslia fortelle oss
historien om industristedet Eydehavn, oppkalt
etter en av Norges største industrigrunnleggere, Sam Eyde (1866-1940). Han
bygde vannkraftverk, etablerte Norsk Hydro
sammen med Kristian Birkeland og startet
Arendal Smelteverk og «Nitriden», de to
sistnevnte på Eydehavn med ca. 800 arbeidsplasser en gang i tiden.
Omvisningen startet på torget ved de tre
statuene «Industriarbeideren», «Sam Eyde» og
«Nils Hjelmtveit» (1892 – 1985, stortingsmann og fylkesmann i Aust-Agder), tre
personer som har betydd mye for Eydehavn
og også for hele landet. Deretter fortsatte vi til
Eydehavn museum, der historien om den
norske industrihverdagen etter 1900 blir fortalt. Her var det utstillinger om arbeidet ved
fabrikkene, boligforhold (faktisk en ekte
arbeiderbolig fra begynnelsen av 1900-tallet),
fritidsaktiviteter, politikk og andre tema. Dette
var lærerikt og med mange aha-opplevelser
for oss godt voksne damer.
Her er Grimstads IWs styre for 2018 – 2019
på hagefesten hos Ragnhild Scheie Aasen i
juni:

om IW.
På bildet er det Britt Smedal som er «på vakt».
Medlemmene hadde to-timers vakter og
hadde glede av å samarbeide med Rotary for
å profilere klubbene og hva Inner Wheel og
Rotary står for.
For Arendal IW resulterte dette i to observatører på neste møte.
GOD IDE, ARENDAL!
På sommermøtet i juni fikk Arendalsklubben
besøk fra vennskapsklubben i Danmark, Aars
IW. Gjestene ble med til lunch på Bjellandstrand og til sommerfest på Bratteklev på
Tromøya. Her fortalte vertinne Mona Smith
Sørensen om Bratteklev skipsverft, et fredet
skipsverft og et av de mest betydningsfulle,
intakte skipsverft i Norge. Det ble en vandring
i skipsfartshistorien, hyggekveld i pent
sommervær, en flott avslutning på IW-året og
presidentskifte.

Fra venstre: Kasserer Grete Johansen, ISO Brit
Hasle, Mette Wennesland, President Torill
Svennevig, Vise-president Turid S. Knudsen,
sekretær Ingrid Aamodt og Past president
Ingrid Moen

På bildet overleveres strikkeplagg til Lilli Ann
Aanensen (t.v.) av Mandalklubbens Haydomkontakt Inger Marie Pedersen
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ARENDAL IW
Arendal IW gjorde Inner Wheel synlig under
Arendalsuka i august. Klubben hadde stand
sammen med Rotary, og delte ut ny brosjyre

Et knippe IW-damer fra Arendal og Aars i
Danmark på sommerfest

KRAGERØ IW
På sommermøtet på hytta til President Berit
Sætersdal på Skåtøy stilte damene opp i festlige hatter!

Solnedgang over Oddane Fort
hytta vi skulle besøke. Fra en liten høyde gikk
en gangbro rett inn til hytta oppe i trærne.
Hytta var bitteliten, men veldig hyggelig, og
plassen var godt utnyttet. Hyttebyggerne
hadde selv laget inventaret. Inner Wheeldamene fikk en fin stund på balkongen i deilig
solskinn mens Trond Barth Andersen orienterte
om tretopphyttene. Dette var en annerledes og
veldig hyggelig hyttetur!

Halvor Oddane forteller, like bak ses Berit
Hem, Larvik IW

På møtet ble dessuten to nye medlemmer tatt
opp, Reidun Brokke og Borgny Frøysaa. På
bildet står de sammen med President Berit
Sætersdal.

STAVERN IW
har vært på sommertur til Gamlebyen i Fredrikstad. Der hadde klubben en meget interessant
runde i byen med en dyktig guide som fortalte
om Fredrikstads historie fra de siste 3 – 400
årene. Gamlebyen er bygget etter nederlandsk mønster, formet som en stjerne. Mye
kunne minne om Stavern, så som natur, bygninger og Forsvaret. Byen, med de eldre,
ærverdige bygningene, er meget godt bevart,
og den er mye besøkt for den er også en
levende by med butikker, gallerier og kafeer.

LARVIK IW

Tretopphytta.

Kari Nordland t.v. får medlemsnålen av Mette
R Støtvig, og blir ønsket velkommen i klubben
På septembermøtet dro klubben til Oddane
fort mellom Nevlunghavn og Helgeroa der
Halvor Oddane viste rundt. Han er 4. generasjons eier av Oddane Gård der fortet ligger,
og er opptatt av å ta vare på dette minnesmerket. Fortet ble opprettet av tyskerne i 1941
for å dekke innløpet til Skien, Porsgrunn og
Larvik og er ett av få kystfort som er bevart i
sin helhet. Etter krigen ble det overtatt av Kystartilleriet, siden ble det museum og er nå
fredet. Halvor Oddane hadde mange gode
historier å fortelle fra både gården og fortet.
Avslutningsvis fikk vi oppleve Oddane Fort i
solnedgang.

På ballkongen. I midten husbygger Trond
Barth Andersen flankert av sin kone Hildegard
(t.v) og Past DP Tone Meier.
Her står Stavern IW-damene sammen med
guiden (med rød cape) foran statuen av Kong
Fredrik II på Kongens torv i Gamlebyen.
NØTTERØY IW
I år gikk Ut-i-det-blå-turen til Nykirke ved
Horten. I skogen der har ektemannen til vårt
medlem, Hilde – i samarbeid med venner –
bygget fem små hytter i tretoppene! Området
ligger på en ås ved Oslofjorden med en
fantastisk utsikt over fjord og øyer og langt inn
i landet på Østfoldsiden. De fleste hyttene
hadde adkomst via tretrapper, men ikke den

Utsikt fra tretopphytta
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Hei!
Da er høsten snart her, selv om den varme sommeren fortsatt henger igjen og sola fremdeles
varmer som en fullsommerdag.
Nå i september hadde vi møte for alle landets IW redaktører på Jessheim hos sjefredaktøren.
Vi diskuterte bladets framtid og arbeidsmåtene vi bruker for distriktssidene. Det var Berit D30,
Eve D31, Grete D29, Gunn D28 mens Solrun D27 og nettradaktør Nina meldte forfall.
Se blåboka for fullt navn.

Fra
klubbene
ELVERUM IW
Vårt mai-møte var viet vår distriktspresident.
Det ble et rikt og tankevekkende møte med
personlige saker og også orienteringen om
LAMS, en skole for jenter i India. Bidrag til skolens drift er det som ønskes av oss i Inner
Wheel.
Maimøtet var privat og vår vert fortalte om sitt
arbeid i 1997 i Blånildalen hvor hun
vaksinerte befolkningen i regi av Kirkens
Nødhjelp. De hadde et nedslagsfelt like stort
som Danmark. Her fantes mange mangelsykdommer og malaria og øre/øye sykdommer.
Vi så mange spennende lysbilder av friske
menn som gjerne sto fram. Alle var overrasket
over den store forskjellen fra slik vi har det og
slik det er naturlig for oss å stå fram sammenlignet med det vi fikk se.

Mange har feiret presidentskiftet og mange av oss har vært på tur «ut i det blå». Slik er det i
de fleste klubbene over hele landet. Vi her på Elverum reiste bare til nærområdet Løten og
hadde en utrolig spesiell opplevelse der. Se rapporten fra vår sekretær.
I vårt distrikt var vi i mars 2018 ti klubber med 251 medlemmer, men dessverre er Hamar IW
nedlagt nå i vår. Så nå består vi av 9 klubber.

Vår president organiserer besøksordning på
Lyngholtet for pasienter med demens. Vi
prøver å besøke en av avdelingene jevnlig. Er
vi villige til å få stemt et ustemt piano som står
der? Vi er foreløpig usikre på om det vil være
fornuftig bruk av vårt overskudd.
Mai-møtet: «Inn på tunet», ble annonsert og
gikk av stabelen som planlagt.
9 medlemmer og to gjester ordnet seg i
private biler. Her ble vi orientert om det som
de kalte «grønn omsorg» for hjemmeboere
med demens. Hun som driver stedet og som
startet det i 2004, orienterte oss på en interessant og flott måte. Typisk for denne gruppen
er at de husker dårlig og har store vansker
med å lære noe nytt, går seg bort, bruker
telefonen på natta og sier ting om igjen. 5
dager i uka er det tilbud til disse på Lillehov
gård i Løten, der de oppholder seg i ca. 5
timer. En fast timeplan følges: måltider, rydding, jobbing på gården. Lillehov Gård er en
frittstående modell, de er ikke knyttet til noen
institusjon. Kontakten med dyrene på gården
og hage- og jordbruk er naturlige aktiviteter.
Dette er et såkalt lavterskeltilbud. Ingunn Sigstad Moen gav oss et fantastisk innblikk i aktivitetene de satser på.
19. juni var det presidentskifte på Borgheim
som vi i Elverum IW pleier å ha.
Vårt første møte i dette Inner Wheelåret ble et
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hyggelig møte med sommerraporter fra alle
medlemmene og fastsetting av program og
møtedager for hele året. «Elverum» vil bli
rammen for foredragene vi satser på, både
fortid, framtid og nåtid.
KONGSVINGER IW
40 damer og 2 observatører møtte på aprilmøtet på Spetals Verk. Jonassen, mannen til
Elisabeth Jonassen, innledet med å fortelle om
verkets historie. På 1950-tallet ble vannkraftverket kjøpt opp av familien Jonassen. Daglig
leder og junior, Magnus Jonassen, fortalte om
dagens produkter og produksjon av små vannkraftverk. Hvert prosjekt utvikles etter moderne
prinsipper med IKT-teknologi. En grønn og
bærekraftig bedrift som går godt. Alle lot seg
imponere. Mer informasjon kan man finne på
nettet.
Kongsvinger IW stod for Distriktsårsmøtet, som
mange av oss fikk oppleve.
Mai-møtet var på Herdalsalen. Martin og
Andreas presenterte kulturkollektivet. Det startet
i Elverum med støtte fra Fylkeskommunen. Erik
Lukashaugen fikk med seg Martin fra Kongsvinger. Den første forestillingen de satte opp
var Fløtargutten etter tekst fra Hans Børli og
Tore Hesbråten. Den forgikk ved Osensjøen.
Da de skulle etablere seg, gikk de til Margrete
Haar og spurte om hun kunne hjelpe til med

brødbakekurs, m.m. Inner Wheel kom for å
lære å bake lefse og flatbrød.
Liv Gruven demonstrerte hvordan denne tradisjonelle baksten har foregått utover bygdene
våre gjennom generasjoner. Mange gode triks
fikk vi lære, bla. å trekke nylonstrømpe over
kjevlet, så ikke melet skulle feste seg i rillene.
Sikkert en ny oppfinnelse! Bakstebordet var
dekket med lerret. Til å koste bort overflødig
mel bruktes en kost med naturhår. I
gamledager bruktes hønsevinger eller
harelabber.
3 minutter var om frigjøringsdagen og dikt av
Nordahl Grieg ble lest.
Referert av Anne Wendelbo Henriksen (Noe
forkortet av redaktøren)
for prevensjon og for avkriminalisering av
abort. Obligatorisk husstellundervisning med
seksualundervisning gikk hun inn for. Hun gikk
også inn for å bedre sykepleie- og jordmorutdanningen. Hun døde i 1945. I 2013 ble
det reist en statue av henne ved Sagatun av
Hamar Sanitetsforening. Se bildet!

lokaler. Hun svingte seg fort og snakket med
Sjur Strand. De fikk leie Brugata 10, og der
holder de til også i dag. Her foregår det mye
forskjellig fra yoga til opplevelsesteater.
Ny forestilling blir satt opp i begynnelsen av
juni. Her er handlingen hentet fra rocketida i
USA på 50-60 tallet. Kulturkollektivet jobber
for å skape kulturell stolthet, og å skape jobb
for kunstnere som kommer til Kongsvinger.
Kongsvinger IW har fått takk for frimerker de
har sendt til Tubfrim i.f.m. Distriktsårsmøtet i
2018. Kr 650 000 ble delt ut av Tubfrim i
år. Pengene går til forebyggende og trivselsfremmende tiltak for barn og unge, og til bekjempelse av tuberkulose.
To nye medlemmer ble tatt opp på
sommermøtet! Velkommen til Unni og Ingunn!
Sommerfesten ble holdt i Flerbrukshuset med
tradisjonell meny.
Referert av sekretær Toril Aanestad.
Årets første møte var 11. september og det
var styret som hadde ansvaret for innholdet av
møtet.
BRUMUNDDAL-MOELV IW
Aprilmøte ble et felles møte der 28 møtte. Det
ble holdt på Velferden på Hamar og begge
hamarklubbene
var
sammen
med
Brummunddal-Moelv. Foredragsholder var Else
Margrethe Willas som presenterte Katti Anker
Møller. Hun var født i 1868 og vokste opp
på Sagatun folkehøyskole. Katti var en av ti
søsken og utdannet seg til guvernante. 20 år
gammel giftet hun seg med sin fetter, Kai
Muller og fikk en stor husholdning å holde styr
på. Da familien flyttet til Oslo, begynte hun sitt
aktive politiske liv, som hun holdt på med i
nærmere 30 år. Moderskapet, morsarbeid,
rettigheter for mor og barn var det hun jobbet
for. I 1915 ble de Castbergske barnelovene
innført og mødrehygienekontoret ble opprettet
i 1924 i Oslo. Hun er også kjent for sin kamp

Maimøtet, «ut i det blå», gikk til Monssveen
Gaard i Ring-bygda. På gården var det 17
melkekyr. De produserer pultost, rømme, hemssmør, kryddersmør, pottost og surmøssmør i sitt
eget meieri fra 2006.
I Selmahuset, bygget for å hedre småbrukerkjerringa, ble det servert kortreist mat til oss,
det meste produsert på gården. De er nå de
eneste i landet som produserer surost, noe de
har gjort alene fra 2016.
«Uten grønt gras og fisk i havet har vi ingen
ting å leve av».
De 17 kuene på Monssveen er ute på beite
hele døgnet. De mjølkes inne to ganger i
døgnet. Livskvaliteten til kyrne gir det gode
sluttproduktet. Gården har blitt prisbelønnet
både for sitt smør og for sin rømme.
I anledning at vi besøkte Monssveen gård 8.
mai, avsluttet vi med å synge «Norge i rødt
hvitt og blått».
MESNA-LILLEHAMMER IW
Også på Lillehammer dro de på tur 8. mai.
Målet var Baksthuset på Fåberg. Her avholdes
forskjellige typer kurs: sykurs, potetdyrking, flat-

HAMAR VEST IW
Sommermøtet den 4. juni ble holdt privat hos
presidenten.
HAMAR IW
Jubileums- og avslutningslunsj for Hamar IW
etter 60 år på dagen 11. juni 2018.
Eneste gjenlevende chartermedlem fortalte om
oppstarten til klubben. Festen for 60 år siden
ble holdt på Victoria Hotell. Kontakten med
Rotary var viktig i de første årene og de
hadde alltid julemøtet sammen. Klubben har
hatt 4 distriktspresidenter. Klubbens gjenstander ble auksjonert bort og innbrakte kr
540,-.
RØYKEN-HURUM IW
På maimøtet var vi 15 medlemmer. Klubben
vår har passert 45 år og dette ble feiret med
rosa champanje og en rose til hvert medlem.
Vår klubb skal ha Intercity-møte neste år.
Reidun Abrahamsen fortalte fra Convention i
Australia. Det var 10 damer fra Norge som
deltok. Flyreisen tok 14 timer. Reidun stemte
på vegne av 7 av klubbene i vårt distrikt. Det
var 18 forslag til avstemming. 1480
medlemmer deltok på Convention. Neste
gang blir det i India. Reidun var igjen etter
Convention og fikk med seg et møte i en lokal
klubb der med over 40 medlemmer. En
spesiell post på programmet deres het «Sunshine and Shaddow». Alle skulle fortelle noe
hyggelig og noe trist. Dette gjorde at de fikk
et mer personlig forhold til hverandre. Kanskje
noe for oss?
Referert av Trine Lise Røkkum, sekretær.
Sommermøtet ble holdt 13. juni på tradisjonell
måte. 19 medlemmer møttes på idylliske
Holmsbu der vi først besøkte to gallerier. Kaffe
og kaker ble servert privat og der fikk vi orientering om Sætredagen og foredrag om
Holmsbu før og nå.
Flere praktiske saker ble diskutert, også
hvordan man skal kunne unngå kontanter ved
loddsalg. Også hvilke prosjekter som skal
støttes i framtida.
Første møtet i det nye året ble i hovedsak
planlegging av året og klubbsaker. Neste
møte: Orientering om NaKuHel Asker.
19 medlemmer og 1 observatør møtte.
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Et nytt IW-år er startet. Distriktsredaktørene har hatt sitt årlige møte hvor vi konkluderte med at
vi ser frem til mange bidrag fra alle medlemmene. I dette året ser jeg fram til å treffe dere alle
og håper det også blir noen nye ansikter. Kanskje noen kommer med ideer til nye prosjekt
eller vår organisasjonsstruktur. Vi får prøve å være inspirert av vår verdenspresident motto om
å styrke og videreutvikle IW. Tiden endrer seg og mye positivt med den som vi må være åpne
for. Jeg ser også frem til å være sammen med familie og venner og en tur til Spania i ny og
ne.

Fra
klubbene
RØA-BEKKESTUA IW

15 medlemmer dro avsted nå i august i et flott
sensommvær til Åmot og Blaafarveværket.
Årets utstilling tok for seg «hjemmets skatter».
Malerier fra kjente kunstnere som Nikolai Astrup, Carl Holsøe, Per Hillestrøm, Jacob Bratland, Gerhard Munthe, Julius Kroneberg og
mange andre. Vi fikk også se porselen utlånt
både fra det norske og danske slott og fra
private. Interessant å se kjente mønstre i
koboltfargen gjengitt i noen av maleriene.
Tenk at gruvene i Åmot på 1840 tallet var
leverandør av 80% av alle koboltleveranser
på verdensbasis! Blaafarveværket har også
flere butikker på området hvor vi kunne glede
oss over vakre glass og porselen med koboltdekor både for utstilling og salg. Vi tok også
en tur videre for å besøke Nyfossum gård,
eller direktørboligen som den ble kalt. Der har
Inger Johanne Rasmussen en tekstilutstilling.
Hun imponerer med sin bruk av rike farger i
arbeidene og størrelsen på dem.
SKØYEN IW
Har besøkt sin vennskapsklubb i Danmark. I
mai 2018 reiste 8 medlemmer av Skøyen IW
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til København for å besøke sine danske klubbvenninner i Frederiksberg IW. Etter en runde
«på byen» inntok vi om kvelden en bedre
middag. Neste morgen ble vi ble hentet på
hotellet og reiste med buss ut til Valby. Her ble
vi ble mottatt med en velkomstdrink under
grønne trekroner i strålende vær. Dagens
kulturelle innslag var et besøk ved Nordisk
Film. Vi fikk høre om driftige Ole Olsen som i
1906 grunnla Nordisk film. Han hadde sin
æra i stumfilmens dager. Vi fikk se hans film
«Løvejakten» fra 1907- en 10 min lang
stumfilm -som ble en verdenssuksess. Vi fikk
også høre om dansk films første store stjerne Valdemar Psilander – som også ble kalt Solkongen av Valby. Etter hvert kom lydfilmen og
vi fikk se et kort utdrag fra en av de første
filmene hvor talen var svært langsom og
tydelig. Vi fikk også se «Scene 2» fra 1910,
verdens eldste eksisterende filmscene.
«Olsenbanden» er Nordisk Films viktigste
filmer.
HALDEN IW
Karl XII, er hovedgrunnen til at Halden er en
stor turistby. Han ble født i 1682, ble konge i
1697, bare 15 år gammel og døde i 1718,
36 år gammel. Han var interessert og lærevillig. Han lærte språk, matematikk og fysikk og
var aktiv i jakt og friluftsliv. Da han ble konge,
kronet han seg selv. Han kopierte sin fars
være- og styremåte, og i hans tid var kongemakten eneveldig. Karl XII førte en nøktern
livsstil, han var arbeidsom og krevende for
sine omgivelser. Han tok i liten grad råd fra
andre. Det første krigsutbruddet i Karl XIIs tid
var i 1700. Sverige ble angrepet av en koalisjon av Russland, Polen Sachsen og
Danmark/Norge. Sverige var den nest største
militærmakt i Europa på denne tiden. Svenskene var godt organisert militært og slo raskt
tilbake. Danmark/Norge ble snart overmannet og trakk seg ut av krigen. I 1707 –
1709 gikk han mot Russland. Det gikk bra til
å begynne med, men etter hvert brukte russerne den brente jords taktikk og svenskenes
forsyningslinjer ble avskåret. Det var en veldig
kald vinter, og svenskehæren manglet alt.
Slaget ved Poltava i Ukraina 8. juli 1709 ble
en katastrofe for svenskene. Karl XII unnslapp
med noen hundre mann og flyktet til Tyrkia og
ble der som landflyktig fra 1709 til 1714.
Han styrte Sverige via post. I 1716 startet
hans første angrep på Norge. Det endte med
at han tok Christiania, men han klarte ikke å
ta Akershus festning. I mai 1716 gikk han sørover og kom til Torpum gård. Han prøvde deretter å ta Fredrikshald og Fredriksten.
Svakheten ved Fredriksten var at den ikke var
helt ferdig og det bodde bare noen få
soldater inne på festningen. Karl ventet til en
tåkenatt for å prøve seg på festningen. 300

svensker ble skutt ved indre Borgerskanse,
men de kom seg ikke inn på festningen. De
okkuperte byen, men innbyggerne satte fyr på
byen, og hele byen brant ned. 500 svensker
og 200 norske mistet livet i trefningene.
Kongen mente at skjebnen hadde bestemt at
disse skulle dø. Selv dro han tilbake til
Sverige. I tiden 1716 – 1718 forberedte han
seg til nytt angrep mot Norge. Det ble krigstilstand langs grensen, Svinesund var sperret og
det var sjøstrid i Iddefjorden. De lokale
bøndene på Idd ble flyttet lengre inn i Østfold.
Karl XII flyttet fra Lund til Strømstad. Han gikk
inn i Trøndelag i september, og med 30 000
mann inn i Østfold. De hadde med seg hester
og vogner både til Trøndelag og Østfold, men
det var dårlig med veier og vanskelig å ta seg
fram. I Fredrikshald tok Karl XII Gyldenløve fort
på Fredriksten 8. 12.18. Svenskene gravde
løpegraver utenfor Gyldenløve. Fra øvrige festningsverk ble det skutt mot svenskene. Kongen
stakk hodet opp av løpegraven, fikk en kule i
hodet og døde.
KOLSÅS IW
Kveldens kåsør, Catherine Brun-Lie, presenterte
seg selv og sin kokebok "Min mors koffert" som
var kveldens tema. Brun-Lie har tatt utgangspunkt i sin franske families mattradisjoner.
Hennes mor etterlot en koffert full av gamle
franske kokebøker, håndskrevne notater, foto
og matblader som har resultert i over 150
oppskrifter tilpasset råvarer vi har tilgjengelig
i Norge. Boken ble solgt på møtet.

Kolsås IW besøker vennskapsklubb i
Sverige.
LØRENSKOG IW
Noen medlemmer tok turen til Kingston i England i juni og viste et bildekåseri fra reisen.
Alle bodde privat hos medlemmer i Kingston
Inner Wheel klubb. De ble tatt imot på
Gatwick airport, og fikk servert nattmat hos
Andrea og John, der alle møtte dem som de
skulle bo hos. Dagen etter startet med engelsk
frokost og deretter lunch i Several garden.
President Dorly er opprinnelig tysk, så derfor
hadde alle sløyfer med de tyske fargene på
presidents night. Sissel Gausen. holdt en flott
tale. Dagen etter reiste de til London der

Andrea var guide. De dro bl. annet til Docklands, og så London eye og Tower Bridge.
Om kvelden var det barbecue hos Chris og
på lørdag var det shopping og sightseeing i
Kingston og
deretter afternoon tea hos
presidenten. Det ble også et besøk på
Denbies Wine gård.
KLØFTA IW OG JESSHEIM IW
Årets første møte hadde vi sammen hvor 34
glade damer fikk besøk av distriktspresident
Nora Hansen fra Halden IW. Distriktspresident Nora Hansen holdt et interessant og
lærerikt foredrag om organisasjonen Inner
Wheel. Hun la også stor vekt på at IW er
avhengig av sine medlemmer. Hun ønsket
tanker og ideer hun bringe videre. Hun trakk
også frem at vi kan samarbeide med Rotary
om prosjekt.

DP Nora på sitt første klubb-besøk hos Kløfta
og Jessheim IWK.
FOLLO IW
En 3 minutter i tiden som handlet om avtaler,
mobilbruk og nåtidens opptatthet.
Nå er det jeg som bestemor som inviterer til
middag. Barn og barnebarn i ulike aldre er
ventende å være i samme land på samme
dag, og planen er at vi alle skal møtes og se
hverandre til samme tidspunkt. Men, den ene
skal hit og den andre dit, mobilene ringer om
spørsmål og om forsinkelser.
Maten blir kald, planen blir endret og alt blir
flytende. En avtale blir ikke bindende lenger
som den var før. Ble man invitert til et tidspunkt
hadde man respekt for det.
I september var kveldens foredragsholder, Ivar
Jørgensen fra Ås Rotary Klubb og fagdirektør
i Norad.
Han startet sitt engasjement tidlig med et skogprosjekt i 1986-88 for FN i Nepal, som
senere ble utvidet til et prosjekt via Norad,
hvor hovedmålet var å fremme folks velferd,
sanitære forhold, rent vann, hygiene og gjenoppbygging av landet. Bevare skog i tropiske
land, redusere økende utslippskilder og bevare klima og miljø. Landet er fattig og ikke
alle går på skole. Kun halve befolkningen har
tilgang til moderne toalett. Ås Rotary Klubb har
under utvikling et prosjekt i Nepal med mål å
bygge sanitæranlegg inklusiv vannrensing ved
en av skolene i det aktuelle området. Prosjektet

innbefatter i tillegg et sanitæranlegg på en rasteplass langs en av veiene. I tillegg til vannrensing vil sanitæranlegget ta i bruk et
biogassanlegg knyttet til avløpsrensingen. Prosjektet forutsettes å gi positive helsemessige
virkninger i området og er finansiert i samarbeid med Rotary Foundation. På grunn av
diverse problemer med fremdriften hefter det
pr i dag noe usikkerhet knyttet til realiseringen
av prosjektet.

Värmskogs café:

NANNESTAD IW
på besøk hos sin svenske vennskapsklubb,
Hagfors IW, 14. august 2018.
Syv glade damer dro fra Nannestad tidlig en
morgen for å møte vår vennskapsklubb fra
Hagfors.
Damene fra Hagfors hadde lagt opp et innholdsrikt program, og vi alle møttes på Värmskogs café, idyllisk beliggende ved innsjøen
Värmeln. Kaféen er kjent for sine gedigne
rekesmørbrød, og der var det virkelig «reker i
trengsel». Det var elleve representanter fra
Hagfors, og flere av dem hadde vært med på
vårt 40-års jubileum i juni.
Etter rekesmørbrød og fotografering gikk turen
til Mimmi Design, kläder og konst. Mimmi selv
tok i mot og fortalte litt om forretningen. Hun
designer selv, og bruker mye lin. Flere av oss
ble fristet til å «investere» i klærne hennes.
Stedet var like idyllisk beliggende som kaféen,
langt ute på landet, så vi spurte litt om
hvordan det var å ha en designforretning der.
Det gikk bra, sa hun, og hun solgte også en
del på nett.

Hos Mimmi:

Dessverre begynte det å småregne litt, så turen
i Mariebergsskogen i Karlstad ble litt kortere
enn vi hadde tenkt. Vi fikk imidlertid med oss
en rundtur med Rundturstoget Conrad Höök,
som viste oss hva parken inneholdt. Deretter
gikk vi inn i Naturum Värmland for å kikke
rundt, en kopp kaffe og noe å bite i. Det var
et flott anlegg med kinosal, kafe, liten butikk,
og «stasjoner» rundt omkring, der man f.eks.
kunne kjenne på bjørnepels.
Turen ble avsluttet med hyggelig middag på
Fontana di Trevi, før fire av oss satte kursen tilbake til Nannestad. De tre andre valgte å bli
over til neste dag.
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Drammen IW
har feiret 55-års jubileum og inviterte til intercitymøte på ærverdige Austad gård
Den 23. mai feiret Drammen IW sitt 55-års
jubileum kombinert med vårens intercitymøte.
Festlighetene foregikk på ærverdige Austad
gård, en herregård i Drammen som er omtalt
allerede på 1300 tallet. Den hadde sin storhetstid etter at den fikk sin nåværende utforming da grosserer og jernverkseier Peder von
Cappelen bygde en herskapsgård i perioden
1808-1813. I dag er Austad gård et fredet
kulturminne og en del av Drammens Museum.
Det var en fantastisk forsommerkveld der 32
festkledde damer fra Drammen, Kongsberg og
Røyken-Hurum ble mottatt i den festpyntede
lystgården med hyggelige toner og bobler i
glasset. President Else Christensen ønsket velkommen og festen ble innledet med lysseremonien. Et nydelig og velsmakende
koldtbord med viner ble inntatt i den stilige
spisestuen. I taler ble klubbens historie belyst,
vår nåværende klubb ble dannet ved sammenslåing av Drammen og Drammen Syd i 2009.
President Else fortalte historien om Drammen
Syd sine tidlige år og vervene som
fremtredende medlemmer som Kate Stahl
Ødegård og Elisabeth Slevolden hadde i
både klubb- og distriktsstyre. Så var det Bjørg
Vestengen Nessjøen som hadde en gjennomgang av begivenhetene i Drammen IWs
55-årige eksistens. Klubben vår preges av høy
gjennomsnittsalder, og vi ville hedre to av våre
medlemmer og utnevne de til æresmedlemmer
i klubben. Gretha Gilhuus er 100 år, hun er

en ekte Inner Wheeler, bidrar på mange
måter til god stemning i klubben og har vært
president to ganger. Elisabeth Slevolden er 86
år, har vært president i tre klubber, distriktspresident og leder for to pikeleire m.m. Begge
fikk et IW silkeskjerf av president Else Christensen. Det ble en feiring i Inner Wheels ånd
med vennskap, hjelpsomhet og forståelse.
Reidun Abrahamsen fortalte fra Convention i

Æresmedlem Gretha Gilhuus med
Æresmedlem Elisabeth Slevolden
president Else Christensen
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Australia og takket for maten. Det var sanger
og hilsener fra besøkende klubber, distriktspresidenten og andre. Styret ble takket for en
verdig markering av klubbens 55 års jubileum.

Referat og bilder: Else Christensen
og Rita Winness

Styret i jubileumsåret. Foran fra venstre: Kasserer Tove Hennum,
president Else Christensen
Stående bak fra venstre: påtroppende president Bjørg Vestengen Nessjøen, kasserer Bjørg Sjåstad, ISO Inger Lise Kildahl
og sekretær Rita Winness

InterCity-møte i Farsund 2. juli 2018
Frokost i Farsund. President Ellen Brodtkorb
ønsker velkommen.

Det var registrering av til sammen 36 Inner
Wheelmedlemmer mellom kl 10 og 10.30
hos Tora Jakobsen, Skougaardsgt. 17.
President Ellinor Brodtkorb ønsket velkommen,
og vi spiste en deilig frokost, sang Farsundsangen og Tove Jølle fortalte et par fornøyelige
fortellinger.
Jens Samuelsen holdt et flott kåseri om byen
vår.

Etterpå ble det byvandring, bading på badehuset, kunstutstilling og litt shopping i byens
flotte butikker.
Spennende og nydelig lunch ble servert kl 14
– 15.30 hos Samira’s, Storgata 21.
14 deltakere kom fra andre klubber, og alle
takket for et flott Inter City-møte. Spesielt ble
bading på badehuset fremhevet.
Vi avsluttet med en sang og president Ellinor

Badedamene i Farsund
B. avrundet med å takke for i år og ønske alle
en GOD SOMMER.
Dagen ble rammet inn med det flotteste
sommerværet vi kunne tenke oss.
Ref. Anne Grytting Larsen

InterCity-møte i Holmestrand 8. mai 2018
Holmestrand IW klubb inviterte til det nye
Holmestrand Bibliotek der deltakerne fikk en
orientering ved bibliotekar Berit Borge, og det
ble servert kaffe og rundstykker.
Deretter gikk man bryggelangs til nyoppussede Holmestrand Y-kirke, hvor klubbmedlem
Tove Miller Sandmo fortalte om kirkens historie.

Videre ble det besøk i den nye Stasjonshallen
inne i Holmestrandfjellet før vi tok heisen 70
meter opp til toppen av fjellet med nydelig utsikt over byen og fjorden.
Vi tok heisen ned igjen og gikk den korte turen
til Kirkegaten til en bedre middag og hyggelig
samvær på Blue Dragon.

Utsikt fra Holmestrandfjellet

InterCity-deltakere, Berit Gulliksen fra Sandefjord i rødt

Besøk i Holmestrand kirke
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BD Helene og PBD Sissel inviterte til Europeisk Møte i Stavanger for National Representative og en representant til fra hvert land i Europa. 16 land var representert
totalt var det 55 personer, derav 19 ledsagere – også kalt ”Outer Wheel members”
som deltok på møtet. Stavanger er et spennende område, noe ledsagerne fikk erfare
med besøk hos Ryfast, verdens lengste undersjøiske tunnel, dessverre ikke åpnet slik
at deltagerne kunne få kjøre gjennom, men med god informasjon om prosjektet.
Oljemuseet ble også besøkt samt Utstein kloster, med andre ord, variert program.
Så meget om Outer Wheel Medlemmene.
Fredag 7. september ble vi ønsket velkommen
av IIWBD 2015-2017 Sissel og hun startet
møtet med å påpeke hvor viktig IIWP Christine
Kirbys tema for hennes år er, det består av to
verb – Empower and Evolve.
Deretter startet vi opp med ad hoc-gruppen
Guidelines and ideas for recruiting and
keeping new members, NR Liv Elin fra Norge
presenterte på vegne av Meri Suman Tolic,
Kroatia, Marian Tellegen, Nederland, Yanislava Ilieva, Bulgaria og Bambi de Leunckens,
Belgia & Luxembourg. Jeg la vekt på at det
var og er viktig å lytte til alle medlemmene
våre. Klubben selv må finne ut hvordan den
skal rekruttere nye medlemmer og disse må
føle seg inkludert med en gang. Den andre
delen av temaet knyttet seg til opprettelsen av
nye klubber. Det er viktig å finne den som skal
bli charterpresident med en gang. Da er det
lettere å knytte andre personer til seg. Husk
også: aldri gi opp om du får nei hos den
første du spør, fortsett å spørre og du vil lykkes.
Jeg avsluttet med å si at ”det som hjertet er fullt
av, renner munnen over med”… la oss alle
snakke om IW, på den måten du mener er rett
for deg. For at deltagerne skulle huske dette
viktige tema, så gav jeg alle sammen et patchworkhjerte – noe bildet viser at de satte pris
på.
Deltagerne var skjønt enige i at vi må benytte
alle muligheter – kvinner i Rotaract, fra Ladies
Cirkcle etc. Snakk om prosjektene våre og vårt
vennskap, som sammen med at vi er upolitisk
og ikke religiøs, er våre store fortrinn.
To yngre kvinner som er født og oppvokst med
Inner Wheel og Rotary, gav to korte innspill:
Presianna fra Bulgaria gav et innspill som hun
hadde kalt ”gjennom øynene til en Interactermy journey and close relationship with Inner
Wheel ”, mens Gyri fra Stavanger, Norge
hadde kalt sitt innspill ”I)nner Wheel, is it a
struggle to reach out among today*s society”.
To ulike innspill til ettertanke for oss deltagere.
Deretter var det et meget interessant tema for
oss i Norge. Strategy to avoid disbandment.
Ad hoc gruppe ledet av PNR Margareta

Wasslau, Sverige. Den gruppen besto av
Sissel H. Michelsen, Norge, Ria Heijens,
Nederland og Jana Gudlaugsdottir, Island.
Gruppen møttes i Melbourne under
Convention og holdt eller kontakten via nettet.
Oppsummert sa Maragreta at klubber la seg
ned for fort. De hadde ingen strategi eller verktøy for å unngå det, derfor burde distriktet
komme inn i bildet langt tidligere gjennom å
støtte klubbene i deres vanskelige situasjon.
Klubbene trenger ny oksygen, slik at livet kan
fortsette. Eksempler på verktøy er: å dele –
samt å dele opp eller slå sammen – involvere
og overvei. Nye ideer er: datterklubber, tilsluttede klubber og seniorklubber. Nedlegge
er å forsvinne og forsvinne er å bli ødelagt.
Dette er viktige momenter og kanskje noe en
klubb kan diskutere og så snakke med en i distriktet, som de har god kontakt med, slik at
nedleggelse kan unngås.
Extention work in GB&I ved IIW VP Phyllis,
GB&I. De la ned flere klubber hvert år og
hadde prøvd gjøre noe med det, en som
jobbet spesielt med medlemsskap og extention
I distriktet var løsningen de hadde kommet
frem til. I tillegg hadde de endret møtene sine
– måten de møttes på – tidspunktet for møtene
og ikke minst innholdet i møtene. Vi trenger
prosjekter for å engasjere medlemmene våre.
Gjennom vennskap og vennskap over landegrensene så ønsket medlemmene noe mer i
livet sitt, ulike prosjekter og de må bære vår
LOGO, fortelle at bak prosjektet står Inner
Wheelklubben(e) i området. Vi må ikke
lenger være verdens best bevarte
hemmelighet, men bruke hver mulighet til å
vise oss, for eksempel på Inner Wheel dagen,
Internasjonal kvinnedag, fredsdagen og på
den måten vise vårt nærvær. Vi må bruke
symbolene våre. Kanskje vi også en dag kan
si at vi har et fjell å bestige, men med vår entusiasme så skal vi greie det: Vi skal starte nye
klubber.
Europen Rally 2019 in Rotterdam, the
Netherlands fulgte så. NR Karin van Helden
inviterte til Rally I Rotterdam 12.-15.

september 2019 med en flott power point.
Den er for lang til å bli lagt ut på nettsiden vår,
så jeg har laget en meget kort versjon. Originalen blir distribuert til viserådspresidenten
og distriktspresidentene, slik at alle har
mulighet for å få sett den.
Alle deltagerne og deres ledsagere hadde en
fin tur i gamle Stavanger med Helene som
guide. Middagen ble inntatt på ”Bevaremegvel” og det ble en liten spasertur hjem
til hotellet før natten kom. Et hyggelig avbrekk
etter en lang og intens dag.
Lørdag 8. september startet med Conventions
– from Melbourne to Jaipur. Results – and
how to make good proposals. How to avoid
pitfalls – also ion seconding. PCC/IIW VP
Phyllis/CC Corinne/PBD Sissel ledet oss gjennom denne meget interessante sesjonen. Alle
var meget engasjert.
Endringer til Constitution må fremmes til IIW
HQ senest 18 måneder før Convention i
Jaipur, India.
Bye laws ble diskutert, og det ble nevnt at
Constitution er så ”rund” for at den kan gjelde
alle IWland, derfor er det viktig at hvert enkelt
land har sine Bye-laws. Disse må godkjennes
av IIW.
Simplify instructions for IIW P’s visit to
member countries. Deltagerne gav uttrykk for
at det var viktig for medlemmene å møte IIWP,
men uten alle høye kostnader.
IIW Social Project – Past and Present PBD
Sissel. Dette var fortsettelsen av det de tre
svenske deltagerne hadde tatt opp under sitt
innlegg, et felles nordisk prosjekt, kanskje det
kan bli et felles europeisk??
Mrs Sarah Sue Miller, RN, laerdal Medical
kom så og fortalte om deres stiftelse og hva
de gjør for kvinners helse I Kenya, Etiopia og
Malawi. Dette er et prosjekt de ”driver
sammen med” den internasjonale jordmorforeningen. Et meget interessant foredrag og vi
fikk alle en liten gave – garn til å strikke luer til
nyfødte.
Møtet ble avsluttet med en fantastisk tur til ”Flor
og Fjære”. Været var med oss, omvisningen
fantastisk og maten likeså. Ingen ville dra hjem
igjen til Stavanger, men det måtte vi, for etter
frokost var det hjemreise for oss alle.
Tusen takk for et fantastisk møte og ikke minst
for en Norgesreklame dere har spredd rundt
om i Europa, Helene og Sissel. Tusen takk
for fantastiske opplevelser og det er ikke slutt
for nye venter i 2019.

Innlegget er noe forkortet, rådspresidentens
fulle innlegg ligger på nettsiden. Red.
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Når mørkeblå himmel er prydet med stjerner
og jorden er dekket av skinnende sne
og trærne – i skogen omkring – står og verner
og fullmånen gjør sin gedigne entre,
og skyggene faller så mørke og milde,
vi fjetres av skjønnhetens storhet og prakt.
Da er det tanken og tiden står stille
og hjertenes rytmer er ute av takt.
I en del av et stort, ja uendelig hele,
vi blir som et fnugg i et stjerne-palass,
i en sfære som skjebnen har latt oss få dele
og gitt oss vår tildelte plass.

Liv Syltevik

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

Grimstad IW

Charterdag 15.oktober 1973

45 år

Skøyen IW

Charterdag 24. oktober 1988

30 år

Bodø IW

Charterdag 11. november 1983

35 år

Stavern IW

Charterdag 25. januar 1974

45 år

Mandal IW

Charterdag 01. februar 1974

45 år

Gimsøy IW

Charterdag 12. mars 1969

50 år

Lørenskog IW

Charterdag 14. mars 1969

50 år

Kragerø IW

Charterdag 07. juni 1969

50 år

Egersund IW

Charterdag 08. oktober 1969

50 år

Tune IWK

Charterdag 11. oktober 1969

50 år

Oslo IWK

Charterdag 26. november 1959

60 år

D27
Linda Kristin Hellervik
Fauske IWK
Lisbeth Helen Gulbrandsen Jordbru Fauske IWK
D29
Reidun Brokke
Borgny Frøysaa
Kari Nordland
Eli Aftret Cock

(Foto: Knut Falch/Scanpix)

Inner Wheel Norge

Stjernenatt

Kragerø IWK
Kragerø IWK
Larvik IWK
Holmestrand

D30
Ingunn Økland Jacobsen
Unni Kjeldseth
Herdis Haugaa
Rose Elin Nyheim

Kongsvinger IWK
Kongsvinger IWK
Hønefoss IWK
Hønefoss IWK

D31
Betsy Young Mortensen

Nordstrand IWK

Marit Sæther Christensen, Bryne IWK, død 21.05 2018
Anne Sofie Døsen, Florø IWK, død 26.06 2018
Sonja Dahl Ulfsnes, Brumunddal-Moelv IWK, død 12.07 2018
Alma Johanne Bjoner Haga, Follo IWK, død 19.07 2018
Astrid Sofie Grøsfjeld Fardal, Egersund IWK, død 13.08 2018
Marion Enersen, Kragerø IWK, død 18.08 2018
Anette Anker Rasch Grønberg, Hønefoss IWK, død 20.08 2018
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I disse tider med nedgang i medlemsmassen, er det inspirerende å oppleve at det finnes
medlemmer som står på for vårt fellesskap i år etter år.
Vi lar disse to representere alle de som sørger for kontinuiteten innen vårt arbeide.
Til venstre Gretha Gilhuus, som har rundet 100 år, sammen med klubbens president Else
Christensen. Til høyre Elisabeth Slevolden, som har rukket å bli 86 år.
Begge er æresmedlemmer i Drammen IW.
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