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Vi overleverte i januer
en sjekk kr. 150.000,til Tolletaten, her
representert ved
hundefører Nina og
narkotikahunden
Charlie.

Fra redaktør

Halldis Helleberg
Kjære Inner Wheel venninner!
Rådsmøtet i januar 2018 var et interessant møte
hvor vesentlige spørsmål for Inner Wheels fremtid
ble drøftet. På distriktsårsmøtene har dere diskutert
og stemt over lovforslagene, og vi venter alle på
resultatene som vi får fra telleklubben Stord.
Bladets fremtid var også et tema på rådsmøtet.
Undertegnede la frem et dokument med spørsmål
og faktaopplysninger vedrørende Inner Wheel
Nytt. Dette dokumentet ble sendt ut til distriktene
for eventuell bruk i forbindelse med distriktsårsmøtene.
Bidrag til narkotikahund nummer 17 ble overlevert
ved slutten av rådsmøtet. Dere vil se omtale og
bilde på side 15 i bladet. Dere vil også se et
takkebrev fra Tolletaten som vitner om at våre
bidrag gjør en forskjell.
FOKUS er en paraplyorganisasjon for mange
kvinneorganisasjoner. Inner Wheel har hatt et
samarbeide med FOKUS i mange år. På side 17
kan dere lese om hva denne organisasjonen står
for. FOKUS har holdt mange foredrag som IW har
vært invitert til, og de kan skaffe foredragsholder til
møter. Nå har de åpnet for at også klubber kan
være medlemmer mot et fast månedlig beløp.
Her på Jessheim er vinteren stadig til stede, men
våren må jo komme og jeg håper dere får mange
fine vårdager!

Husk!
Husk å stemme på kandidater til IIW.
Må sendes innen 31. mars 2018!
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Kjære Inner Wheel venninner
Så skriver vi 2018 og det er nytt år, selv om vi er midt inne i et Inner
Wheel år, som går fra 1. juli til 30. juni året etter.
Sist helg hadde vi Rådsmøte på Gardermoen og 14 aktive og engasjerte personer møttes til en spennende og lærerik helg.
Spennende: fordi vi skulle diskutere fremlegget fra ”den utvidede lovkomite” om endring i distriktsstrukturen. Rådet – spesielt distriktspresidentene – for det er jo de som kjenner på problemene – var
aktive og positive – og resultatet av diskusjonen ble at vi beholder
distriktene som de er (for øyeblikket).
Endringer i antall rådsmedlemmer ble også diskutert og på Distriktsårsmøtene blir det fra Rådets side lagt frem et forslag om å legge
RISOs arbeidsoppgaver inn under Viserådspresidentens. Det er ikke
ment som en svekkelse av RISO-funksjonen, men mer et forsøk på se
på arbeidsoppgavene, som for en stor del er sammenfallende. Dette
angår Rådslov § 1 og § 2d.
Den andre saken som kommer fra Rådet er et forslag – nærmest en
presisering – vedrørende Rådslov § 9, for eventuelt stemmetall i
Rådet skal ikke gjøres kjent – det blir påvirkning av medlemmene.
I begge disse sakene, som er lovendringer – så må disse til HQ i
England og ratifiseres før de blir godkjente Norske Bye-Laws og hver
klubb har en stemme. Stemmene skal legges i konvolutt og sendes
til stemmetellende klubb, Stord IWK, umiddelbart etter Distriktsårsmøtet. Se s. 148 i Lov- og Håndbok. Når alle Distriktsårsmøtene er
avholdt, vil Stord IWK åpne konvoluttene og telle opp resultatet, som
igjen blir offentliggjort i blad nr 4 samt gitt melding til Rådspresidenten for videreformidling til distriktspresidentene. Lovendringer
krever 2/3 flertall.
Jeg skal delta på tre Distriktsårsmøter i mars. Først skal jeg til
Nøtterøy, D29, og det er et sted jeg ikke har vært. Jeg har vært i
Tønsberg, men ellers så holder vi oss i Risør på sommerstid eller her
på Vestlandet. Deretter er det i eget distrikt, D28, før jeg avslutter
på Fauske, hos D27, den tredje helgen i mars.
22. mars reiser jeg til Convention. Min mann og jeg vil hilse på en
av våre utvekslingsstudenter siden vi har mulighet for det. Det er
lenge siden hun var hos oss, men vi holder kontakten med ujevne
mellomrom. Etter Convention kommer vi tilbake til hjemlandet og
våren med nytt liv rundt om oss. Vi forlater da høsten og finner våren,
årstiden som bærer preg av nye muligheter.
Rådet har fått melding om to klubber som avslutter sitt medlemsskap
i Inner Wheel. Det betyr at vi mister 30 medlemmer når Hamar og
Notodden går inn. Vi beklager at situasjonen i klubbene er slik at
de ser seg nødt til dette, men takker samtidig for den tid vi har hatt
sammen.
Jeg ønsker dere alle et godt Distriktsårsmøte og ser frem til å møte
så mange som mulig av dere.

ved Bjørg Lindseth Kurszus

Kjære alle Inner Wheel venninner!
Convention nærmer seg!

Så er det å gripe sjansen, ha øyne, ører og hjerter åpne. Snakke med
dem som har helt annen bakgrunn enn oss sjøl. Der kommer de som
bruker tiden til å bygge opp lokalsamfunn etter naturkatastrofer, som i
Nepal, på Filippinene og mange andre steder. Dessuten kommer det
sikkert noen som har vært Inner Wheel- medlemmer veldig kort tid,
som opplever dette fantastiske kvinnemylderet for første gang.
De ser kanskje annerledes ut, eller de oppfører seg helt ulikt oss. Vi
norske liker kanskje å opptre i en liten gruppe og synes ikke noe om
at andre har lik kjole som oss. IWdamer fra andre kulturer går i like
gevanter og opptrer i en stor flokk. Noen kjenner mange fra utallige
Conventions. Andre kommer denne ene gangen i livet og kjenner ingen.
Bare omtrent 10 av oss deltakerne er fra Norge. Så det med internasjonal forståelse må de fleste av oss øve på hjemme! Verden - og
nabolaget er full av venninner vi ennå ikke har møtt. For det er slutt på
den tiden da man måtte ut av landet for å treffe ulike kulturer. Og klubbene våre trenger nye medlemmer – også fra andre kulturer!
I går satt jeg og så på et intervju med vår verdenspresident. Det var
fra hennes besøk i Bangla Desh. Du finnere hele intervjuet på IIWs
internettside.
Hun forteller om en hel rekke ting vår organisasjon gjør for å hjelpe
jenter og kvinner til et bedre liv. Noen av tingene er overraskende
enkle, men kan bety at jenter kan bli på skolen selv etter at de kommer
i puberteten, som å bygge toaletter og å sette opp en automat for
rimelige sanitetsbind. I India har dette med sanitetsbind vært et tema
man ikke snakker om. Og de har tidligere vært fryktelig dyre å kjøpe.
Det finnes fortsatt steder der jenter isoleres når de menstruerer. I 2018
er deler av kvinners naturlige liv fremdeles hemmelig, skambelagt og
avskjærer dem fra utdannelse!
Derfor er Kapila Guptas intervju viktig! «Trollene sprekker når sollyset
treffer dem»; ting må snakkes om! De som tar opp disse temaene må
få oppmerksomhet.
Kapila Gupta oppfordrer dessuten alle til å gjøre to enkle ting; plante
et tre og invitere en annen kvinne til et Inner Wheel møte. Jeg gleder
meg til å gjøre disse to tingene i 2018!
Når dette skrives, er styrene i våre 5 distrikter i ferd med planlegging
av årsmøte. På noen årsmøter kommer også ISO. Andre steder har
distriktets ISOer et eget treff. Tanken bak et slikt treff er å bli inspirert
og å få kunnskap om vervet. Etter å ha vært både ISO, DISO og RISO
har jeg et ønske for 2019 eller 2020; at alle som har disse vervene
kan møtes ett sted en helg. Da kunne vi få foredragsholdere fra både
NMS, FOKUS og tollvesenet, og rapporten fra våre «utsendte» til FN.
De er våre samarbeidspartnere. Å være ISO er noen ganger nokså
ensomt. Samtidig skal dette vervet holde medlemmene oppdatert om
vårt internasjonale engasjement.
Jeg skriver om våre fellesprosjekter og ser hva vi bidrar med i penger.
Det kommer fram i regnskapene for Inner Wheel Norge. Men rundt
om i klubbene blir det gjort mye, mye mer. Det skulle vært artig å vite
omtrent hvor mye vi til sammen bidrar med til andre prosjekter, av både
penger og på annen måte. Jeg leser om det i IW nytt, det finnes i klubbenes regnskaper og årsberetninger, men en nasjonal oversikt har vi ikke.
På Rådsmøtet snakket president i D 28, Berit Eldøy om hvordan yngre
kvinner organiserer temakvelder der det blant annet fortelles om et prosjekt og at det på en slik kveld kan komme inn masse penger. Disse
sammenkomstene er utenom tradisjonelt organisasjonsliv, man kan
komme uten andre forpliktelser enn å være tilstede og å bidra der og
da. Kunne vi en gang i blant organisere slike åpne møter i regi av
klubben vår? Da måtte vi legge vekk den vanlige møtestrukturen for

en gangs skyld. Prosjektene, de har vi allerede. Takk for
tankevekkeren, Berit!
Mere om ungdom til slutt: Har dere fått noen utvekslingsstudenter i lokalsamfunnet? Studenter fra sørlige halvkule kommer til Norge etter
nyttår.

FOKUS
-Om drap på sivile ledere i Colombia
«Bare nå I 2018 er ni ledere i det sivile samfunnet drept. Det internasjonale samfunnet oppfordrer innstendig regjeringen i Colombia til å
beskytte sine innbyggere»
Dette er en internasjonal, offentlig oppfordring som FOKUS har signert.
-Om kjønnslemlestelse:
Rundt 200 millioner jenter og kvinner som lever i dag har blitt utsatt
for kjønnslemlestelse.
Kjønnslemlestelse - er ikke lenger et afrikansk problem, men et verdensproblem som trenger en global løsning, mener Edna Adan Ismail fra
Somaliland. I fjor høst besøkte hun Norge for blant annet å delta på
et seminar om kjønnslemlestelse i Oslo arrangert av Somaliland
Women Solidarity Association og Somalia Sport and Culture. Foto:
Eldrid Oftestad.
FOKUS har støttet følgende: Over 14 000 personer i Kenya og
Tanzania har fått opplæring gjennom FOKUS om kjønnslemlestelse,
hvilke konsekvenser det har for jenter og kvinner, og hva lovverket sier.
Arbeidet involverer helsepersonell, foreldre, lokale ledere og andre
personer i lokalsamfunnet.
Den tradisjonelle praksisen er ulovlig i Tanzania, men likevel rammer
den rundt 15 prosent av kvinnene mellom 15-49 år. Selv om den
grusomt smertefulle og skadelige kuttingen møter sterk motstand fra innbyggerne, er opp mot 70 prosent av kvinnene i noen regioner lemlestet.
Når jeg leser dette, blir jeg minnet på hvor viktig det er med vår støtte
til FOKUS. Og nå skal jeg gjøre alvor av å bli månedlig giver, sånn
at jeg utløser statlige midler som utgjør mye mere enn mitt bidrag.
Lykke til årsmøtene og med klubbmøtene!
Hilsen RISO Bjørg L Kurszus

RISO Bjørg L. Kurszus takkes av rådspresident Liv Elin Broberg Lewin.
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Nytt år og nye muligheter.
Vi er ikke den samme personen som vi var i går, i fjor eller for 10 år siden,
leser jeg fra Bjørgs verden i magasinet TARA. Vi er i endring og det er lov å
ombestemme seg og ta nye valg. Du er verdifull, livet er verdifullt.
Hun sier også at hvis du går mot din egen hjertevilje, så er kroppen din så
intelligent at den reagerer. Først mister du gleden og energien, og så mister
du helsen. I jobben min så opplever jeg mange som har mye “vondter”.
Kanskje går de på akkord med seg selv.
La oss i det nye året kjenne etter hva det er vi vil og ikke hva andre vil at vi
skal ville.
Ha et strålende år alle sammen!

BRATTVÅG
Referat frå eit litt annleis IW-møte
I lokalavisa kunne vi lese at pensjonistlaget
ikkje hadde kapasitet til å arrangere Eldredagen i år. Dette er eit årvisst arrangement,
og går på omgang mellom dei lokale pensjonistlaga. Nokre IW medlemmer synest at
dette var veldig leit på vegne av pensjonistlaget. Etter styrebehandling bestemte vi at
vårt oktober-møte blir utan vårt faste program,
og vi tilbyd vår hjelp til pensjonistlaget utifrå
formålet ”å oppmuntre til personlig
hjelpsomhet og tjeneste”.
Som sagt så gjort. Vi kontakta styret i pensjonistlaget og tilbaud vår hjelp til arrangementet
og mottoet blei: ”dette skal vi klare”!
Nokre frå IW-styret deltok på styremøta/planleggingsmøta. Laurdag kom med
spenning og sommarfuglar i magen. Fleire IW
damer var på plass med hjelp for å få festen
i hamn.
Over 100 personar/pensjonistar frå fastland
og øyane i Haram møtte opp og stemninga
var på topp frå start. Det var rullestolar her,
gåstolar der, krykkjer og stavar både her og
der, men ingen sure miner.
Flott program hadde vi klart å sy saman, både
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verbalt og musikalsk, til humor og glede.
Brensnut med brød til gjekk unna og kokken
fekk mykje skryt. Loddsalget gjekk strykande
og vinnargleda kom klart til uttrykk.
Vi blei honorert med deler av overskotet kr
4000,-, som styret har beslutta skal gå til utsmykking av bygda gjennom Brattvåg Vel.
Ref.: Sylvei Vik

BODØ

Brattvåg Vel ved Stig Austbø og Gert Ivar
Hildre får overlevert sjekken på kr. 4 000,- av
Brattvåg Inner Wheel ved Sylvei Vik.

President Elsatakker leder av englefabrikken,
Laila Jensen, og overrekker gavekort på
kr. 3 000,-.

ISO-møte

Det kom to staute karer fra Brattvåg Vel for å
motta sjekken fra IW (Se over.). Hege Steinsland var invitert til ISO-møtet. Hun har
arbeidet i Det norske Misjonsselskap og i den
forbindelse hatt en tur til Afrika. Reisen til
Etiopia var både en ytre og en indre reise;
reiste langt, og det skjedde også noe inne i
en, sa hun.
Jentene bar tunge bører, mens mennene aldri
bar tungt (de bar ansvaret).
Hun snakket om verdighet og stolthet,
Og hun snakket om Fistula og Safe
Motherhood. Mange fra Inner Wheel og fra
Det norske Misjonsselskap strikker tepper til
nyfødte, se facebookgruppen «Knitting for
Safe Motherhood».
De som tidligere har fått hjelp fra organisasjonen informerer gravide om Safe
Motherhood; et viktig arbeid.
Inntektene fra loddsalget går til fraktutlegg og
skal være til hjelp for å få teppene frem til
målet (via Det norske Misjonsselskap).
09.01.2018 Ref. Ingrun Gudbrandsen

Kirkens Bymisjon Bodø har mellom 50-70 engasjerte personer. De har aktiviteter som; Englefabrikken, Jobb 1 og ny giv, samt
matstasjon, sykkelverksted, småjobbsentral,
ren by og sømkrok. Har også «orange skjerf»
aksjon 1.nov. «For et varmere samfunn».
Ved englefabrikken jobbes det for å utvikle

kvinnetilbudet. Har fokus på produksjon og
salg av produkter. Her produseres glassengler,
dekorerte lys og tennbriketter. I oktober er englene rosa, et samarbeide med Kreftforeningen.
Første glasset kom fra Bodø Domkirke. Glasset
skjeres, limes og pusses, før det pakkes i esker
og selges som engler. Stearinlysene dekoreres
med kunst og tekst (dikt/sang) Det skal være
kvalitet på det som lages, men det kreves
ingen
forkunnskap/kvalifikasjoner.
Det
produseres engler på flere bymisjoner rundt
om, men de liker å si at glassenglen er
Bodøværing. I dag jobber 10 personer fast
ved englefabrikken. Kirkens Bymisjon tror på
verdighet gjennom lønnet arbeid. Krav: Må
være i form til å jobbe, må komme i tide. Målgruppe: Personer med helseplager innen
rus/psykiatri.

TROMSØ
Marit omtale to priser som er delt ut:
Jenteprisen og Årets modigste kvinne.
Jenteprisen 2017. Det er PLAN Norge som
deler ut prisen. Den gikk til JURK (Juridisk

rådgivning for kvinner). De gir juridisk bistand/gratis rettshjelp for kvinner som står på
«bar bakke». JURK har bistått 50000 kvinner
med sin hjelp.
Årets modigste kvinne 2017. Bladet TARA gir
denne prisen,- 40000 kr. Karin Hilde French
fikk prisen og vil bruke pengene til å hjelpe
fanger.
Styret har arbeidet med hvert punkt i 9 a-g,
og fastholder forslaget fra Tromsø IW klubb.
Vi foreslår at særordningene for distrikt 27
opphører. Avsetningen på 4000 kr. pr. år
dekker ikke kostnader i forbindelse med Inter
City-møter. Dersom IC-møter skal fortsette, må
det utarbeides ny veiledning for disse. Forslag
om at pengene overføres til DÅM.
MITS-pengene blir ikke benyttet, derfor forslag
om å overføre disse til Safe Motherhood og
narkotikahund.
Sameline Grimsgaard hadde en flott gjennomgang av «Tromsø-undersøkelsen».
18.10.2017 Ref.:Berit A.

BODØ

Styret hadde ansvaret for arrangementet av
julemøtet som alltid. Vi lagde «lappesystem»
for å «blande» medlemmene tilfeldig. Men det
ble en del bytting så systemet ble vel nærmest
bortkastet. Vakkert pyntede bord med lilla
duker, lys, hvite julestjerner osv. Vi var jo
invitert til å benytte J. M. Hansens kantine som
var et veldig hyggelig lokale.
Ved ankomst fikk alle et glass proseco eller
alkoholfri drikke.
Marit ønsket velkommen og fortalte at det bare
var 7 påmeldte innen fristen, men etter
påminnelsen kom tilbakemeldingene i rasende
fart.
Månedsbrev nr. 4 (1.12.17) fra distriktspresident Edita Krehic ble lest opp av Marit.

ÅLESUND

Vi hadde den store glede å ønske hele tre nye
medlemmer velkommen inn i klubben vår.
Sissel Klemmetsby, Marit Wasstrand og
Solveig Førde Mjelva ble alle høgtidelig tatt
opp i klubben. Kvelden fortsatte med lesing
av julehilsener fra naboklubber samt vår DP.
Mette W. fortalte om spennende reise til
Australia der hun også besøkte to IW-klubber
og Sissel K. berettet om deltakelse som tilskuer
på Anne Lindmos TV-sending. Inntektene av
loddsalget gikk til Varmestua i Ålesund. Hvert
medlem har med seg to pakker, den ene er til
utlodningen, den andre er julepresang til
medlemmene. Her lager vi kos for det enkelte
medlem!

Søknad fra Kirkens sosialtjeneste (CRUX) om
støtte. De har 50 aktiver deltakere som får individuell oppfølging og driver to konkrete tiltak: Teater og «Kunsten å gå». Sommeren
2018 skal de gå pilegrimstur til Santiago de
Compostela. “Huset” holder til i Grønnegata
12. De har kommunal støtte og mottar også
noe fra staten.
Solveig K. refererte fra ISO-treff på
Gardermoen 16.sept.
Advokatfullmektig Anders Berthinussen hadde
et oppklarende og greit innlegg om Arverett.
Han delte ut kopier og henviste og ga kommentarer ved hjelp av prosjektor. Han viste til
arveloven, ekteskapsloven og skifteloven. En Opptak av nye medlemmer. Fra venstre: Sissel Klemmetsby, Marit Wasstrand, president Kari
nyttig time!
Mette og Solveig Førde Melva
15.11.2017 Ref. Berit

ÅLESUND

Inner Wheel sesongen ble innledet med en
frisk spasertur. Bente Saxon i Destinasjon
Ålesund-Sunnmøre orienterte om årets turistsesong samt fortalte om cruisetrafikken til
Ålesund. Neste år forventes det å komme over
170 turistskip til Ålesund, og i den anledning
blir det arrangert et guidekurs for å dekke etterspørselen etter guider.
På oktobermøtet var ektefeller og andre interesserte invitert for å høre foredrag av Professor
emeritus Harald Yndestad. Han fortalte om
sine studier rundt temaet «Solen og dens
påvirkning på klimaet». Er ikke alle klimaforandringene menneskeskapte alene? Eller er
der også andre krefter i atmosfæren som er
med på å bestemme klimaet vårt?
På novembermøtet fikk vi et foredrag om SOSbarnebyer, framført av presidenten. Vi hadde
oppfordret våre medlemmer om å ta med seg
ei venninne, mor, datter/svigerdatter og/eller
søster/svigerinne på møtet. Det møtte opp tre
utenom klubben, og de ble hjertelig mottatt og
ønsket velkommen tilbake en annen gang.

Julekort fra Krehic har vi også mottatt. Marit
har sendt julekort til alle klubbene i vårt distrikt.
Og Tromsø IW har mottatt julekort fra alle klubbene, disse ble lest opp av styremedlemmer.
Alle kortene underskrevet av presidenten.
Så utdeling av Flaxlodder i forbindelse med
fødselsdager.
13.12.17 Ref. Berit A.

IC-møte for region Nord,
Fauske.
Distriktpresident Edita Krehic
påpekte viktigheten av at
IW og klubbene blir mer synlig
blant annet gjennom media.
Flott foredrag av Anita Hunstad om
oppbygging av gårdsbarnehagen på
Medås. Diso Anna Lena Løbakk holdt
foredrag om vårt internasjonale prosjekt.
Flott underholdning av Dans Fauske Magedans.
Artig og flott innslag.

3-minutt i Brattvåg ved Anlaug Kvalsund.
Hun leste dikt blant annet ”Alle desse
dagene som kommer og går, ikke visste
jeg at det var selve livet”.
Det er viktig å være tilstede i sitt
eget liv. Fine ord med bl.a. Arne
Garborg sitt dikt “Penger” og
Flora Larsson sin bønn “Ugras og
blomster”.
3-minutter i Tromsø ved Benedicte.
Hun leste et fint lite dikt av Henning
Henriksen. Han var rektor på
gymnas og skrev dikt på
fritiden. Hun snakket om eldredagen 1. oktober som sier:
Ta i bruk og bruk talentet.
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OL er snart forbi, og Norges atleter har igjen fått drøssevis med medaljer for sin utrolig flotte
innsats. Samtidig, og ved siden av TVen leser jeg «Går, gikk har gått» som handler om papirløse innvandrere/flyktninger i Berlin som ingen vil ta ansvar for. Kontrasten blir stor.
Vi kan ikke hjelpe alle, men vi kan hjelpe ganske mange, se hva jordmødrene kan klare seg
med!
De fortjener kanskje en gullmedalje?
Tove

BRYNE IW
Referat fra møte mandag 8. januar 2018.
Fem medlemmer var fraværende. President
Torunn ønsket velkommen til Odd som var
gjest, og til Toralv Rugland som var invitert for
å fortelle fra Mulbadaw farm i Tanzania hvor
han er daglig leder siden 2006. Gården har
nå 180 årsverk, hvorav ca 50 fulltids ansatte.
Tolv personer fra Jæren er knyttet til gården
gjennom stiftelsen Haydoms venner / Farmen.
Selv reiser TR til Tanzania 4 ganger i året og
er der en ukes tid hver gang. Hovedproduksjonen er korn med hovedvekt på hvete, men
også andre kornsorter dyrkes. Det drives med
andre matplanter også, samt noe dyrkingsforsøk- og utvikling i samarbeid med NMBU på
Ås. En liten planteskole er under etablering.
Det er introdusert geitehold med en blanding
av melkegeiter / cashmirgeiter som krysses
med de lokale geitene. Noe av driftens overskudd kan gå til å bistå Haydom Lutherske
sykehus med midler. Se for øvrig PPT presentasjon fra TR nedenfor + informasjon og bilder
på nettstedene http://mulbadaw.com/, se
også på facebook MULBADAW FARM, og
på www.Haydom.no/farmen Nettstedene er
ikke oppdatert på ganske lenge.
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Gunhild og Torunn serverte deilige hjembakte
rundstykker med vakkert pålegg - og fristende
nystekt kringle, kaffe og te. Herrene delte
gleden over måltidet med oss 12 damene.
Takk til Gunhild og Torunn!
Torunn leste fra distriktspresidentens informasjonsbrev / påminningsbrev og informerte
om klubbsaker. Valgkomite er Gudveig,
Gunvor og Liv Tone. Vi trenger visepresident
for 2018-19 og alle ble oppfordret til å melde
sin interesse for dette vervet.
Egersund IW klubb har hovedansvar for årets
Inter City møte og skal kalle inn. IC møtet er
lørdag 21. april 2018 på Jæren Kro og Motell.
Bryne IW klubb har 50 års jubileum 7.
september i år, og alle ble oppfordret til å
tenke over hvordan klubben best kan markere
jubileet.
Den 10. – 11. mars er det distriksårsmøte.
Kasserer Gunhild og sekretær Else Merethe
deltar på klubbens vegne.

Sandnes, 09.01.2018
Else Merethe
STAVANGER IW
Julemøte
Olaug Egeland ønsket velkommen til julemøtet
i hennes hjem.
Deilig å komme inn i en nydelig julepyntet
stue, programmet denne kvelden var å ha det
hyggelig sammen. Ingjerd A. Brigg leste en
fortelling av Ajax, vår lokale dikter Andreas Jacobsen. Som har gitt oss morsomme fortellinger fra dagliglivet i Stavanger. Fra 1934 til
1991 var han fast skribent og tegner i
Stavanger Aftenblad.
Vi avsluttet med å synge Deilig er jorden, og
da faller tankene lett tilbake på de over 30
årene som jeg har vært medlem. Flotte
kvinner i alle aldre, visdomsord ifra kvinner
med livserfaring.
Å være Inner Wheel venninne med kvinner på
min mors alder, det var jo der det startet.
Spennende og lærerikt, derfor skulle jeg ønske
flere nye venninner, som nå er yngre enn meg.
Nå er jeg interessert i hva de unge tenker, og
at vi kan lære av hverandre. Selv om verden
er annerledes, tror jeg fremdeles generasjoner
kan lære av hverandre i forskjellige retninger.
Mulighetene i Inner Wheel er mange. Hvis
du bare tør, er alt mulig, hvis ikke er du også
velkommen. Det er alltid noe å gjøre som ikke
trenger det store motet. Min beste opplevelse
var da vi i Stavanger Inner Wheel arrangerte
Internasjonal Convention. Jeg var med i transportkomiteen sammen med bl.a. Åse Wiig
Hansen. Verden var annerledes, data var forholdsvis nytt, for oss i alle fall. Stavanger by
hadde den gang ikke kapasitet til å ta imot
alle gjestene, så dagene ble lange og turene
mange rundt forbi. Absolutt alt er for meg et

godt minne om en engangs opplevelse i livet,
ladet med positivitet.
Det er jo der vi alle har noe å bidra med,
positivitet, vennskap, en god gjerning. Det går
vel aldri av moten!
EGERSUND IW
Besøk av DP
Egersund IW-klubb møte 11. oktober 2017:
På en tung regnværsdag midt i høstferien ble
10 medlemmer, 2 nye medlemmer og vår nye
distriktspresident, Berit Eldøy, ønsket velkommen av vår president Inger Johanne.
Jorunn Alice Gjermestad hadde 3 minutter, og
hun fortalte om en flott og krevende fottur med
gode venninner opp ALLE de 4444 trappetrinnene fra Flørli gamle Kraftstasjon og opp til
demningen ved Ternevatnet (740.moh.)
Trappene er fra 1916-1918 da det gamle
kraftverket ble bygd og var i drift til 1999. Det
ble erstattet med et nytt kraftverk som ligger
inne i fjellet. Den gamle kraftstasjonen er i dag
kafé, museum og utstillingslokale. Venninnene
var i god form, og de fikk igjen for strevet med
en “himmelsk” utsikt og flott tur rundt
Troppekosknuten langs Store Flørvannet og
ned igjen til bygda via Flørlistølen.en flott tur
som nok går inn i” minneboken.”
Så fikk vår nye distriktspresident, Berit Eldøy,
ordet. Først fikk vi skryt for at vi er en god bidragsyter til distrikt 28. Vi er nå 4 klubber i
sør, Stavanger, Sola, Bryne og Egersund. Vår
Inger Johanne fikk og skryt for at hun er en god
representant for vår klubb! Det er ikke bestemt
enda hvem som skal ha distriktsmøtet i sør.
DP Berit kunne fortelle at vi nå er 9 glade
klubber fra Florø til Egersund i distrikt 28.Hva
kan vi gjøre bedre???Ikke ha for store krav,
men ha fokus på medlems- og klubbpleie!
Klubbene må finne sin form, alene eller
sammen med andre, ev. Rotary.
Verdenspresidenten og verdenskassereren er
fra India. IW er verdens største kvinneorganisasjon med over 100 000 medlemmer.
Årets motto er: Ta vare på menneskeverdet og
Sett varig spor.
Internasjonale prosjekter er Safe Motherhood
og å utdanne imamer til å ha større kvinnerespekt!
SOS barnebyer og narkotikahunder er frivillig
for hvert enkelt land.
Færre klubber betyr dårligere økonomi. IW
Bladet vil kanskje gå fra 3 til 2 ganger i året.
IW er en åpen klubb.
Neste høydepunkt var opptak av to nye
medlemmer. Pres. Inger Johanne leste formularet, satte på IW-nålene, overrakte IWrose og ønsket Kirsten Bertelsen og Randi
Aase hjertelig velkommen!!
En av hovedpostene for kvelden var Brit Kvassheim fra Eigersund kulturkontor. Der arbeider
3 personer. Det er et imponerende mangfold
av aktiviteter.

Her er våre to nye medlemmer Kirsten
Bertelsen og Randi Aase med president Inger
Johanne i midten.
Den kulturelle spaserstokken får penger fra
fylket og skal brukes på folk over 70 år. Der
gjør frivillighetssentralen en stor jobb! Det er
og godt samarbeid mellom Biblioteket og
Sentrumsforeningen,
formiddagskino
2
ganger i mnd. prosjekt kvalitetsfilm. De prøver
å få konserter fra den store verden til å vises
på vår lokale kino. Biblioteket får kjente forfattere på besøk. Kulturnatt 20.okt. Arrangementer rundt kulturskolen. Den populære
nyttårsfeiringen på Torget er det og kulturkontoret som står bak. Imponerende hva som blir
gjort! Brit fikk en velfortjent takk og en IW
rose.
Så kunne vi alle nyte den gode lasagne
m/brød og salat, kaffe, twist og den gode
drøsen! Tove hadde en hilsen fra vår deilige
danske vennskapskubb, Korsør. Tror vi kon-

kluderte med at vi må synge mer!
Til slutt fra DP Berit: Husk 10.-11. mars er det
distriktsårsmøte på Karmøy Park Inn. Alt er på
hjul, håper på storinnrykk! Og hun ønsker nye
medlemmer med nytenkning og lenge mellom
ordene: “det pleide vi”!
Tusen takk til alle for en flott kveld!!
Og hjertelig TAKK til Elsa for et kjempefint
referat!
gs
HAUGESUND IW
hadde sist høst besøk av jordmor Eli Lunde
som hadde vært i landsbyen Rotifunk i Vest-Afrika, der det meste var ødelagt av borgerkrigen fra flere år tilbake.
Landsbyen var det nesten ingen ting igjen av,
de måtte for eksempel sette opp feltsykehus
mens det tidligere hadde vært et både anerkjent og berømt sykehus i byen.
Barnedødeligheten er høy, nesten 12 prosent
dør under fødsel. De fleste kvinnene får mellom 7 og 10 barn.
Takket være ildsjeler i Haugesund ble sykehuset etter hvert gjenoppbygget, men dessverre har de senere hatt et utbrudd av Ebola.
Dette er nå stoppet, og foreningen Rotifunk i
Haugesund vil fortsette sitt arbeid.
Bildene viser hvilke primitive og ekstremt vanskelige forhold man har måttet jobbe under i
forbindelse med fødsler.

På Mortholmen sildesalteri
Kjære Inner Wheel venner- Jeg vil fortelle om
en flott festkveld på Mortholmen sildesalteri,
Åkrehamn Karmøy, onsdag 4. okt.
De tre Rotaryklubbene på Karmøy inviterte
sine medlemmer m/følge, samt Karmøy sine
to Inner Wheel klubber m/følge til felles aftensamling. Festen skulle være som en brobygger
mellom klubbene og at vi på den måten kunne
bli bedre kjent med hverandre.
Mortholmen sildesalteri er nylig restaurert og
blir nå brukt som fest/konsert lokaler. Det originale interiøret er ivaretatt - så sjøhusstemningen, den er der Beliggenheten er ytterst ute
mot "storhavet", bare en molo gir vern mot
bølger. Gjester som skal til holmen må gå bare nyttekjøring er tillatt. Rett som det er blir
gående godt dynket av skumsprøyt som slår
over moloen. Det fikk vi som skulle på fest 4.
oktober oppleve men vi var godt forberedt
med passende yttertøy.
Karmøy Vest Rotary var vertskap- og nesten
hundre personer var tilstede. Langbordene var
pyntet med høstens farger og frukter- og
"verdens beste fiskesuppe" var hovedrett.
Senere ble det kringle, kaffi, vin og brus. God
underholdning - skjemt og alvor.
Klubbene presenterte seg, og for Inner Wheel
sin del, må en vel si det var en historisk opplevelse, for tilstede som gjester var Rådspresident/nasjonal repr., distriktpresident,

rådssekretær, rådskasserer og distriktkasserer.
Distrikt 28 stilte sterkt! Berit Wilhelmina Eldøy,
distriktspresident for distr. 28 presenterte Inner
Wheel på en glimrende måte- saklig og
humoristisk- vi var så stolte over å være
InnerWheelere. Kort fortalt var det en alle
tiders kveld- et svært positivt tiltak som vi håper
kan bli en tradisjon. Så var det kveldsvandring over moloen- med lommelykter, svartgrønne havet som slo bølgene innover oss,
-dur og drønn- stiv kuling i kasta- men varme
inni oss av fint samvær med gode venner.
Inner Wheel hilsen - "Touch A Heart" fra
Karin Hovden Bauge president Karmøy Vest

FRI LUFT
Stavanger Kunstmuseum viser for tiden en flott
utstilling av Alexander Kiellands søster, Kitty
Kielland,1843 – 1914, født i Stavanger.
Kitty Kielland var en pioner. Hun var første ute
med å bringe inn Jæren som motiv i landskaps-kunsten, og hun var en av de første
kunstnere som malte i fri luft.
Utstillingstittelen Fri Luft henviser både til friluftsmaleriet og ytringsfrihet, og til en luft å debattere i, fri luft.
Som kunstner tok Kitty Kielland penselen fatt

På jobb i Sierra Leone.

Kontroll i en hytte i en liten landsby i
nærheten av Rotifunk.

og malte på mennenes arena. Mens de fleste
kvinnelige kunstnere på den tiden malte
interiører og portretter, spesialiserte Kielland
seg på landskap. Hun tok med seg skissekassen sin, utforsket forblåste landskaper på
Jæren, skoger i Nord-Frankrike, stille tjern på
Østlandet og høye norske fjell. Etter hvert tok
hun med seg store lerreter og var en av de
første kunstnere som malte bildene ferdige
foran motivet.
Kielland skapte sin egen plass i fortellingen
om det norske landskapet, en fortelling
mennene inntil da hadde vært alene om å
konstruere.
Kitty Kielland brukte pennen og ordet til å
kjempe for saker som fri kjærlighet, stemmerett
og kvinners rett til utdannelse. Som aktiv
samfunnsdebattant skrev hun skjønnlitteratur,
artikler og en rekke avisinnlegg om kunst,
moral og kvinnesak. Mange av hennes
argumenter er like aktuelle i dagens likestillingsdebatt.
Da Norsk Kvinnesaksforening ble stiftet i
1884, var Kitty Kielland medstifter.
Kitty Kielland var med på å bygge opp
Stavanger Kunstmuseums eldste samling og
opprettet et fond som skulle gå til innkjøp av
ny kunst ved Nasjonalgalleriet.
Hun var opptatt av at kunsten skulle bryte med
tradisjonen og gi betrakteren en følelse av å
stå overfor noe stort selv om det virker uhåndgripelig.
Inger L.M. Gudmundsen
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Over hele verden starter andre halvår av Inner Wheel-året med en markering av International
Inner Wheel Day den 10. januar, så også her i Norge. De fleste klubbene har programmer
med et eller annet internasjonalt aspekt på januarmøtene sine. På denne måten får vi vist at vi
ser ut over egne grenser, at vi prøver å forstå og sette oss inn i andre steders forhold og andre
menneskers liv. Og det var jo nettopp det vi sa ja til da vi ble med i Inner Wheel: vi ønsker
å utvide vår horisont slik at vi kan forstå og tolerere ting som er annerledes ute i den store
verden enn her hjemme.
Kreativiteten har vært stor i klubbene når det gjelder å finne interessante internasjonale programmer. Les nedenfor, lær og få ideer!
Det er også flott å se at en del klubber har felles møter en gang i blant. Det er en glimrende
ide å samarbeide f. eks. om gode foredrag og om distriktspresidentens besøk. Dessuten er
det jo så hyggelig å besøke hverandre og bli bedre kjent med naboklubber. Det er møteplasser
vi trenger, om vi skal «fremme sant vennskap»! Ha som mål å møte så mye som mulig på IWarrangementer dette halvåret! Lykke til!
seiling i Middelhavet, sykling på Taiwan eller
musikkcamp i Italia, bare for å nevne noen eksempler. Tone kan kontaktes på e-post
tonko@online.no
To utvekslingsstudenter var også invitert til
møtet. Den ene fortalte om ett års opphold i
Mexico, og den andre ventet spent på å få
vite hvor hun skulle tilbringe det neste året.

internasjonal
dag
ARENDAL-NEDENES IW
Klubben fikk besøk av tre utenlandske gjester:
Halwo Abdi Ali fra Somalia, Kunalan
Kanagaratnam fra Sri Lanka og Raead
Ajameah fra Syria.
Alle tre fortalte om sin bakgrunn, om landene
de kom fra, og hva de hadde opplevd. De
fortalte om sine framtidsdrømmer, og for å bli
integrert engasjerte de seg i lokalsamfunnet
på forskjellige måter.
Halwo fra Somalia har bodd 17 år i flyktningleir i Kenya og syntes det var vanskelig å
komme til et nytt land i 2013. I fremtiden vil
hun hjelpe andre som journalist eller
sosionom.
Kunalan presenterte Sri Lanka med tall og
grusomme fakta fra krigen som varte fra 1983
til 2009, men også med fantastiske bilder av
mennesker og natur. Han er meget involvert i
ting som skjer i Arendal, f.eks. Canal Street
festivalen og Arendalsuka.
Rawad kom fra Syria via FN i 2015. Han
viste bilder fra sitt bosted i Syria, og han la
ikke skjul på at han lengter tilbake. Dette setter
han ord på med innlegg i lokalavisa.
De roste landet som hadde tatt i mot dem.
GIMSØY IW SAMMEN MED
SKIEN IW
Disse to klubbene ønsket å slå et slag for
Rotarys utvekslingsprogram for ungdom mellom 15 og 25 år. Å sende unge nordmenn ut
i verden eller motta utenlandske unge må vel
være noe av det beste man kan gjøre for å utvikle internasjonal forståelse. Til å orientere om
det mangfoldige tilbudet Rotary har, hadde de
invitert Tone Kolbenstvedt fra Nedenes Rotary
klubb. Hun er distriktets Youth Exchange
Officer og kunne fortelle om mulighetene som
finnes, fra ett års opphold til sommerleirer med
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GRIMSTAD IW
Kveldens foredragsholder var politietterforsker
Hege Margrete Selås, som har vært på FNoppdrag i Makedonia, Afghanistan og Sør
Sudan. Denne gang skulle hun fortelle fra sine
opphold i Sør Sudan 2009 – 2010 og Afghanistan 2013 – 2014.
Hege viste bilder og trakk fram den store kontrasten mellom Norge og disse to stedene. I
Norge kan vi f.eks. ferdes fritt i naturen, i Afghanistan ville det være livsfarlig. Hun fortalte
om svært vanskelige oppvekstforhold med sult
og underernæring, dårlige kår for kvinner, som
ofte har stort ansvar, og om mye alkohol- og
narkotikamisbruk, men også om mange flotte
opplevelser.
Hennes jobb var å gi opplæring i politirelaterte oppgaver. Hun skulle f.eks. undervise i menneskerettigheter, om hvordan fanger
skal behandles, trafikkopplæring og førstehjelp. Et problem var at bare «de overordna»
kunne lese og skrive. Hun var spesielt glad for
oppgaven med å gi skyteopplæring og undervisning i nærkamp til kvinnelig politi i Afghanistan, noe hun syntes hadde vært meningsfylt.
Men hun la ikke skjul på at hun flere ganger
hadde vært redd, bl.a. i Sør Sudan der politifolk ofte gikk beruset rundt med ladde
våpen.
HOLMESTRAND IW
Juliet Baroi fra Banglasesh har bodd i Norge
siden 2006. Til Holmestrandklubben kom hun
for å fortelle om den internasjonale kvinnegruppen hun hadde startet i 2012 i Holmestrand. Gruppen, hvor 9 nasjoner er
representert, har fått navnet ADDA. Ordet
«adda» betyr «en hyggelig prat». Hun tok
dette initiativet fordi hun syntes det var vanskelig å komme i kontakt med folk i byen.
Gruppa kommer sammen til hygge og får god
språktrening. De deler erfaringer og kunnskaper og tar opp både norske og globale
problemstillinger.
Som avslutning viste hun fram en vakker sari
på seks meter, som hun danderte på Gabi
Moss fra klubben.

Juliet Baroi med Gabi Moss i sari.
KRAGERØ IW
Januarmøtet i Kragerø IW var viet Inner
Wheels prosjekt i Etiopia: Safe Motherhood
Ambassadors. Klubben hadde bedt tidligere
RISO, Grete Holte Eriksen, om å fortelle fra
sin reise til Etiopia og vise bilder derfra. Hun
sa at selv om bildene er fra 2015, er det mye
som fortsatt er relevant å snakke om, ikke minst
kan det hun opplevde, danne bakteppe for
det nye prosjektet med samme innhold som
skal fortsette til og med 2020, også dette i
samarbeid med Det norske misjonsselskap.
Grete kunne fortelle om det fantastiske Hamlinsykehuset, som har hatt så stor betydning for
helbredelse av fistulapasienter og om resultatene som er oppnådd innenfor vårt prosjekt. Hun oppfordret alle til å lese på
nettsiden vår om prosjektet, siden det ikke var
tid til å komme inn på alle detaljer.
NØTTERØY IW
Herman Meier ble ønsket hjertelig velkommen
av President Monica.
Meier har, siden 2013, vært reiseleder på
«De hvite bussene» - et opplegg for ungdomsskolens 10.klasser. På en 8-dagers busstur til
Polen og flere konsentrasjonsleirer der, skal
elevene lære om det grusomme som skjedde
i disse leirene under 2. verdenskrig. Elevene
får høre om nordmannen Niels Chr. Ditleff og
svenske Grev Folke Bernadottes ide om de
hvite bussene. Disse bussene klarte fra april til

mars 1945 å redde 20 000 mennesker fra
den sikre død.
For de som startet turene, var det viktig at 15åringene skulle kjenne historien, slik at det
aldri skal skje igjen. Slagordet for «De hvite
bussene» er: REIS BAKOVER – TENK FRAMOVER.

Herman Meier takkes av President Monica
Nordstrand.

STAVERN IW SAMMEN MED
LARVIK IW
Kveldens tema for årets internasjonale Inner
Wheel-dag var «Eritrea». To lærere fra Kombinasjonsklassen
på
Thor
Heyerdal
videregående skole, Kari Brekke Nilsen og
Dag Johnsen, hadde invitert med seg fem
elever og en tidligere elev fra Eritrea. Disse
ungdommene fortalte litt om landet sitt, og om
hva de hadde opplevd av godt og vondt før
de kom til Norge. De fortalte også om skolen
de går på og om livet og menneskene i det
nye landet sitt.
Kombinasjonsklassen er et samarbeidsprosjekt
mellom Larvik kommune og Vestfold fylkeskommune. I dag er det 77 elever fra ni forskjellige
land. Pensum er norsk grunnskolefag opptil
10. trinn.
De eritreiske elevene ville gjerne fortsette på
videregående skole og studere, noen ville bli
helsearbeidere eller lærlinger. Alle ungdommene underholdt med eritreiske sanger med
bevegelser, og de avsluttet med å vise eritreisk
kaffeseremoni. De flotte ungdommene, kledd
i eritreiske drakter, serverte IW-damene den
ferdige kaffen, som smakte nydelig.

Glimt fra
klubbene
ARENDAL-NEDENES IW
hadde besøk av Distriktspresident Tone Meier
på novembermøtet. Hun snakket om
viktigheten av å engasjere seg i Inner Wheel.
Grimstadklubben var også invitert.
Kveldens fordragsholder var Birgitte Nærdal,
som ble kåret til «årets sykepleier» i fjor. Hun
er nå demenskoordinator i Aust Agder, og hun
skulle fortelle om «Eldre og demens». Foredraget var svært informativt, og hun kom
spesielt inn på hvordan vi skal forholde oss til
demente personer. Respekt og innlevelse er
viktig i følge henne.
Farsund IW gjennomførte et vellykket kunstlotteri i november/desember. Utlodningen innbrakte 40 000 kroner, som ble gitt til
Frelsesarmeen lokalt. Det var Olaf Karlsen som
hadde donert det flotte bildet som vi ser på
fotoet tatt av journalist Hedda Ovidia Stølen i
lokalavisa Lister.

Vi ser fra venstre: Frelsesarmeens Jacobina
Heinesen, President Ellinor Brodtkorb, kasserer
Linda Martinsen og Finnbogi Olsen fra
Frelsesarmeen. Bilde fra avisa Lister.
GRIMSTAD IW
fikk på novembermøtet se en del av den store
samlingen tekstilarbeider laget av Unn Stæhr
Irgens. Hun er kjent for flere bøker om hekling,
strikking, mosaikksøm, lappeteknikk og applikasjon. For oss fortalte hun engasjert om

De eritreiske ungdommene flankert av lærerne sine

«Mitt liv som quilter» og viste bilder av flotte,
fargerike tepper som hun hadde laget, noen
håndquiltet, andre maskinquiltet. Mange av
bildene hadde hus som motiv på en eller
annen måte.
HOLMESTRAND IW
hadde besøk av distiktspresidenten i
november. Hun holdt innlegg om vervet hun
har påtatt seg. Kveldens foredrag var om en
veldig spesiell reise til Peru som Gaby Moss
hadde vært med på. Den lille gruppen hun
reiste sammen med, bodde i enkle leirer
sammen med indianerne. Hun tok del i deres
dagligliv og spiste deres tradisjonelle mat og
hun lærte å ri. Reisen hadde vært slitsom, ofte
til fots 4000 meter over havet, men et minne
for livet.
LARVIK IW
har hatt et variert møteprogram i høsthalvåret:
Kåseri om gullsmeden Gustav Gaudernack og
hans emaljearbeider, fokus på omskjæring av
jenter i Somalia, noe som sjokkerte alle, og
dessuten en inspirerende presentasjon av årets
nye bøker ved Karen Johanne Nordskog.
BILDE 5 (sløyfes hvis dårlig plass) Fra venstre,
Randi Sinding-Larsen, Stavern, DP Tone Meier,
Mette R Støtvig, Larvik.
MANDAL IW
hadde foredrag av pilot Lars Gustumhaugen,
som er kaptein i Norwegian med base på
Gardermoen. Allerede som 5-åring bestemte
han seg for å bli flyver og startet sin karriere i
slutten av 90-årene. Vi fikk en beskrivelse av
jobben i cockpit med kapteinen alltid til
venstre og styrmannen på høyre side. Han fortalte også hvordan det var å fly under NINAstormen da vindmåleren på Sotra målte 99
knop, det var lyn og torden og autopiloten slo
ut. Litt av en utfordring. For alle piloter er det
obligatorisk med to treningsøkter i simulator pr.
år. I tillegg må en til kontinuerlig teoriopplæring og årlig helsesjekk.
SANDEFJORD IW
har også hatt besøk av en flyver – Ingar Narvhus. Han var invitert for å fortelle om sitt spennende liv fra mange år i luftforsvaret. Han var
13 år da krigen kom, og hele hans familie,
også barna, ble medlemmer av Milorg. Det
ble Sverige, USA, Frankrike, Bodø og
Andøya, overalt med spennende oppgaver
med mange slags fly. Han var innom NATOtjeneste, i Oslo som sjef for luftforsvaret og
aktiv i nedrustningssamtaler i Wien.
Et annet interessant program var ved PST-sjef
Benedikte Bjørnland. Hun snakket om
fremmedkrigere fra Norge til Syria og Irak,
hvordan disse er blitt radikalisert og også om
hvordan de blir overvåket om de kommer tilbake. Hun kom også inn på at unge enslige
asylsøkere er en sårbar gruppe som
myndighetene passer godt på for å unngå
radikalisering. Hennes konklusjon var at god
integrering av disse ungdommene er viktig for
å opprettholde sikkerheten i Norge.
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Annet halvår av 2017 er historie og mange månedsbrev har skiftet eier. Dessverre har bare
halvparten av dem kommet til meg og min fungerende adresse: beritkt@icloud.com. Regner
med at Drammen, Hønefoss og Kongsberg legger seg det på hjertet.
I tillegg må mange også vite og tenke over at vi mangler visedistriktspresident. Lurt om forslag
fra klubbene kommer før Distriktsårsmøtet i 11. og 12. mars.

DISO-MØTE
Tradisjonen tro inviterte vår DISO, Grethe
Slotnæs, til disomøte hjemme hos seg på
gården Fuglseng Nordre i Ringsaker. Jeg har
alltid hatt veldig lyst til å være med på et slikt
møte, derfor inviterte jeg meg selv. 29.
september kjørte ISO, Unni, og jeg til Ringsaker.

ting Legacy. Det kom inn fem flotte bidrag fra
klubber i Norge. Forlaget som ble sendt inn
og vant fra Norge, kom fra Kongsvingerklubben. Vinneren var distriktssekretær Eva
Elisabeth Thomsen. Stor ære til henne for et
vakkert bidrag. Den som endelig vinner blir
kåret på Convention i 2018. Alle bidragene
er lagt ut på nettsidene til IW Norge.
Vi var 4 klubber samlet i Brumunddal på ISOs
møte. Og gjesten vi var samlet om var ingen
ringere enn Safia Abdi Haase, opprinnelig fra
Somalia.

Fra klubbene i D30
RØYKEN-HURUM IW
Mannekengoppvising, inspirasjonskveld.
3 minutter ved ett av medlemmene er fast innslag. I november ble høstens nye bøker
presentert og i tillegg egoforedrag.
11.september fortalte Turid Margrethe om sin
bedrift «Galleri Margrethes fargerike». Hun
jobber som kreativ designer. Hun startet med
hatter, men gikk over til strikking og garn.

Hun åpnet sitt eget verksted i 2011, og
inviterer til strikkekvelder med forskjellig innhold, noe som har blitt veldig populært. Hun
er aktiv på Facebook og legger ut bilder og
videoer der.
ELVERUM IW
10. oktober møttes vi hjemme hos vår
sekretær. Det ble referert takkebrev fra slottet,
fra vår beskytter prinsesse Astrid, og månedsbrev fra vår distriktspresident Anne Ma.
Deretter ble det referert fra forrige møte om
hvorvidt vi er levedyktige i framtida. Flere forslag ble referert: sosiale tilstelninger, invitere
venner, peiskvelder, vinkvelder. Hva gjør de i
Kongsvinger? Kan vi lære noe av dem?
Tema for dagens møte: Øye og syn.
Gerd Silkebækken, vår sekretær som er
optiker, snakket om grå stær, Cataract, grønn
stær, Glaukom og ADM, aldersrelatert
makula, populært kalt forkalkning. Med plansjer og tydelig orientering fikk vi vite hva
skjeve hornhinner er og hva skjeling skyldes.
Fortsetter side 11
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Vi var tilsammen 7 ISOer som kunne kose oss
og snakke om Inner wheel og utveksle framtidsvyer og erfaringer. Vi snakket sammen, vi
hjalp til med matlaging, vi spiste, vi ryddet.
Peisen på stor-kjøkkenet hensatte oss til riktig
gamle dager. Vi hadde det så spennende og
fint sammen med Grethe og etter hvert trekkspillet hennes. Flere av familien hennes kom
til, slik at vi opplevde at det ble fullt rundt
kjøkkenbordet. Alle fikk høre litt om Inner
Wheel. Dagen etter guidet Grethe oss rundt
på hele Helgøya og fortalte om jordbruk og
høyballer og hus og folk. Flere timer var vi på
farten. Maken til opplæringsmøte skulle du
aldri ha sett! Også ble vi kjent med hverandre
på en ny måte. Aldri har disse møtene kostet
distriktet ett rødt øre. Alle bidrar fra sin egen
lomme. Ingen grunn til ikke å støtte de som
satser så varmt for/på Inner Wheel!
Utstillingsplakater til Convention
Det er sendt ut oppfordring fra IIW angående
en Convention competition, en konkurranse
som skal være et dikt/vers med illustrasjon
over verdenspresidentens motto: Leave a Las-

Det møtte 28 IW-medlemmer fra Elverum,
Hamar Vest, Hamar og Brummunddal-Moelv.
Vi fikk en koselig kaffestund på Buttkvern, før
vi gikk over til Brumunddal Biblioteket.
Dette var et åpent møte, men også et ISOmøte
i vår regi.
Med sang og dans åpnet Safia møtet som ble
et gripende møte med med hennes liv og
arbeid. Stiftelsen Amarhea er hennes arbeidsplass, hvor hun arbeider mot kjønnslemlestelse,
tvangsekteskap
og
hjelper
minoritetskvinner som sliter. Folk lytter til henne
fordi hun har opplevd alt selv. Hun var bare 9
år da hun ble kjønnslemlestet i to timer uten
bedøvelse. Hun ble nærmest sydd igjen for på
den måten kunne hun holdes ren og dydig.
Pga infeksjoner måtte alt gjøres en gang til, 2
år senere. Safia er ikke redd for å kritisere
gamle skikker og tradisjoner. Denne skikken
finner du verken i Koranen eller Bibelen. De
hellige skrifter oppfordrer menneskene til ikke
å gjøre forandringer og inngrep med egen
kropp.
Safia Abdi Haase har mottatt en rekke priser
for sitt arbeid. I 2014 ble hun ridder av 1.
Klasse av St Olavs Orden. I 2016 mottok hun
Amnestyprisen. Hun lot det gå en rød tråd
gjennom sitt foredrag: hun er ikke innvandrer
men MEDVANDRER. Hun er kommet til Norge
for å bli. Hun avsluttet som hun begynte med
dans og sang. Trommene hun brukte var
hennes egen kropp. Vi har sjelden opplevd
noe så gripende.

Referat ved Internasjonal Service Organiser i
Brummunddal-Moelv og distriktsredaktør i distrikt 30: Liv Grethe Mauseth og Berit Thronæs

Gerd svarte på spørsmål og vi alle lærte mye
om øyets oppbygging og hvordan det
fungerer når vi eldes.
14. november
var temaet Helge Væringsaasen. Foredrag av
Terje Thronæs. Det er i år 100 år siden denne
storbonden i Elverum døde. Barnebarnet hans
oppfordret Terje Thronæs til å skrive om han.
Dette ble en stor bok som Elverum Historielag
ga ut i 2007. Mye av innholdet bygger på
brevkopibøkene til Helge. Han skrev anslagsvis 9700 brev. Dette fordi han var en helt
usedvanlig aktiv bonde og svært samfunnsengasjert. Helge var enebarn og kom til
gården Korsbakken som 10 åring. Etter
mange års forlovelse giftet han seg med
Berthe og fikk mange barn, hvorav bare 3
døtre vokste opp og en av dem førte slekten
videre. Helge ble en av Norges rikeste
bønder og brukte sin rikdom på samfunnsnyttige nyvinninger: bankvesen, samvirkelag,
brannvesen, boksamlingen, bibliotek, museum
og ikke minst skoler. Hans interesse for
folkehøgskole ble lagt da han som 28 åring
gikk på folkehøyskole på Hamar.

Med sin rikdom kunne han i 1917 opprette
et fond til bygging av Elverum folkehøgskole.
Første del av folkehøgskolen ble bygget på
rentene av dette fondet. Skolen ble bygget 10
år etter hans død og kan om 10 år feire 100
års jubileum.
Terje Thronæs, som var rektor på Elverum
folkehøgskule i 20 år, har en egen evne til å
formidle av sin kunnskap til oss og har også
skrevet et sammendrag av den store boka,
som er i handelen nå, for å markere at det er
100 år siden Helge Væringsaasen døde.
21.12.2017: Julemøte.
Først ble vi orientert om årets distriktsårsmøte
på Kongsvinger. Vår president fortalte at hun
har besøkt Lyngholtet og spurt om de ønsket
pasientvenner der. Det ville de gjerne, så hver
torsdag mellom kl 11 og 12 kan 2 besøke
dette hjemmet for senile eldre.
Vår gjest var prost Sevat Lappegard. Han
snakket om Maria, mor til Jesus. Ingen jul uten
Maria - ingen Jesus uten Maria. Men etter reformasjonen, 1537, forsvant delvis Maria ut
som avbildet i kirkene i Norge. Bare få kirker
har bilder av Maria med Jesusbarnet. De fleste
ble kastet og ødelagt. Prosten hadde med
bilder av noen av de få som finnes i dag.
Den katolske kirke har dette motivet fortsatt og
tilber Maria.
23 sommerblomster har sitt navn fra jomfru
Maria. I Lindkjøbing kirke finnes et glassmaleri

med alle disse blomstene. Ellers er Maria med
barnet motiv i kirker i store deler av verden.

Kanskje er hun på vei tilbake til de norske
kirker? Det er ikke noen lov som forbyr slike
bilder lenger.
KONGSVINGER IW
7.11.2017: Foredrag av Bine Melby: «fra fjøs
til catwalken»
Hun snakket om sjølberging ved samling, høsting og gjenbruk. Husdyrholdet i Norge har
endret seg mye de siste 100 år. Kjøtt- og eggproduksjon har økt. 30% av dyrerasene i
Norge er i ferd med å forsvinne. Norge har
forpliktet seg til å sikre sine genressurser. Vi har
6 kuraser i Norge. Kulturlandskapet gror
igjen, men Bine Melby har 12 sauer som
holder småkratt nede.
Huder av norske dyr går stort sett til eksport
for lærproduksjon. Bine startet i 2003 med
produksjon og desighn av skinnklær. Hun var
beste utstiller av skinnklær i Risør blant 501 utstillere.
Novembermøtet har alltid julemesse.
Medlemmene handlet for 8090 kroner.
I kongvingerklubben må de som uteblir fra
møtene uten å gi beskjed, betale kr 50.Gaven pr medlem på julemøtet skulle koste ca
kr 100.-.
6.12.2017: Julemøtet
som tradisjonen tro, er et festmøte for alle klubbene, ble også det i Kongsvinger IW. Ideene
derfra må vi gjerne legge oss på hjertet.
Fire Rotaryanere serverte. Hver kuvert var
pyntet med visdomsord. Ikke julemat, men
roastbiff. Underholdning av rotarianere og allsang. Gaveutdeling. Til avslutning: Allsang:
Deilig er jorden
HAMAR VEST IW
18.09.2017: Regnskap og sommeropplevelser. 3 minutter.
16.10.2017: Vi lager julestjerner. 3 minutter
20.11.2017: Fellesmøte med Hamar IW hos
Gravdahl. Årets bøker.
18.12.2017: Julemøte
Alle møtene med ett unntak var på Klukstuen.

MESNA-LILLEHAMMER IW
hadde engasjert Bjørn Knutsen til å fortelle om
sine opplevelser av å være en av 14
deltagere i programmet ANNO sist høst. Han
kåserte til framvisning av flotte bilder fra programmet og startet med å iføre seg middelalderantrekk. Beltet var vevd med
brikkevev. Alt foregikk på middelaldervis. TV
teamet gjorde 14000 timer med opptak, som
ble til 22 timer med sending. Det var
utetemperatur både ute og inne, så pelsklær
var godt å ha. En av bygningene var fra
1460, og de som bodde der, måtte vaske
seg ute. Like ved lå en kontorbygning der de
ansatte hadde fin utsikt til det som foregikk!
Møtet med Bjørn Knutsen var den 3. oktober.
Han er en fantastisk forteller og hadde flotte
bilder.
07.11.2017
Hilsning i forbindelse med 35 års jubileum fra
Brummunddal- Moelv.
Foredrag ved Inge Eidsvåg om hans nyeste
bok: «Døden, livets følgesvenn.»
Inge er 70 år og statistisk har han 15 år igjen
å leve. Han tok for seg sitt første møte med
døden da han var 8 år gammel. Da fikk han
greie på at han hadde en storebror som døde
2 år gammel. Deretter snakket han om tanker
rundt døden da han satt ved sin mors dødsleie. Mange frykter dødsprosessen. Drømmen
om udødelighet har gitt seg mange utslag,
genterapi, nedfrysing, evig liv. I dødsannonser
bruker bare 50% ordet død. Resten bruker omskrivinger. Eidsvåg har studert dødsannonser i
GD og Aftenposten gjennom mange år. Brødrene Løvehjerte i Astrid Lindgrens bok er omdiskutert pga. at den tar opp døden for barn.
Hans konklusjon er etter å ha skrevet boka at
livet er rikt, og at han lever livet så godt han
kan hver dag inntil døden kommer. Selv om
han skulle dø i morgen, er han takknemlig for
å ha levd i 70 år. Etter foredraget solgte og
signerte han bøker.

HAMAR IW
Julemøte med tema «Klubbens fremtid». Etter
nydelig fiskesuppe gikk vi rett på temaet.
1. Fortsette som før
2. Sammenslåing med Hamar Vest IW
3. Avvikle
Styret foreslo en styrt avvikling og det ble foretatt avstemming om dette. Oppslutningen om
styrt avvikling var 100%. Dette ble sett på som
eneste utvei. Da må alle medlemmene være
utmeldt før 19. februar. Hva klubbens midler
skal gå til, vil bli bestemte i et internt møte.
Klubbavslutning blir 11. juni, på klubbens 60Ref. Kari Sandberg
årsdag.
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Da er endelig vinteren her. Noen aviser sier at nå kan den sammenlignes med året 1994. Jeg
husker dette året godt da familien valfartet til Lillehammer for å oppleve OL. Det jeg husker
best var nydelig vær, men med en hard kuldeperiode. Dette resulterte i at vi ikke fikk brukt alle
billettene vi hadde kjøpt da det ble for kaldt for barna. OL 2018 vil vi glede oss over foran
tv-skjermen. I nuet ser vi frem til valg i klubbene og årsmøtet vårt. Min klubb skal arrangere
Intercity møte denne våren og vi ser frem til å treffe våre Inner Wheel venner. Heldige er de
som reiser til Australia, håper vi får høre mye fra denne turen.
temødrene lager fine håndarbeid som
damene fra Norge kjøper opp og selger her
i hjemme, spesielt vakre er arbeider av lin. I
sommerhalvåret er det salgsbod på Aurskog
Prestegård hvor det er forskjellige arrangementer hver helg, i tillegg holdes et flott
julemarked i førjulstiden.
Alle medlemmene ga siste jul 50 kr hver til
Kirkens Bymisjon. Fra klubbens egen kasse
gis 2000 kr, pengene legges i konvolutt og
president Lillian overrekker dette til Per Morten
Clausen fra Kirkens Bymisjon.

Fra klubbene i
distrikt 31
LILLESTRØM IW
Har hatt et foredrag om Latvias historie og om
foredragsholder sitt arbeid i landsbyen Bene i
Latvia. Det er 2 mill. innbyggere i Latvia, halvparten bor i hovedstaden Riga. Hun beskriver
hvordan det første besøket her, for over 20 år
siden, vekket minner om sin egen oppvekst på
Tanum rett etter 2. verdenskrig, få biler og
umoderne landbruk. Hun møtte tynne og bleke
barn, ikke alle fikk varm mat på skolen, kun
de som hadde penger til å betale. Hun startet
«Aksjon skolemat» hvor en månedlig sum ble
betalt slik at alle barn fikk et varmt måltid om
dagen. Etter 2004 fikk de EU-midler til
skolemat. SAS sendte hvert år fra 1991 til
2001 et «Julefly» med gaver fra Norge. I
landsbyen bor det mange enker, gjennomsnittlig levealder for menn er lav hvor mye av årsaken er et høyt alkoholforbruk. Mange barn
vokser opp hos bestemødrene sine, fordi foreldrene ofte drar til utlandet for å arbeide og
tjene penger. Men «bestemødrene» er stolte,
de vil helst ha et samarbeid om handel og
ikke veldedighet. To ganger i året drar derfor
10 – 15 damer fra Norge til Riga; hver kan
ta med 2 kolli à 20 kg hjem til Norge. Bes-

Lillestrøm IW har hatt besøk av distriktspresident Astrid som får en rose av president
Lillian Bernhus.

LØRENSKOG IW
Dagens foredragsholder var Ragnhild Sælthun
Fjørtoft som fortalte om «Indre liv i NRK».
Hun hadde vært ansatt i NRK i 45 år og begynte der i 1969. Hun har hatt flere oppgaver
i NRK som produsent, programleder, kanal-vert,
oversetter og leder av Språkutvalget i NRK.
Hun fortalte om utviklingen av fjernsynet fra de
første prøvesendingene til dagens digitale
fjernsyn. For 54 år siden kunne en se på et
fjernsynsapparat på Egertorget i en
herreekvipering en januardag kl.14.00, en
10-12 minutters sending. Masse folk hadde
møtt opp for å kunne bivåne dette. I 1957
vedtok Stortinget prøvesendinger av fjernsyn.
Flere mente at det var demoraliserende, at folk
ville slutte å lese bøker eller å gå på kino. I
1960 ble fjernsynet offisielt åpnet. Da var det
17 000 lisensbetalere. Med fjernsynet kom
også «kjendisene». TV-vertinnene fikk stor oppmerksomhet, de fikk frierbrev og blomster.
Men det kom også klage fra en dame på at
TV-vertinnen flørtet med mannen hennes. Hun
fulgte han med øynene når han beveget seg i
stua. Noen seere pyntet seg for de trodde at
de som var på skjermen kunne se dem.
Ragnhild fortalte levende om utviklingen av
fjernsynet. I de første årene ble f.eks. fjernsynsteateret sendt direkte og det kunne forekomme
pussige episoder. I 1963 ble den første debatten i Stortinget overført og flere av representantene satt med solbriller p.g.a. det
sterke lyset. Det var også motstand i Stortinget
da det ble vedtatt å innføre fargefjernsyn.
Fjernsynet har endret seg på flere måter. Hva
som er moralsk akseptabelt, har endret seg
mye og humoren har endret seg. Folk vil ikke
innrømme at de ser mye på fjernsynet, men en
kan få lære mye av sendingene. Sport er
populære programmer, men i julen 2017 var
«Julenøtter» det programmet som ble sett av
flest. Hun fortalte om utviklingen av fjernsynet
fra de første prøvesendingene til dagens
digitale fjernsyn.
JESSHEIM IW
En kald vinterkveld 4. januar hadde klubben
sin tradisjonelle juletrefest for psykisk utviklingshemmede på Lykkebo, Jessheim.16 av våre
gamle og nye medlemmer deltok, foruten 67
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President Thora Sand takker musikerne.
Fra v. Ole Kristian Fredriksen, Ane Herstad,
Thora og Olav Nermoen
gjester inkludert ledsagere. Olav Nermoen
stilte som alltid velvillig opp med trekkspillet sitt
for å lede gang rundt juletreet. Underholdningen i år som i fjor var meget vellykket arrangert av Ane Herstad og Ole Kristian
Fredriksen. Våre gjester deltok også aktivt i
underholdningen med sang. Tone sang tradisjonen tro «Julekveldsvisa», Camilla som
fremførte «En stjerne skinner i natt» fulgt av Ane
som avsluttet med «Sommerfugl i vinterland»
og alle ble med i koret! Pølser, brus, kaffe og
en mengde store og flotte kaker var en smaksopplevelse. Høydepunktet ble nok allikevel
når fire smånisser dukket opp med
godteposer!
SKØYEN IW
Inger Bolton-King har vært på besøk. Inger var
distriktspresident da Skøyen Inner Wheel
klubb ble chartret i 1988. Hun har tatt vare
på originaldokumenter i forbindelse med
chartringen og disse ble overrakt klubben.
Hun delte også noen minner fra chartringen.
Temaet for foredraget var Inner Wheel som organisasjon. Vi ble minnet om at IW er en av
verdens største kvinneorganisasjoner med mer
enn 100 000 medlemmer i 103 land, og at
organisasjonens er konsultativt medlem av FNs
ECOSOC (økonomisk og sosialt råd).
Med utgangspunkt i IWs organisasjonskart
kom hun nærmere inn på prosessen for valg
av toppverv i IW som president, visepresident
og Board. Vi fikk også høre om Executive
Committee som er det organ som bestemmer
hva som skal skje i IW. Består av fem damer
som møtes fire ganger pr år. Inger har deltatt
aktivt i IW i over 40 år, har hatt verv flere
ganger både nasjonalt og internasjonalt, har
bl.a sittet i the Board fire ganger. Ut fra sine
omfattende kunnskaper om og engasjement i
IW delte hun sine erfaringer om og refleksjoner over «livet på toppen» av IW med oss.
Johan Tausjø har også holdt et foredrag.
Hovedtemaet var hans arbeid med utdanningsprogram for onkologer i Etiopia. Han
startet med å gi litt generell informasjon om
Etiopia og om sin tilknytning til landet. Han
kom dit som 5 åring sammen med sine misjonærforeldre. Bodde der i 10 år før han dro

hjem til Norge for skolegang. Han utdannet
seg til lege og ble spesialist i onkologi.
Etiopia har ca. 85 mill. innbyggere. Det er anslått at landet har 120 000 nye krefttilfeller pr
år. I 2006 hadde landet en liten kreftavdeling
opprettet i 1997, med 3 onkologer (+ en pensjonist), 16 senger og lite teknisk utstyr. De behandlet årlig ca. 3500 pasienter. Leger ble
sendt til utlandet for opplæring, men få kom
tilbake. Tausjø tok derfor initiativet til å få til en
egen opplæring i Etiopia. I samarbeide med
Oslo universitetssykehus og Det medisinske
fakultetet i Oslo ble det utarbeidet et opplæringsprogram for onkologer i Etiopia. En avtale ble inngått i 2010. Utdanningen skjer ved
hjelp av spesialister fra Norge som gir veiledning og opplæring samt at det avholdes intensivkurs. Legene bruker av sin fritid.
Utdanningsprogrammet varer i 4 år og det
skal utdannes 6-8 leger hvert år. Etiopia har
planer om å opprette 6 nye kreftavdelinger.
Utdanningen ble startet opp i 2013 og de
fem første onkologene var ferdig utdannet i
september 2017. De har også startet opp utdanning av sykepleiere. «Aktiv mot kreft» er en
viktig støttespiller og finansierer det meste av
prosjektet.
Vi fikk også høre om Johan Tausjøs far som
også var en pioner på sykehusfronten i
Etiopia. Da misjonen fikk penger fra NORAD
planla og bygget han et sykehus. Grunnsteinen ble lagt ned av kong Olav i 1966 og
året etter åpnet av keiser Heile Selassie.
Han snakket også om Catherine Hamlins Fistula Foundation. Hamlin kom som lege til
Etiopia i 1959. Erfarte at mange fødende,
særlig unge jenter, fikk fistula noe som førte til
at de ble utstøtt fra familien og samfunnet rundt
seg. I samarbeid med Tausjøs far utviklet hun
en kirurgisk metode som har vist seg å være
svært vellykket (95 %). I 1974 opprettet hun
det første fistulasykehus i Addis Abeba. I dag
har Hamlin Fistula Foundation også opprettet
fem regionale sykehus. Årlig behandles ca.
3500 pasienter. Hamlins filosofi var ikke bare
å gi kirurgisk behandling. I de 14 dagene de
oppholder seg på sykehuset får de i tillegg til
god pleie også opplæring i bl.a. hygiene og
matlaging. Med nye klær og ny kunnskap
legges det et grunnlag for at kvinnene kan
starte et nytt liv. Etter hvert har de også startet
opp utdanning av jordmødre, 50-60 pr år.
Gjennom informasjon og oppfølging av gravide
skal de bl.a. forhindre at fistula oppstår.
KLØFTA IW
”Hva blir fremtidens klimasituasjon i verden?”
ved Forsker Rasmus Benestad fra Metrologisk
institutt.
Han snakket om Global oppvarming og hvorfor global oppvarming gir mer vann i kjelleren
og hva det gjør med nedbøren. Han ga oss
et innblikk i hvordan fremtiden kan bli og værutsikter for året 2050, hvor man tenker at juleshopping kan foregå i korterma genser. Det vil
være skredfare gjennom hele vinteren og flere
stormer lengre nord, mens vi på Østlandet vil
være mer skjermet p.g.a .vår beliggenhet med
b.l.a Jotunheimen. Det vil bli varmere, opp mot
40 grader på sommeren vil ikke være uvanlig.
Ting tyder på at vi går mot oftere styrtregn og

oversvømmelser. De tiltakene som vi gjør og
snakker om i dag, vil legge premisser for
framtiden og det er viktig at alle bidrar med
sitt som vil kunne gi en effekt på sikt. Så selv
om Norge er et lite land i klimasammenheng,
kan Norge gi en unik signaleffekt til resten av
verden.
KOLSÅS IW
Per Ivar Gaarder har holdt foredrag om
”GEORGIA” etter sitt besøk der. Landet
grenser til Svartehavet i vest, Russland i nord,
til Tyrkia i sør, Armenia og Azerbaijan i sør og
øst. Hovedstaden er Tbilisi. Georgia var et av
de første land som begynte med vindyrking.
Ca. 1/5 av innbyggerne er av russisk avstamming, og vil helst fortsette med sitt gamle
språk, yngre folk sverger til georgisk språk.
Når det gjelder religion, holder de forskjellige
trossamfunn til like i nærheten av hverandre
uten at det forårsaker konflikt. Nasjonalmuseet
har bl.a. 4000 gamle malerier. I Eventyrland
kan man bli kjent med Karius og Baktus på
georgisk. I Akhaltsikhe ble det servert helsebringende vann til georgisk sang. I Vaedzia
var det i oldtiden 2000 munker som holdt til i
huler i høye fjellvegger. De ble drevet ut av
Persias herjinger. I Rustaveli diskuterte og sang
innbyggerne. Stalin var født og vokste opp i
Gori. Han ble omtalt som meget intelligent og
en flink gutt. I tilknytting til barndomshjemmet
hans ble det bygget et museum. Dette ble
ødelagt i 2010.
FOLLO IW
har hatt foredrag av en tannlege om tannsykdommer og også fellesmøte med Moss Jeløy.
MOSS-JELØY IW
har hatt flere møter med interessante program.
HALDEN IW OG FREDRIKSTEN IW
har hatt felles møte med foredrag Ellen Rosseland Hansen begynte med å takke for at
hun fikk komme på møtet vårt og fortelle om
sitt arbeid som kreftkoordinator for Halden og
Aremark. Kreft rammer mange mennesker
hvert år. Det lever 200 000 personer i Norge
i dag som har eller har hatt kreft. En
kreftkoordinator kan gi råd og veiledning i forhold til diagnose, behandling, rehabilitering
og omsorg ved livets slutt. På Halden Helsehus

er det 6 senger som benyttes ved livets slutt.
Alle kan dø hvor de vil. Dø hjemme får de til
ved en god måte i Halden Kommune.
Ellen R.H. har oversikt over tjenester, tilbud,
pasientforeninger og frivillige. Hun oppfordret
oss til å markedsføre tilbudet vi har i kommunen. Det er Kreftkafe på Helsehuset en
gang i måneden og tilbud om trim ved
fysioterapeut. Hun minnet oss om at det er
bare å ringe henne dersom det noe vi lurer på
om kreftsykdommen.
GIMLE-MAJORSTUEN IW
Anne Marie Stub introduserte kveldens foredragsholder; Lege og doktorgradsstipendiat
Kari Anne Larsen. Kari Anne Larsen hadde
arbeidet på nevrologisk og indremedisin på
A-hus og på sykehuset i Østfold samt for stiftelsen Norsk Luftambulanse. Skrev nå doktorgrad om slagambulansen i Østfold, som er
den eneste i Norden. Hun fortalte at: Hjernen
er et uerstattelig organ, ellers blir det en annen
person i vår kropp. Den styrer vår vilje og er
vår signatur for omverdenen. Den tar imot en
rekke signaler og blokker ut unødvendig informasjon. «Hjerte knuser»; Hjernen er den som
sier fra og får hjertet til å slå. Det er hjernen
som gjør at vi er glad i en person. Menneske
blir født med flest hjerneceller. Vi bruker ¼ av
all vår energi på å fore hjernecellene våre.
Mennesker koker mat, derfor får vi mer energi
ut av maten. Menn og kvinners hjerne er like.
Det er ikke funnet noen forskjeller. 20% av
kroppens blod er pompet opp i hodet til enhver tid. Hvis vi ikke får blod til hjernen får vi
ikke nok oksygen. Det er 15.000 hjerneslag
i året, i gjennomsnitt blir det 40 stk. pr. dag i
Norge. Symptomene er like på blodpropp og
blødning/hjernehinneblødning. 90% er blodpropp. Behandlingen er forskjellig. Behandling for blodpropp er blodproppfortynnende.
5 senter i Norge kan fiske ut blodproppen.
For å skille blodpropp fra blødning må legen
eller nå også ambulansen i Østfold ta CT
bilder. Det haster. Det må skje innen 4 og 1/2
time. Blødning må snarest opereres. Hvem får
hjerneslag? Halvparten er over 75 år. Kvinner
78 år og menn 74 år i gjennomsnitt. Ring
113, det haster. Pasienten skal ikke på
legevakt, men direkte på sykehus. En har bare
4 ½ time. Symptomer: Prate, Smile, Løfte.
Dette er viktig å vite for oss alle.

Jessheim Inner Wheel er 50 år
Feiringen av Jessheim Inner Wheel klubbs
første 50 år, var en hyggelig lunsj på Herredshuset med innbudte gjester fra fadderklubb,
ordfører, Rotary og IC-gruppen. Vi fikk deilig
mat og god underholdning. Evelina Moholt
og Hermann Bålrud Haugen, to unge lovende
fra Jessheim videregående skole, bidro med
henholdsvis sang og gitarspill. Disse vil vi nok
høre mere fra.
Dagens tema «Jessheim Inner Wheels historie
i ord og bilder» kalte frem mange gode
minner hos forsamlingen. Halldis Helleberg
hadde samlet stoffet, et tverrsnitt av klubbens
virksomhet i disse årene. Vi fikk høre hvordan
klubben ble dannet med bistand fra fadder-

klubben Kongsvinger IW, prosjekter opp gjennom årene, sosiale arrangementer, juletrefestene for de psykisk utviklingshemmede som
fortsatt er populære, reiser vi har gjort sammen
og mye mere. I nesten 30 år klarte vi å få
sendt klær og utstyr til barnehjemmet «vårt»,
Sayue Babies Home i Kampala, Uganda.
Alle sendinger kom frem, trass i krig og vanskeligheter der nede i svært mange av disse
årene. Mette Dahl fikk Margarette Golding
Award for dette prosjektet.
Klubben fikk sitt første æresmedlem denne
dagen, i det klubbpresident Thora Sand
utnvnte Halldis Helleberg til æresmedlem.
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Per Egil Hegge.

InterCity-møte i Distrikt 31 den 10. oktober
Hallo fra oss i Athenæum-Vestheim I.W. klubb.
Noen ord og bilder fra Intercity-møtet 10.10.
2017 på Eckbo Selskapslokale. Vi var 50
damer samlet, vi inviterte bredt, da vi kun er
10 medlemmer i klubben. Medlemmer fra
flere klubber i vårt distrikt stilte opp. 2. Visedistriktspresident Inger Støtvik representerte Dis-

trikt 31. Møtet åpnet med flott glad
rytmemusikk, en gruppe fra Ila-Bolteløkka ungdom/barn orkester spilte, ledet av Hallvord R
M Steen. Velkomsthilsen og Lyssermonien ble
ledet av president Gudveig Solbjør. Vårt æresmedlem Ellen Christensen hadde 3-min, hun
tolket ord og uttrykk fra gammel mytologi, satt

inn i dagens talemåte, lærerikt og festlig.
Videre bevertning og tid til sosialt samvær.
Loddsalg, 3160 kr. Flere hyggelige hilsninger,
blomster og gaver fra gjestene til klubben.
Klubbens 35 årsdag 15 okt. ble også bemerket. Forfatter Per Egil Hegge holdt foredrag om Donald Trump, han hadde fokus
på alvor og skjemt, mest bekymring da USAs
president har en utvikling tilsvarende 6 års stadiet, etter uttalelser fra fagpersoner i USA.

To prosjekter drevet av Volda Inner Wheel
Eit av prosjekta til Volda IW er samtalegrupper og leksehjelp for innvandrerkvinner. Vi har fleire grupper på Volda
læringssenter. Dette er givende og
lærerikt for oss alle. Kvinnene er svært
interessert i å lære seg norsk. Vi er
også fleire pensjonerte lærarar som gir
hjelp i matematikk, engelsk, samfunnsfag og religion. Bilete er frå siste dagen
før jul, då bakte vi julekaker hjå Britt
Indresøvde.
Helsing Aashild Longvastøl

Fyrste helga i februar sel Volda IW 1000
gule roser. Inntekta går uvakorta til kjøp
av narkotikahund. Storparten av rosene
er selde på førehand til butikkar og bedrifter i Volda. Dei er svært flinke til å
støtte oss , og det er berre glade smil når
vi kjem med rosene. Vi har omtale i avisa
«Møre» og markerer oss i bygda.
Laurdag sel vi roser i butikkane.
Helsing Aashild Longvastøl
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Nytt fra vårt prosjekt narkotikahund
Pressemelding fra NIWR
Med en sjekk på 150.000 kroner
sørger Inner Wheel i Norge for at
Tolletaten får nok en topptrent
narkotikahund i sin tjeneste. Det var
rådspresident Liv Elin Broberg Lewin
fra Kopervik som nylig overrakte
gaven til hundeinstruktør i Tolletaten,
Lars Orning, ved Rådsmøtet på
Gardermoen. Samtidig demonstrerte
hundeførerer Nina sammen med
narkotikahunden Charlie hvor utrolig
effektive disse hundene er.
Faktisk utfører disse hundene nærmere
ett tusen søk i året hver og Orning
understreket hvor viktige hundene er i
kampen mot narkotika i Norge.
Tilfeldige søk ved ankomst fra utlandet
sammen med søk gjennom bagasje,
post og biler, gir overraskende mange
funn.
Det viste også demonstrasjonen med
Charlie som ikke hadde problemer
med å finne fram til narkotika som ble plantet på et par av rådsmedlemmene.
I Norge er Inner Wheel er av de største bidragsyterne til
tolletatens hundetjeneste og gjennom et par tiår har organisasjonens gaver sørget for 17 topptrente hunder til denne spesielle
og viktige oppgaven.
For Inner Wheel har kampen mot narkotika vært en viktig oppgave i mange år. Internasjonalt er Inner Wheel en av verdens

Faksimile av teksten i brevet fra Tolletaten.

største kvinneorganisasjoner med over 100.000 medlemmer i
mer enn 100 land, og i Norge samler organisasjonen rundt
1.500 medlemmer fordelt på 60 klubber spredt rundt om i
landet.
- Vårt bidrag til narkotika-bekjempelsen viser at vi er med og
gjør en forskjell, sier Liv Elin Broberg Lewin.
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Gro Lindstad
Kjære Inner Wheeler
Du er helt sikkert av dem som vet at vold mot
kvinner er utbredt. Du er også kanskje av dem
som vet at det faktisk er så mange som én av
tre kvinner som opplever vold i løpet av livet.
Men visste du at i Guatemala dør to kvinner
hver dag som følge av vold?
Du er garantert av dem som vet at millioner av
jenter blir giftet bort hvert år, at de blir gravide
og nektes å ta abort eller bestemme over seg
selv. Du vet sikkert også at halvparten av alle
abortene som utføres i utviklingsland er utrygge, at dette tar livet av tusenvis av kvinner
hvert år og skader millioner. Men visste du at

sterke religiøse og konservative kristne og islamske organisasjoner samarbeider om å
stagnere og svekke kvinners rettigheter, særlig
rettigheter knyttet til seksualitet og graviditet?
Denne alliansen kalles for «Den uhellige alliansen», og er en av utfordringene kvinnebevegelsen står overfor i dag.
Vi kan forandre dette - sammen!
Som medlem i FOKUS, er Inner Wheel med
på å jobbe for en verden som er basert på
likestilling og likeverd, der kvinners menneskerettigheter respekteres og beskyttes, og hvor
alle kan delta på lik linje uavhengig av kjønn.
Sammen med 59 andre medlemsorganisasjoner i Norge og 45 partnerorganisasjoner i
ande land, bidrar dere til at flere kvinner i
verden får mer makt, flere rettigheter og bedre
tilgang på ressurser.
Dere er også med på å gjøre FOKUS-paraplyen til en sterk politisk pådriver som kan
bidra til at Norge satser mer på kvinner i utviklingspolitikken, og til at flere nordmenn får
mer kunnskap om internasjonale kvinnespørsmål.
Du som er medlem i Inner Wheel er med på
å skape ringene i havet som kan forandre
verden for alltid.
FOKUS jobber for å styrke kvinners rett til et liv
fritt for vold og redusere barrierene som begrenser jenter og kvinners mulighet til å ta valg
om kropp, seksualitet og svangerskap.
FOKUS driver også utviklingsarbeid for å
bidra til at kvinner skal få delta i fredsprosesser
og for å styrke kvinners økonomiske rettigheter
i lovverk, arbeidsliv og næringsetableringer.
I tillegg jobber FOKUS for at Norge skal
fremme kvinners menneskerettigheter og likestil-

Til Uganda-bilde: Økonomi er en grunnleggende forutsetning for å delta i samfunnet og ha
innflytelse i beslutningsprosesser. For å bidra til å styrke kvinners deltakelse i Uganda, støtter
FOKUS arbeidet med å gi kvinnelige bønder opplæring i produksjon og eksport av varer, og
kunnskap om sine rettigheter knyttet til arv og eiendom. Foto: Abubaker Lubowa / FOKUS.

Til Fridian-bilde: Fridian er en av over 14 000
personer i Kenya og Tanzania som har fått
opplæring gjennom FOKUS om kjønnslemlestelse. Før pleide hun å gjennomføre omskjæringer. Nå jobber hun for å bekjempe
den skadelige praksisen. Foto: Sam Vox /
FOKUS.

ling i utenriks- og utviklingspolitikken.
Men dette arbeidet er ikke gratis. Norad
støtter FOKUS’ utviklingsarbeid med rundt 20
millioner kroner i året. Ti prosent av dette beløpet må vi samle inn på egenhånd. For å
kunne fortsette, trenger FOKUS-paraplyen at
medlemsorganisasjonene blir med på
dugnad. Vi trenger rett og slett din hjelp til å
verve trofaste FOKUS-venner. Alle kan bli en
FOKUS-venn – også lokallagene i Inner
Wheel - ved å gå til stott.fokuskvinner.no og
registrere seg som månedlig giver med et
valgfritt beløp.
Dersom din lokale Inner Wheel-klubb ønsker
mer informasjon om tematikken FOKUS jobber
med, kontakt oss! Vi kommer gjerne på besøk
for å snakke om arbeidet vi driver og målene
vi samarbeider om å oppnå.
Hilsen Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS
Sjefredaktøren kommenterer:
Som medlem i FOKUS, er Inner Wheel med
på å jobbe for en verden som er basert på
likestilling og likeverd, der kvinners menneskerettigheter respekteres og beskyttes, og hvor
alle kan delta på lik linje uavhengig av kjønn.
Nå kan også klubber bli medlem av FOKUS.
Fokus kan holde foredrag om mange forskjellige tema, også i IW-klubber.
Klubber kan bestille foredrag.
Du kan lese mer om deres foredrag på
følgende link:
https://www.fokuskvinner.no/aktuelt/saker/
bestill-foredrag-fra-FOKUS/
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Glimt fra International Inner Wheel
Rapport fra Helene M Torkildsen, IIW Board Director 2017-2018
Jeg er stolt over å ha fått anledning til å følge i fotsporene til 22 tidligere norske Board Members/Board Directors. Vårt første Board
Member i det internasjonale IW styret var Eva Herud, fra Kongsvinger
IW, 1967-1969
Veien til The Board/The IIW Governing Body går gjennom klubbverv,
distriktsverv og tilslutt vervet som rådspresident/nasjonal representant.
Så kan man, som kjent, bli nominert til vervet som Board Director av
distriktsstyret/årsmøte. Etterpå er det valgstemmene fra klubbene i hele
verden som er avgjørende om man får tillit. Det fikk jeg, og ble valgt
inn i det internasjonale styret som Board Director i IIWs jubileumsår
2017-2018, sammen med 15 engasjerte kvinner fra alle verdens
hjørner. Noen nye og noen gjenvalgt. Man kan sitte i 2 år som Board
Director.
En Board Director representerer ikke sitt eget land, men er IIW sin representant, og må følge IIWs retningslinjer. Som BD får man bl.a. ansvar for å knytte og holde kontakt med Non Districted Clubs. Jeg har
fått og prøver å holde kontakt med 2 klubber i Portugal (Estoril og
Madeira) og klubber i Vest Afrika, D 909, som omfatter 6 fransktalende land: Benin, Togo, Elfenbenkysten, Senegal, Mali og Burkina
Faso. Denne oppgaven er vanskelig, da medlemmene i D909 angivelig ”bare” snakker og skriver fransk, ifølge past IIW president
Oluyemisi Alatise. Så her stiller jeg svakt! Men jeg har fått et hyggelig
brev fra en klubb i Benin på engelsk. Også hyggelig brev fra
Madeira, men det på portugisisk. Her måtte jeg få hjelp til oversettelse.

nomgang av forslagene til Convention, og Board Directors oppgaver
under Business Session. Det var også satt av tid til gruppearbeid med
forskjellige temaer, hvor gruppelederen etterpå presenterte resultatet.
Min gruppe diskuterte ”Happier Future- better lives. Analysis of IIW
Social Project 2012-2018”. Gode diskusjonstema som engasjerte
deltagerne. Selv om møtedagene var hektiske, ble det satt av tid til en
utflukt til HQ i Altrincham, liten drabantby utenfor/i Manchester, med
påfølgende middag i en hyggelig restaurant, og litt tid for shopping.
Å bli valgt til BD er en spennende og utfordrende oppgave, ikke minst
engasjerende og krever en del, men har til nå vært svært hyggelig og
en interessant opplevelse. Ikke minst lærer man vår organisasjon
bedre og bedre å kjenne, for alt den står for: Vennskap, hjelpsomhet
og internasjonal forståelse. Takk til dere alle som har gitt meg
muligheten til å få være en del av The Governing Body i IIW.
Referat fra dette møtet kan leses på nettet. Det er også sendt ut til alle
klubbene.

Board Director Helene M. Torkildsen sammen med IIW-president
Kapila Gupta.

Det holdes et årlig møte i The IIW Governing Body, men to møter i et
Convention år. The Executiv Committee (IIW President, vise- og past
President, kasserer og Constitution Chairman) har flere møter i året.
Redaktøren/Media ansvarlig, møter når hun blir invitert. Vår sekretær
Elaine, er fast ansatt.
Første møte i IIW GB i dette IW året 2017-2018, fant sted i Manchester i oktober 2017. Ettersom dette er et Convention år blir neste
møte under Convention i Melbourne i april. Møtested i oktober 2017
var på hotell ”Mottram Hall”, et relativt nytt møtested for disse møtene.
Hotellet ligger i et flott park-/golfområde, omgitt av en fantastisk blomsterprakt, i utkanten av Manchester. Yndet sted for konferanser, brylluper
og ikke minst for SPA, velvære og golf. Vi ble ønsket velkommen av
vår IIW president Mrs Kapila Gupta, som har valgt temaet ”Leave a
lasting Legacy” for sitt år som IIW president. Den første kvelden etter
ankomst, var det tid for presentasjon og fotografering, utdeling av
Board Director nålen, og vi fikk alle, som et lite minne, et nydelig sjal
i brokade + personlig vimpel fra IIW President Kapila Gupta.
Møte i The Governing Body skiller seg ikke så meget fra f.eks. et Rådsmøte. Ved møtestart minnet Kapila Gupta vår tidligere verdenspresident Margaret Spenning som døde i fjor høst og andre, som
hadde gått bort siden forrige møte. Før vi startet på alle sakene ble vi
minnet om taushetsplikten. Så fulgte godkjenning av The Minutes fra
fjorårets møte, regnskap og budsjett, rapporter fra president, vise
president (refererte fra våre FN utsendinger og om Non Districted
Clubs), fra kasserer, Constitution Chairman og vår nye redaktør Sandra
Neretljakovic, dyktig og engasjert til å forbedre våre nettsider.
Rapportene fra alle nasjonal representantene i vår verdensomspennende organisasjon, var samlet i et resymé og lest av BD fra Finland.
Alle Board Directors hadde fått et tema som skulle diskuteres. Mitt tema
var:” Role of Past Presidents at all levels in promoting IW growth in
my country” Ellers ble det meste av møtedagene brukt til en gjen-
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REISEBR
EV
Reisebrev fra Jessheim Inner Wheel
Jessheim Inner Wheel har besøkt sin vennskapsklubb Katrineholm Inner Wheel (KIW)
klubb 21 -23. mai 2017. 21. mai 2017 dro
10 glade og forventningsfulle medlemmer. Det
ble en opplevelsesrik og hyggelig tur. Vi ble
møtt med stor gjestfrihet og et morsomt og interessant program. Klubben i Sverige har 56
medlemmer. Vi fikk kjennskap med historien til
den svenske kunstneren Tyra Kleen, som var
malerinne og forfatter. Vi besøkte parken ved
Ericberg, Store Malm slott, ett av Sveriges
største og flotteste barokkslott. Hageanlegget
er imponerende og inneholder bl.a. en stor
hekklabyrint. Videre dro vi til Beckershofs
Herregård ved innsjøen Tisnaren, hvor vi
deltok i KIWs møte med presidentskifte og
middag i Det tyrkiske lysthuset. Vi fikk omvisning på Herregården, som nå har eksklusive
selskapsarrangement og jakt som levebrød.

Katrineholm ligger i Sødermanlans len og har
ca 22000 innbyggere. Utenfor selve byen er
det skog, myrer og små og store innsjøer som
dominerer. Vi fikk høre at mange av Sveriges
gods, baronier og store gårdsbruk (tidligere
feriesteder for adelen og rike forretningsmenn)
ligger i dette området. Disse driftes nå med
vekt på skogbruk, turisme og jakt. I skogene
er det villsvin og kronhjort, som er ettertraktet
jaktvilt.
En konklusjon på besøket er at vennskap i
egen klubb og med andre klubber er gull
verdt. Det er fint å oppleve at noen tar seg ekstra bry for at nettopp du skal ha en god opplevelse. Så tenker man at man har lyst til å
treffe disse menneskene igjen. Det foreligger
planer om at KIW og JIW skal møtes på
nøytral grunn om et år eller to. Altså enda noe
å glede seg til!

Foran Ericsberg Slott.

I den Tyrkiske Paviljongen

Glade Inner Wheel-damer fra Jessheim på reisefot Katrineholm i Sverige

Reisebrev fra Nannestad Inner Wheel
Pilegrimsleden til Santiago de Compostela (El
Camino de Santiago). Margot Ramstad og
Birgit Syrtveit Larsen gikk pilegrimsleden til
Santiago de Compostela fra 19. til 28. mai,
med et to dagers stopp i Madrid før de reiste
hjem. Pilegrimsleden starter i Frankrike og har
flere forskjellige ruter. De gikk deler fra den
franske ruten, som regnes for den mest
populære, og som er 150 mil lang i alt.
Byen Santiago de Compostela har sin basis i
legenden om apostelen Jakob (Iago på
spansk/galisisk) som skal ligge begravet her.
Han var misjonær på den iberiske halvøy, før
han reiste tilbake til Jerusalem, der han ble
halshogd. Kroppen ble ført tilbake etter en del
viderverdigheter til Compostela og gravlagt,
mens hodet hans ble gravlagt i Jerusalem.
Compostela var en av de tre viktigste pilegrimsmålene i den katolske kirke – de to andre
var Jerusalem og Roma.
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Margot og Birgit tok toget fra Madrid til Sarra,
og begynte vandringen derfra. De hadde ikke
bestilt overnattingsplasser på forhånd - kun to
netter i Compostela og i Madrid. Dette gikk
imidlertid bra – de lå ikke på sovesaler en
eneste natt – alltid fant de et hotell å overnatte
på. De hadde hver sin sekk på ca. 9 kg, og
de gikk turen uten en eneste vannblemme.
Blomsterelskeren Margot fant nok av blomster
å beundre, likeledes var landskap og bygninger interessante. Noe som også gjorde inntrykk, var menneskene de møtte på
vandringen – bl.a. en familie med besteforeldre, foreldre og et barn som ble trukket i en
sykkelkjerre. Kanskje gikk de til Santiago de
Compostela med håp om at barnet kunne bli
helbredet?
I Compostela hadde de bestilt hotellrom på et
av de mer eksklusive hotellene i sentrum – de
fikk en juniorsuite med stort bad med to

badekar og to håndvasker. Hotellet var et tidligere kloster med klosterganger og atrier.
Selve katedralen – målet for vandringen – er
100 x 70 m, har 9 tårn og tre skip. Under
messen ble det opplyst hvilke nasjonaliteter
som var til stede. Det berømte røkelseskaret
veier 80 kg, er 1,60 m høyt, og det trenges
flere menn for å heve det når det er fylt med
trekull og røkelse.
Hvorfor gikk de? Birgit hadde gjort turen tidligere, men «light», dvs med buss og delvis å
gå. Denne gangen ville hun gå hele veien.
Det var også en fin måte å møte mennesker
på, og det gjorde også inntrykk å se inderligheten blant en del av pilgrimmene. Hun
finner imidlertid like mye ro og sjelefred ved å
gå i Rondane.
Margot hadde hørt mye om Santiago de
Compostela. Hun likte opplevelsen av å gå,
at hun har god helse, nøt stillheten og at hun
hadde noen å dele opplevelsen med.

Margaret Spenning
Vår første Internasjonale Inner Wheel President ble født som
Margaret Baxter i Montrose, Skottland 26.11.1933.
Hun var medlem i Askim-Mysen IWK til klubben ble nedlagt og gikk
da inn i Follo IWK. Margaret var et ivrig IW-medlem og innehadde
de fleste verv i IW. I 1990-1991 var hun vår første IIW President.

Våre prosjekter
Tall pr. 05.03.2018
Safe Motherhood Ambassador kr 126.338,Narkotikahund kr 29.464,-

(28. januar 2018 ble det overlevert en
sjekk på kr 150.000,- til Tollvesenet
for opplæring av ny narkotikahund.)

Røa Bekkestua IWK
Røyken-Hurum IWK
Nannestad IWK
Hamar IWK
Tromsø IWK
Bryne IWK
Grimstad IWK
Skøyen IWK
Bodø IWK

D27
Sissel Klemmetsby
Solveig Førde Mjelva
Marit Søreide Wasstrand
Klara Storler
Britt Marit Engeset
D28
Marit Bonarjee
Astrid Fjeldheim
Bente Heggen
Liv Janet Fjæraas
Elisabeth Alsaker
Randi Lønning Aase
Kirsten Elisabeth Bertelsen
Hildur Haaland
Tonje Thoresen

Ålesund IWK
Ålesund IWK
Ålesund IWK
Trondhjem IWK
Volda IWK
Stavanger IWK
Haugesund IWK
Haugesund IWK
Haugesund IWK
Haugesund IWK
Egersund IWK
Egersund IWK
Kopervik IWK
Kopervik IWK

Hennes tema i presidentåret
var «Give Our World a
Future». Dette temaet gav
gjenklang i hennes arbeid
med kreftpasienter og
medlemmer av sørgegrupper senere i livet,
noe som førte til at hun
post mortem ble tildelt
Inner Wheels høyeste
utmerkelse Margarette
Golding Award på distrikt
31s høstmøte i oktober.
Prisen ble overrakt hennes
datter Karin Spenning Zahl
som holdt en takketale.
Margaret Spenning var
æresmedlem i distrikt 31.
Hun gikk bort 29.09.2017.
Vi minnes henne i takknemlighet.

Charterdag 23.april 1983
Charterdag 25. mai 1973
Charterdag10. juni 1978
Charterdag11. juni 1958
Charterdag 01. juli 1963
Charterdag 07. september 1968
Charterdag 15.oktober 1973
Charterdag 24. oktober 1988
Charterdag 11.november 1983
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D29
Janne Hervold Skagoset
Pente Karin Vennebo Øistensen
Ann Odny Boym Raddum

Farsund IWK
Farsund IWK
Nøtterøy IWK

D30
Inger Margrethe Kildebo

Drammen IWK

D31
Irene Ervik Snortheim
Berit Weibust
Gerd Paulsen
Berit Reierstad
Solveig Horverak
Bjørg Vikne Dæhlie
Inger Gystad Alstad
Gunn Tordis Bertinussen

Nannestad IWK
Jessheim IWK
Nordstrand IWK
Jessheim IWK
Jessheim IWK
Jessheim IWK
Jessheim IWK
Jessheim IWK

Hildur Skår, Kopervik IW, død 2017
Anne Thommesen, Arendal-Nedenes IW, død 05.11 2017
Ingebjørg Bjørnland, Tune IW, død 13.11 2017
Barbro Sveen, Nordstrand IW, død 04.12 2017
Berit Furuseth, Jessheim IW, død 17.12 2017
Gunvor Hungnes, Skien IW, død 23.12 2017
Unni Mundal Kulberg, Kongsberg IW, død 29.12 2017
Berit Ness Furuholmen, Skøyen IW, død 19.01 2018
Gwendoline Fængsrud, Nøtterøy IW, død 25.02 2018
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