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På Landstreff i Stavern.
Fra venstre: Birgith By, IIWP Kapila Gupta, RP Liv Elin Broberg Lewin og Sissel Høihjelle Michelsen.

Fra redaktør

Halldis Helleberg
Kjære Inner Wheel venninner
Kjære Inner Wheel venninner
Første helg i september var det møte med redaktørene i
forkant av Landstreffet i Stavern. For første gang kunne
også nettredaktør være til stede på redaktørmøtet. For å
få til et godt blad og innholdsrike nettsider, er vi prisgitt
at klubbene sender inn stoff. For at nettsidene også skal
være aktuelle, må webansvarlig i klubbene passe på at
klubbens side blir oppdatert. Det samme gjelder for distriktene. En av klubbsekretærenes oppgaver er å skrive
referat fra møter, turer og andre aktiviteter i klubbene
som andre klubber kan få ideer fra. Gode tre-minutter tar
vi gjerne imot.
Så litt om Landstreffet som ble en uforglemmelig opplevelse. Været var som bestilt til en slik anledning. Det er
alltid koselig å treffe ijgjen «gamle» venner og knytte
kontakter med nye. Programmet var både interessant og
omfattende. At også den internasjonale Inner Wheel
presidenten Dr. Kapila Gupta hadde tatt den lange veien
fra Delhi for å delta på treffet, satte unektelig en spiss på
det hele. Hennes tema for året: «Leave a lasting Legacy»
får oss til å tenke på hvilke spor vi setter og hvilken arv vi
etterlater oss. Hennes tale er lagt ut på nettsidene våre.
Prosjektleder for prosjektet Safe Motherhood Ambassadors (SMA) i Etiopia, Sonja Küspert, holdt foredrag på
Gardermoen 17. september. Hun skal også lede det nye
prosjektet vårt, Safe Motherhood Prosjekt. RISO Bjørg
Kurszus utvidet RISO/DISO treffet slik at flere kunne
møte Sonja og høre hennes interessante og tankevekkende foredrag. Vår støtte til disse prosjektene utgjør en
forskjell for kvinner med fødselsskader (fistula).
Power Point presentasjonen og filene tilhørende foredraget ble sendt til DISO i alle distrikter og andre som
ønsket det slik at klubbene kan få tilgang til innholdet.
Til sammen er det mange prosjekter som blir støttet av
Inner Wheel klubbene. IW er jo en av verdens største
kvinneorganisasjoner. I Norge har vi som kjent to felles
prosjekter som vi støtter, Safe Motherhood prosjektet i
Etiopia og narkotikahunder i Norge. På rådsmøtet i
januar ble det overlevert sjekk til delfinansiering av ny
hund. Takkebrev for dette er ankommet.
Til slutt håper jeg du vil få et godt og givende år i Inner
Wheel!
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Kjære Inner Wheel venninner
Et nytt Inner Wheel år er begynt og det ble tid for å brette opp ermene og ta fatt
med et nytt verv. Nytt verv og nye muligheter er det ikke det man sier?
Nytt Inner Wheelår starter midt i sommerferien og det krever i alle høyeste grad litt
planlegging – i alle fall når høsten får slik en brå start. Vår datamaskin, min gode
hjelper, gikk i svart og det var umulig med kontakt, hva skjer? Det er i slike
situasjoner at en merker hvor avhengig man er av hjelpemidlet, og det er ikke bare,
bare å rekapitulere alt som fantes på maskinen. Det gikk faktisk ikke, og jeg fikk
svært mye ekstra arbeid for å makte innkallingen til Rådsmøtet siste søndag i august.
Jeg kom i mål og vi fikk avviklet møtet – det var forresten veldig kjekt å møte både
Rådsmedlemmer og rådsdeltakere. Det skal bli spennende å være med på endringer som tvinger seg frem i Inner Wheel.
Klubbmøtet i Kopervik-klubben var på hytten vår. Vi serverte steinovnsbakte,
hjemmelagede pizzaer og kombinerte det med årsmøtet. En ordentlig god kombinasjon og utlodningen var som alltid morsom og med mye latter. De fleste vant,
så de som dro hjem, var alle veldig fornøyde. En god start på et nytt Inner Wheel
år.
Landstreffet i Stavern er nå historie, og hvilken historie. En fantastisk ramme om arrangementet, strålende sol fra skyfri himmel. Inner Wheel venninner fra fjern og nær
i vårt vidstrakte land og en sjelden gjest, IIW President Dr Kapila Gupta. Hun tok
alle med storm og hun snakket med alle og holdt en flott tale til oss alle på søndag
før vi reiste hjem. Det kommer mer fra Landstreffet i bladet.
Torsdagen etter Landstreffet tok min mann og jeg en liten ferietur til Danmark, til
Ålborg, hvor vi deltok på Europeisk møte. Som ny leder av Norsk Inner Wheel Råd
bestemte jeg meg for at jeg ville delta på dette møtet, selv om det ikke var budsjettert
med deltagelse på arrangementet. Det var spennende å møte Inner Wheel
medlemmer fra hele Europa. Våre utfordringer er ganske like: nye medlemmer står
ikke i kø for å begynne, hva må vi gjøre for å få nye medlemmer? Møtet satte ned
to komiteer som skal jobbe sammen om to ulike problemstillinger, hvorav medlemsrekruttering er en av dem. Siden det har meget stor interesse for oss i Norge, så
ble jeg med i den komiteen, faktisk som leder. På dette møtet deltok også BD Helene
M. Torkildsen og Past BD Sissel H. Michelsen. Sissel ble med i komiteen som skal
jobbe med strategi for å unngå nedleggelse av klubber. Vi er aktive, ikke sant?
Neste Europeisk møte skal arrangeres i Stavanger om et år.
Jeg feiret fødselsdagen min under Nordisk møte i Helsingfors. Vi fortsatte diskusjonene om fremtiden i de Nordiske landene, skrev amendments til proposals til
Convention i Australia neste april og bestemte at vi vil delta på Europeisk Rally i
Rotterdam i 2019. Dermed utsettes Nordisk Rally i 2019 og dette vil vi vurdere i
Rotterdam under det Nordiske møtet som vi da avholder.
Søndag, 17. september, så dro jeg til Oslo for å høre Sonja Küspert fra NMS i
Etiopa fortelle om den planlagte fortsettelsen av SMA prosjektet. Du verden så inspirerende det var å høre på henne. Jeg skulle ønske langt flere av dere hadde
vært der. Vi gjør virkelig en forskjell. DISO Anna Lena i D27 har powerpointen som
Sonja brukte, om dere skulle være interessert i den. På youtube ligger det også en
snutt og en lengre versjon av ”A walk to beautiful” en meget tankevekkende film
om kvinner og fistelskader. Kanskje noe for et Inner Wheel møte?
2. oktober hadde den utvidede Lovkomiten, nedsatt på Rådsmøtet i august 2017
på Gardermoen og det skal bli spennende å jobbe med de arbeidsoppgavene
som følger av mandatet som komiteen fikk og med de rammer som vi har. Resultatet
skal behandles på Rådsmøtet i januar 2018.
På distriktsårsmøtene ble det vedtatt at blåboken ikke skal legges ut på nett ennå.
Deler av den ligger faktisk på nettet, for alle veiledningene ligger på nettet.
Medlemsdelen er det som kom i år og jeg vil be sekretærene være veldig
omhyggelige når de retter. Det er tydeligvis mye lettere å oppdage feil og mangler

Fortsetter neste side

ved Bjørg Lindseth Kurszus

Kjære alle Inner Wheel venninner!
Nå i september var jeg var på Landstreff i Stavern, et supert arrangement på alle måter! Mange av dere som var der, fikk møte vår
Verdenspresident, Doktor Kapila Gupta.
I mange år har jeg vært med på de internasjonale valgene i klubben.
Vi har lest om kandidatene fra den store verden, deres tidligere verv i
IW, og lurt på hvordan vi skal vite hvem som kan lede vår organisasjon
best. Ikke lett! Så det var flott å treffe en av dem som sto i valgpapirene
og høre på hennes tale!
Hun fortalte om det hun vil med vervet sitt. Og hun minnet oss på hvor
stolte vi kan være over IIW! Du som vil lese talen hennes fra Stavern,
finner den på IW Norges nettsider. Det er inspirerende lesing.
Dette året er Helene Torkildsen fra Arendal/Nedenes i IIWs styre. De
16 damene (Board Directors) fra hele verden får blant annet ansvaret
for å følge opp ulike land med klubber og distrikt. Ikke lett, men dette
arbeidet er nødvendig for å få lappeteppet av verdens IW-klubber til
«å henge sammen i sømmene». Lykke til, Helene og dere andre 15!
Når «The Board» har møter, legges referatene ut på IIWs sider under
Library; «Meeting Minutes». Om du vil holde deg oppdatert på «navet»
i IIW-hjulet, les der!
I Stavern hadde også Sissel Høihjelle Michelsen fra Lørenskog iW et
viktig innlegg. Hun vil at IIW skal ha ett felles internasjonalt prosjekt
igjen. Det hadde vi tidligere. De siste årene har vi hatt felles «overskrift», Happier Futures, der de ulike land eller klubber har hatt egne
prosjekt, enten lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. Sissels tanke er at
IIW igjen skal ha et felles konkret mål; arbeidet mot FMG (Female
Gender Mutilation) . På norsk: kjønnslemlestelse hos kvinner. Denne
forferdelige skikken er utbredt i mange flere land enn vi tenker. Sissels
viktige innlegg finner du også på IWNorges nettsider.
FOKUS (Forum for kvinner og utvikling)
Inner Wheel Norge er medlem sammen med 58 andre norske kvinneorganisasjoner. Her har vi felles interesser med andre kvinner på tvers
av kultur og religion, alder og politisk ståsted.
Noen av disse organisasjonene finnes over hele Norge, og vi kan
invitere til felles møte innimellom når temaet passer. F eks. Kvinner og
utvikling, FNs mål for kvinner fram mot 2050, vold mot kvinner.
FOKUS kan kontaktes for foredragsholdere. De vil tilby en «meny» av
foredrag, men kan også imøtekomme ønsker.
Siden TV-aksjonen «Drømmefanger», er det gått 12 år. Midlene fra TVaksjonen tar snart slutt. Derfor må FOKUS jobbe på en annen måte.
De har tenkt at enkeltmennesker skal kunne støtte dem, ikke bare organisasjoner. Hvis de har givere som betaler 150 kr. hver måned, utløser det 15000 kr. i året i støtte fra NORAD til kvinnerettet arbeid.

Rådspresidenten fortsetter...
når en får boken i hende. La oss unngå det neste år, da kommer det
en Lov- og håndbokdel også i tillegg til medlemsbokdelen.
Convention i Australia. Lang reise for kort tid, sier du kanskje, men…
down under er noe for seg selv. Jeg gleder meg og på Rådsmøtet i
januar vil vi snakke mer om de ulike lovforslagene som skal opp. Jeg
skal reise og fristen for early bird påmelding går snart ut. Ta opp i
klubben om det er noen som skal reise, hvis ikke gi proxy til en som
skal reise og som kan være proxyholder – f.eks, meg.
Har du innspill til meg som Rådspresident, så send meg en email eller
bruk telefonen. Jeg hører gjerne fra deg. Jeg er valgt for å ivareta
medlemmenes interesser, ikke vær i tvil om det. Ta kontakt.
Lykke til i klubber og distrikt. Husk dere gjør en forskjell … jeg er stolt
av dere.

Kanskje en ide for klubber? Som organisasjon betaler vi kr. 500 i året
i medlemskontingent.
FOKUS tenker også på å dra nytte av enkeltmedlemmers fagkompetanse og vil kartlegge den. De har fornyet nettsiden sin og informerer raskt via Facebook og Twitter. Dette kan være til stor hjelp for
dere som skal informere i klubbene om internasjonalt arbeide. Det er
der de korte gladmeldingene kommer!
Arbeidet mot vold mot kvinner: Noen av oss prøver å ha på oss noe
orange den 25. i hver måned for å minne om dette. 25. november
kan du gjøre litt ekstra ut av det sammen med FOKUS. Noen av
landets kjente steder vil bli lyssatt i orange den dagen. Jeg minner
også om den røde knappen fra Sanitetskvinnene som symboliserer det
samme.
VI har gleden av å støtte
Safe Motherhood Ambassadors (SMA)
gjennom Det Norske Misjonsselskap (NMS), videre de neste tre årene.

De har oppnådd sine mål for forrige periode og ser at dette setter
gode, gode spor etter seg. Jeg har mottatt en beskrivelse av hvordan
de skal jobbe den neste treårsperioden. Den er oversatt til norsk og er
sendt ut til alle DISOer for at de videresender til klubbene. Du finner
den også på nettsidene til IW Norge.
Lykke til alle dere som jobber i Blånildalen, dere i klubbene som samler
inn penger, og dere som strikker til etiopiske babyer og deres mødre!
Det er 30% øking av fødende på de helsesentrene der det er venterom
med gratis mat og der den nyfødte får en lue eller et teppe.
RISO/DISO treff på Gardermoen
søndag 17. september
Sonja Küspert, prosjektleder for vårt Safe
Motherhood-prosjekt i Etiopia holdt foredrag om
prosjektet for RISO og DISOene. Andre som
hadde anledning denne søndagen fikk også
komme og høre på det svært interessante foredraget. SMA-prosjektet avsluttes i år og
videreføres i et forebyggende prosjekt SMP.
Convention
Melbourne kaller! I morgen setter jeg meg ned for å se på det vi skal
stemme over. Jeg håper min klubb vil dele opp og ta for seg en bit av
forslagene om gangen, slik at vi lærer litt mere om lovene våre mens
vi holder på.
Dere som har bestemt dere for å reise; jeg vil gjerne ha navnene deres
og når/hvordan dere reiser, samt hvor dere bor. Det hadde vært moro
med en middag for alle de norske. Da må alle få invitasjonen min.
Bjørg L Kurszus, RISO
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Håper alle har hatt en fin sommer slik at vi har mye energi og mye å gi i det nye Inner Wheel
året.
IIW sin president Dr. Kapila Guptas tema: Leave a lasting Legacy (Etterlat en varig arv).
Som medlem i Distriktsstyret var jeg så heldig å få en tur til Fauske. Jeg er ikke så kjent nordover,
så mannen min og jeg valgte å kjøre bil. Det ble en flott tur og vi var svært heldig med været.
Vi besøkte bl.a. senteret som var laget ang. Petter Dass på Alstahaug. Her såg vi på 20 minutters film om hans liv og virke. Fine bilder og fin musikk; en god opplevelse. Vi var på Nordland Nasjonal Park og selvfølgelig på Polarsenteret.
Byer som Steinkjer, Mo i Rana, Fauske, Bodø og Sandnessjøen ble besøkt.

BRATTVÅG
ORIENTERING OM NAV
v/Torbjørn Fylling
Vi startet med dagens hovedpost; ORIENTERING OM NAV, ved Torbjørn Fylling,
tidligere ordfører i Ørskog og med fortid i
trygdeetaten og NAV i Sykkylven og Vestnes.
Han er i dag leder for NAV Haram fra
sommeren 2016.

Hva foregår i NAV i dag?
Utfordringer og oppgaver er det mange av.
Ca. 10 år siden oppstart, og en jobber med
å utvikle løsninger som kanal strategi. Det vil
si ønske om å møte brukerne på rett måte. De
som kan det, løser selv oppgavene på nettet,
andre får hjelp som før.
NAV har et samfunnsoppdrag, har trange budsjett som vil vedvare. Flere brukere koster mer.
Betaler ut 15.000 kroner pr sekund til 2,8
mill. brukere, noe som er 38% av statsbudsjettet.
Skal velferdsstaten bestå, må mange nok stå i
jobb.
Hvordan man organiserer, vil derfor ha en stor
betydning og utgjøre er stor forskjell.
Nav-kontoret skal yte hjelp til å komme i jobb,
rådgivning og oppfølging.
Mot 2020 er det fokus på:
- flere i arbeid
- bedre brukermøter
- økt kompetanse
NAV er helt avhengig av arbeidslivet og ha
en god dialog med disse.
Her har NAV ca. 30 bedriftsbesøk pr. måned,
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og gir brukeroppfølging, sykefraværsoppfølging, arb.giver kontakt, kommunale tjenester
(sos.hjelp). Ligger også i ”startgropa” for å gi
mottagere under 20 år, et tilbud – for
gjenytelse.
NAV har døgnåpent gjennom nav.no
<http://nav.no>, og diverse telefonnummer.
NAV Haram har 11 stillinger, 8 statlige og 3
kommunale.
Deres hovedoppgave er arbeid og aktivitet,
arbeidsledige, sjukemeldte og sosialklienter. 3
team er i oppfølging av sjukemeldte i og uten
arbeidsforhold, samt selvstending næringsdrivende. Dessuten oppfølging av personer
under 30 år, med hovedfokus på veiledning.
Antonia takket med blomst!
Kasserer Sylvei gav oss oversikt over resultatet
av rosesalget, 9.414,- netto, og fordelingen
av dette.
Fin, tegnet påskehilsen fra SOS fadderbarnet
i Brasil ble sendt rundt.
President Antonia, refererte månedsbrev nr. 8,
og fra DÅM, med forslag til endringer til neste
DÅM, og avstemning over nasjonalt prosjekt.
Info om mai møte som skal være på Alnes
Opplevingssenter 9. mai 1600 – 1800.
Ålesund IW skal ha møte der samtidig,
Antonia refererte også fra ISO Anne Grete,
og et skriv fra Cecilie Wilhelmsen i Volda IW,
som omhandler internasjonal forståelse i et
kvinneperspektiv, anbefaler alle å lese dette!
Fin reol har kommet på plass på vårt
”museumslager”, bilde ble sendt rundt. Stor
takk til Anlaug som ordnet dette!
Noen tanker og ideer om montrene ble luftet,
og ideer til neste klubbår.
Til slutt 3-minutter v/Aud:
Våren er her med sine forventninger; sol,
fugler, blomster…
Solen har flere sider, lys, varme, energi fra
sola, 30 minutter i sola midt på dagen gir like
mye D-vitamin som en liten flaske tran.
Obs. Norge er på verdenstoppen i føflekkkreft!
04.04.17 Ref. Kari Haugen.

Alnes Fyr og Opplevingssenter
Vi starta ettermiddagen med utstilling av Kåre
Haram, 1911-1992, og president Antonia
orienterte om kunstnaren.
Kåre Haram kom til verda på Haramsøy. Han
var fødd med eit kunstnarsinn, musikalsk, flink
til å teikne, gåverik på mange vis, men ingen
praktisk gut/mann. Han prøvde seg på fiskebåt, og havet og fargane opptok han, men

slikt arbeid var ikkje noko for han. Då han var
25 år gammal hadde han kontakt med kunstforeininga i Ålesund, og sende alle bilda sine
til vurdering før ei utstilling og alle bilda (150)
blei godkjende av kunstforeininga.
27 år gammal kom han inn på Kunst- og
Håndverkskolen i Oslo. Per Krogh vurderte
han som dyktig, han hadde fleire seperatutstillingar, men han lengta heim, og flytta vestover
i 1940. Måla m.a. portrett-bilde ut i frå bestilling. Han glei etterkvart meir over i abstrakt uttrykk. Fekk kunstnarpris frå Ålesund kommune,
og var med på Jubileumsutstilling i Ålsund
Kunstforening i 1991. Han døde i 1992.Etter maten orienterte Kari Steinsvik frå Ålesund
IW om Alnes fyr og opplevingssenter. Alnes
er eit gamalt fiskever med 2-300 menneske. I
tidlegare tider under torske-sesongen kom
bøndene frå fjordbygdene utover på øyane
og rodde fiske for å spe på inntektene. Dei
leigde seg inn i husa, eller kunne også bygge
eigne hus som dei brukte som losji i perioder.
Då kunne folketalet på staden ti-doble seg. På
Alnes står husa i klynge, slik at der kunne bli
att mest muleg jord til å dyrke på. Her er god
sandjord der dei tidlegare dyrka poteter og
gulrot. Ingen driv gard på Alnes no – berre
grasslått for gardar på Godøya. Flott natur
med fastlandet og fjell i aust og ope hav i vest.
Det har vore fyrverksemd på Alnes sidan
1852. i 1936 blei det bygd eit nytt

En glad gjeng frå Brattvåg IW;
Menyen var Klippfiskboller
vinkeljerntårn på 22.5 m. Fyret er i full drift,
men er automatisert. Sidan 1993 har anlegget også fungert som eit lokalt og regionalt
kultursenter. I vaktarboligen er det no
permanent historisk utstilling. I okt. 2016 blei
det opna eit nybygd opplevingssenter ved
fyret. Det er ope heile året, og er populære
reisemål for turistar og folk som bur i nærområda.
09.05.17 Ref. Anlaug Kvalsund

BRATTVÅG
President Antonia Straume ønska 12 feststemte
IW-damer velkomne til sommaravslutning. Ho
leste opp brev frå distriktspresident Mette som
helsa og takka for seg etter to periodar som
distriktspresident. Ho nemnte at det var viktig
å gjere verva i IW tiltrekkande.
Antonia takka styret for godt samarbeid, og
alle i styret fekk eit lite minne som takk. Så
overrakte ho presidentkjedet til den komande
presidenten Kari Haugen (til høgre). Ho skal
bli president for 3. gong. Kari takka for tilliten
og sa at det med felles hjelp skal gå bra.
Så var det servering av nydeleg fiskesuppe
med brød til.
Oddhild hadde 3-minutt med tekstar om kua
forklart på ein fornøyeleg måte av born.

TROMSØ
Benedicte starta med å ønske velkommen ved
å referere til Nordlysfestivalen der en pris
deles ut hvert år. Dette året gikk prisen til Terje
Nilsen,- mange hadde gitt uttrykk for at det var
på tide at han fikk utmerkelsen. Benedicte leste
så høyt Terje Nilsens «Trehjulssykler og
lerkesang». Deretter leste hun Bjørnsons «Jeg
velger meg april». Begge handler jo om våren
og forventninger.

Benedicte holdt et fint innlegg om IW-året som
har gått (hjulet har gått en runde): Flotte møter
med godt fremmøte, interessante foredragsholdere og tankevekkende 3-minutt. Hun
takket alle i klubben for positivitet og
hjelpsomhet med spesiell takk til kaffekomiteene, programkomiteen og styret. Hun
avslutta med å ønske Marit lykke til som ny
president (den formelle overrekkelsen av kjedet
tar vi til høsten) og vi reiste oss til lysseremoni
og IW sang.
Vi gikk over til serveringen av gravlaks med tilbehør og drikke. Maten smakte utmerket og
det meste gikk med mens praten gikk livlig
rundt bordet- som alltid. Til sist kaffe og
NYDELIGE kaker bakt av Signe Krane og
Sigrid Vangdal.
Loddsalg hadde vi underveis og mange
heldige vinnere ble det!
14.06.17 Ref. Berit A. sekretær
ØRSTA
Trass i det ikkje heilt gode sommarveret møttest
vi ca 40 personar, av dei 19 IW-medlemmer
til fest saman med Rotary.
Vi hadde fått med oss leiar i besøkstenesta,
Jostein Vatne, og han fortalde i ord og bilete
om aktivitetar dei har saman med pensjonærane i kommunen.

Informasjon om nytt møtelokale.
Klubben velger LHL-lokalet fra høsten.
Nye internasjonale prosjekter-Tromsø IW sitt Presidentskifte Antonia de Haan Straume og
forslag.
påtroppande president Kari Haugen
Onsdag kom det mail fra RISO med oppramsing av mange prosjekter. Vi bestemte at vårt Antonia har leda klubben vår på ein utmerka
forslag vi tidligere har stemt for, står ved lag: måte med godt humør og super oppvartning.
På ein fornøyeleg måte informerte ho også om
SOS Barnebyer (Murmansk).
“Den store sanninga om Brattvåg IW sitt
presidentkjede”. Kjedet vart forlagt og var
3-minutter.
Bente tok først opp praktiske spørsmål: Smart- borte i fleire månader, og i rein fortviling vart
telefon med kalenderfunksjon og mente at alle klarsynte kontakta. Dei hadde ulike svar til
ville har fordel av å bruke den. Vipps (lettvint inga hjelp. Ei natt jobba nok undermedvitet til
betalingsform) som hun oppfordra oss alle til Antonia ekstra godt. Ho sto opp midt på natta
å ta i bruk. Og hun mente at alle burde ha en og leita inni eit skap – og der låg kjedet!
mailadresse i dag! Informativ og grei opplys- Vi hadde også ein artig rebus “Ei forunderleg
ning om nye digitale verktøy som vi alle bør norgesreise” som engasjerte hjernene våre.
Sylvei Vik og Kari Haugen framførte ein “russog kan benytte oss av- ellers «faller vi ut».
isk song” med “russiske” kostyme.
Programkomiteen tyr til egen hjelp, og kalte Brattvåg IW er heldig som får låne den flotte
det "Lyrisk Aften". Marie og Gro vekslet om å hytta til Svanhild Sønderland til sommeravslutning kvart år. Dette er ein koseleg tradisjon.
lese opp hver sine valgte dikt:
13.05.17 Ref. Edel Tolås
Det var en flott samling av ulike dikt med forskjellig spennvidde- fra det humoristiske til det
hysterisk morsomme og videre til nydelige dikt TROMSØ
Benedicte leste opp Månedsbrev 10 fra Disog dikt til ettertanke.
triktspresidenten. Deretter refererte Benedicte
Hele kvelden var viet dikt- ved Benedictes brev fra Kari Mette Abusland angående prostart, -deretter Bente og Marie og Gros avslut- sjekter. Vår klubb har stemt for å støtte SOS
Barnebyer (Murmansk). Men det kan nå se ut
ning (en rød tråd for kvelden).
til at Safe Motherhood Ambassador (Fistula)
Vellykket og hyggelig kveld!
Kvelden ble som alltid avsluttet med ost, kjeks får flest stemmer på landsbasis.
Benedicte delte ut Flaxlodder i forbindelse
og vin- vakkert pyntede ostefat.
19.04.17. Ref. Berit A.sekretær med bursdager fra april til juli.

Ragna Riise og president Berit Hatlestad
Elles hadde vi glede av å gratulere den andre
spreke 90-åringen i dette IW-året: Ragna
Riise. Ragna er også aktiv innan besøkstenesta og er med i ei gruppe som jamleg besøkjer aldersheimen på Sæbø og gleder
pensjonærane med song og musikk. Vi hadde
også invitert Eli Sporstøl frå besøkstenesta, og
saman med medlemmer frå IW og Rotary fekk
vi musikalsk underhaldning i form av gamle
slagarar akkompagnert av Ragna på gitar.
Tradisjonen tru hadde vi også i år eit
mangfaldig kake- og smørbrødbord, og
åresal.
Ingunn Natvik hadde 3-minutt, og ho hadde
henta fram ord som etter kvart har gått i
gløymeboka i språket vårt, og nye ord som
har kome til. Interessant å få sett litt i perspektiv
korleis språket nesten umerkeleg endrar seg.
Vi avslutta ein koseleg kveld med markering
av skifte av styret, og Eli-Berit Strande overtok
presidentkjedet etter Berit Hatlestad.
13.06.17. Ref. Solrun Sætre
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For et par år siden hadde vi i min klubb besøk av en fransk IW-dame som kom til Stavanger
for å være mor og bestemor da hennes svigersønn var alvorlig syk og datteren jobbet i et oljeselskap her. Hun kunne ikke et ord norsk, men pga. sin Inner Wheel tilhørighet tok hun kontakt
med meg på et meget dårlig engelsk og ønsket å komme på våre klubbmøter. Hun ble værende her lenger enn beregnet, men dessverre var det vanskelig å holde kontakt uten et felles
språk, så hennes interesse for våre møter forsvant, og vi var vel ikke så flinke til å følge henne
opp heller. Jeg tenker ofte på henne når det blir snakk om IW-venninner. Jeg tror ikke alltid det
som her, er språkproblemer det skyldes, når vi ikke klarer å bry oss nok om hverandre. Vi har
ofte så inderlig nok med oss selv, dessverre.

EGERSUND IW
President Liv kunne ønske velkommen til 13
medlemmer, en gjest og to reflektanter.
Margrethe hadde først 3 minutter. Hun fortalte
litt fra reiser hun hadde hatt til India og Thailand sammen med svigerforeldrene til en av
døtrene hennes.De la opp turene selv, og de
var flinke til å bli kjente med befolkningen der
de kom.Hun tok oss med på flotte strender i
Goa og fortalte om folk de hadde kommet i
snakk med der. Vi var i Thailand og fikk høre
om en 92 år gammel mann som ville se igjen
steder han hadde vært som ung, om hellige
kyr, og om noe som viste seg å være et
narkotika-party.
Diso Tove hadde fått månedsbrev fra Korsør
som hun leste fra, og hun hadde fått brev fra
Diso.
Kveldens gjest var “tante” Kari Grastveit, f.
1935.
Hun fortalte fra sin barndom. Barberer
Pedersen hadde et piano, og hun bestemte
seg som veldig liten, for at DET skulle hun
kjøpe seg.Hun begynte å spare, og hadde kr.
300,- da hun sluttet på skolen.Hun tok seg
jobb som avisbud, solgte julehefter, solgte sild
og arbeidet litt hos Danche. Da hun var 15 år
var hun på besøk i Danmark, og der hjalp de
hun var hos, henne med å få tak i et piano.Det
kostet kr.1250,- og de fikk det sendt til
Egersund med båt. Men da de skulle få det
inn hjemme hos henne, var det for trangt.De
fikk det ikke inn i huset. Resultatet ble at de
satte det i bestestuen hos hennes besteforeldre, men der var det varmt bare til jul, så det
ble så som så med spillingen.
Heldigvis fikk hun lært seg å spille etterhvert,
og det er det mange som har nytt godt av,
både her i Egersund, og steder hun har
vært.Hun spilte og gledet oss med sitt pianospill også, og hun var med og bidro til god
stemning.
Som takk fikk hun en fin Inner Wheel-rose.
En Inner Wheel-rose fikk også Aud Garpestad
som hadde fylt 75 år siden sist.
Dagens dikt var det president Liv som hadde.
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Hun leste to herlige dikt av Margot B
Pedersen: “Lykke” og “Meditasjon”.
Vi stemte og for hvilket lands-prosjekt Inner
Wheel skal støtte de neste årene. Stemmene
ble samlet inn, og de er sent til BrumunddalMoelv Inner Wheel klubb.
PÅ menyen sto det Tapastallerken, og det
smakte forteffelig.
Etter måltidet var det utlodning.Som vanlig
gikk loddsalget fortreffelig, og vi fikk inn kr.
2000,-!!.
Stemningen var god og selv om president Liv
takket for fremmøtet da klokken var 21, ble
de fleste sittende og prate og kose seg enda
en stund
STAVANGER IW
Møte i Stavanger IW-klubb 12. september
2017.
Vår nye Distriktspresident er i full gang med
jobben og har hatt møte med klubbpresidentene. Hennes utgangspunkt er, slik jeg
fikk det referert:
Hva er til medlemmenes beste, hvordan kan
vi hente inspirasjon hos hverandre, hva kan
bidra til større engasjement og entusiasme?
Hun oppmuntrer også medlemmene til å ta
verv i klubbene og distriktet.
Det ble foreslått å flytte Intercity-møtene til en
mildere årstid, eventuelt å samarbeide om
disse, også å se på tidspunkt for møter,
vurdere om flere klubber kan gå sammen om
å holde månedsmøter der geografi osv tilsier
at dette er mulig.
Distriktsårsmøtene kan/bør i større grad være
en felles arena for læring.
Marit Friis-Thommassen fortalte om sin morsønn-tur til Italia som kom i stand etter at Marits

Stavanger IW hadde sommermøte på hytta til
Ingjerd. Her er Gunn med nytt medlem, Marit
Matre Bonarjee.

egentlige reisefølge ble syk.
De bodde ved Iseo-sjøen, den minste av de
fire sjøene sør for Alpene,og den eneste med
lavaøyer i Italia, men besøkte også Venezia
(full av turister), og fikk med seg Tosca i Verona
blant mange andre kjekke ting.
BRYNE IW
Sommerturen til Bjergøy ble vellykket på alle
vis.
Selv om reisen ble litt i lengste laget for enkelte
(de gikk om bord i feil ferge),- kom alle vel
fram til slutt.
Hytta lå nydelig til med fantastisk utsikt og lune
solkroker. Vi koste oss med prat og god mat
og drikke til sent på kveld.
På lørdagen ble det også tid til et besøk på
Ramsvik handelssted. Her fikk vi omvisning og
deilig fiskesuppe.
Imponerende å se hva de har fått til.
Tusen takk til Kari for kjempekoselig helg!

Skifte i Stavanger. Olaug Egeland overtar etter Marit Friis Thommassen.

Damer på tur
Torsdag 31. august dro fire I.W venninner,
Gunn, Tove, Ingjerd og Marit på biltur sørover.
Ingjerd som alltid, den perfekte sjåfør. Stavern
og årets Landstreff I.W 1-3 september var
målet.
I nydelig sommervær dro vi avgårde. Mye
trafikk, men flotte veier, ikke som for 50 år
siden akkurat. Første stopp var Langesund.

Gunn sitt vakre barndomshjem ligger der i
rene sommeridyllen. Vi hadde en nydelig
middag forberedt og tilberedt av sjåføren med
god vin før en god natt søvn avsluttet det hele.
Alle hadde selvsagt enerom.
Etter en deilig frokost var vi klare for neste
etappe, men først litt sightseeing i Langesunds
gater og langs sjøsiden. Ikke så livlig i byen

som i ferietiden akkurat, men sola skinte og
humøret var på topp.
Men vi skulle videre, retning Stavern og fortsatt
hadde vi værgudene med oss, og Ingjerd fikk
oss sikkert fram til bestemmelsesstedet, den tidligere politiskolen i Stavern.
Landstreffet ble en flott opplevelse både
kulturelt, musikalsk og ikke minst sosialt. Før vi
dro tilbake til Langesund, fikk vi tid til å besøke
idyller som Helgeroa og Nevlunghavn.
Nok en god middag ventet oss i Langesund
før vi dagen etter dro hjemover til Stavanger.
En flott opplevelse.
I.W venninner, dra på Landstreff og Rally! Det
gir oss inspirasjon til å stå på for Inner Wheel.
Marit

Haugesund Inner Wheel har feiret sine 70 år
21.april 2017 feiret IW Haugesund sitt 70
års jubileum. Klubben, som den 3. i landet
hadde charterdag 14.04.1947. Festen ble
holdt i Odd Fellows lokaler i Haugesund, med
gjester fra naboklubbene: IW Kopervik, IW
Karmøy Vest, IW Stord. Blant våre 40
festdeltakere, var vi så heldige å ha med oss
distriktspresident Gunn Sembsmoen.
Måltidet besto av en 3-retters meny, meget velsmakende. Tre smokingkledde Rotary-herrer
serverte, og gjorde en strålende jobb. Vår
president Sissel Bugge ønsket alle gjestene velkommen, og foretok Lysseremonien. Visepresident Vigdis Løland Ingvaldsen var
kveldens toastmaster, og ledet taffelet med
alvor og skjemt. Klubbens medlem Brith
Brekke sto for den grafiske utformingen av innbydelser, bordkort og sanghefte. Hun engasjerte også en 11 år gammel pike fra
Bergen, Tina Bertz, som i 2014 deltok i IDOL
junior. Hun gledet oss med 4 sanger. President
Sissel Bugge takket henne varmt, og overrakte
gave.

VP Vigdis L. Ingvaldsen, DP Gunn Sembsmoen og Margit Brekke.

Knstnerisk innslag ved Tina Bertz.
President Sissel Bugge holdt en glimrende
festtale, forhistorie, nåtid og veien videre der
hun påpekte viktigheten av å få nye
medlemmer til klubben, og der må alle bidra.
Distriktspresident Gunn Sembsmoen holdt en
flott gratulasjonstale, der også hun understreket viktigheten av at IW må bestå i
fremtiden, og at alle må ta sitt ansvar. Gaver
og gratulasjonstaler ble holdt av president Liv
Astrid Gundersen i IW Kopervik, og av
president Karin Hovden Bauge i IW Karmøy
Vest. Gavehilsen ble og overrakt på vegne av
IW Stord. Kommende rådspresident Liv Elin
Broberg Lewin, IW Kopervik, gratulerte
klubben, og hadde med 3 røde roser som
skulle symbolisere IW sitt formål: Å fremme
sant vennskap. Å oppmuntre til personlig
hjelpsomhet og tjeneste. Å utvikle internasjonal
forståelse. Liv Lewin hilste også fra Rådspresident Britt-Johanne Indresøvde. Vårt æresmedlem Ingrid Ringen gratulerte klubben med
velvalgte ord der hun understreket bl.a. hva
IW hadde betydd og betyr for henne.
Styret i IW Haugesund ønsket å utnevne et nytt

æresmedlem på denne jubileumsfesten. Valget
var enkelt. Vårt medlem Gerd HedegaardLarsen, gjennom mer enn 30 år, har styrt kaffekomiteen, borddekking og pynting langt
utover hennes plikter, alltid hjelpsom. Hun fortjente så absolutt denne utmerkelsen. President
Sissel overrakte, en meget overrasket og rørt
Gerd, nålen og diplomet for æresmedlemskapet, med velvalgte ord.
En flott «Takk for maten» tale ble holdt av vårt
eldste og aktive medlem Magda Kongshavn
Espeland (forøvrig en av stifterne av tidligere
IW Sauda) .
Kaffe og fantastiske kaker, bakt av klubbens
medlemmer ble servert i salongen. Styret og
festkomiteen takkes for en flott planlagt og
gjennomført 70 års fest.
Vigdis L. Ingvaldsen, innk. president

President Sissel Bugge overrekker æresmedlemskapet til Gerd Hedegaard-Larsen.
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En sommer er over, og Inner Wheel-hjulet har tatt en ny dreining! Dreiningen er starten på et
nytt Inner Wheel-år med nye muligheter og forventninger. Og så har hjulet stoppet opp ved
meg som ny redaktør for D 29. Jeg gleder meg og håper jeg skal kunne fylle plassen etter
Ingrid. Med litt øvelse, gode råd fra henne og, ikke minst, masse stoff fra dere alle, bør det
gå.
Litt om meg selv: Pensjonert norsk- og engelsklærer, glad i mosjonsturer, bading, sykling, lesing,
matlaging m.m. Jeg liker å følge opp barn og barnebarn, engasjerer meg i Inner Wheel og
i norsktrening for nye innvandrere i regi av Røde Kors. I Grimstad IW-klubb har jeg vært med
i snart 40 år og har hatt verv i klubb, distrikt og råd.
Jeg tenker ofte på hva Inner Wheel har bragt med seg av vennskap for meg over det ganske
land og også over landegrenser. Ved å ta på seg verv, delta på samlinger av mange slag,
f.eks. på Nordisk Rally og på landstreff, får man hele tiden nye venner og treffer igjen gamle
venner. Og ønsker klubben seg en vennskapsklubb, er Rally og Convention rette arena. Nedenfor kan du lese to eksempler på vennskapsbykontakt. Like viktig er forresten vennskap innad i
klubben – det er der det starter – måten vi møter hverandre på, har stor betydning for
atmosfæren i klubben.
Lykke til, alle sammen med et flott og innholdsrikt nytt iW-år!

Klipp fra
klubbene

og våpensalg er større. Menneskehandel ble
definert på denne måten: En person får kontroll over en annen ved hjelp av vold, trusler,
tvang, forledelse eller misbruk av sårbar
situasjon. Kontrollen utnyttes slik at personen
må utføre prostitusjon, tvangsarbeid e.l.
De to politibetjentene svarte på spørsmål om
dette interessante men triste temaet.

LARVIK IW
Maimøtet var lagt til Hungry Heart Cafe i
Larvik sentrum. Her orienterte Tone Brandsæter

HOLMESTRAND IW
Januar 2017: Medlemsmøte hos Turid Hegg.

Noen klubber har sendt stoff til redaksjonen,
og i utdragene fra klubbenes referater kan
andre få gode ideer til spennende programmer.
GIMSØY IW
På januarmøtet vårt fikk vi besøk av Iben
Renee Hansen som har vært en av ildsjelene
for å danne organisasjonen Veslas Koffert som
støtter og hjelper foreldre som får barn med
Downs syndrom. Iben har selv et barn med
Downs, og dette var bakgrunnen for at hun
har vært en pådriver i dette arbeidet. I
september 2017 deltok Iben i TV 2s «God
Morgen Norge» og fikk der presentert ideen
bak Veslas Koffert.
Et av medlemmene, Liv Undall Flåtin, holdt et
engasjerende foredrag om polarhelten
Hjalmar Johansen på marsmøtet.
Vi prøver alltid å få til et møte med Rotarys utvekslingsstudenter, og på aprilmøtet deltok fem
utvekslingsstudenter – tre norske og to utenlandske. På dette møtet hadde vi også besøk
av Tone Kolbenstvedt, som er Rotarys DYEO.
GRIMSTAD IW
Tema for høstens første møte var «Menneskehandel på Sørlandet». Arendal-Grimstad
Soroptimistklubb inviterte til foredrag ved
Agderpolitiet. 20 Inner Wheeldamer møtte
opp sammen med mange andre interesserte.
Finnes det menneskehandel på Sørlandet?
Dette var et spørsmål som de to representantene fra Agderpolitiet skulle svare
på. Det har så langt ikke vært noen dommer
for menneskehandel i Agder, men det har vært
anmeldelser både for menneskehandel og
hallikvirksomhet.
FN rangerer menneskehandel som verdens
tredje største omsetningskanal, kun narkotika-

8

OKTOBER 2017

På bildet klubbresident Turid Hegg.
Tema for kvelden var: Tilbud til sist ankomne
flyktninger. Anfrid Sagen, Holmestrand IWmedlem og Røde Kors-medlem, informerte om
flyktningeguider i lokalmiljøet og deres oppgaver. Ett flott og informativt foredrag.
Februar: Medlemsmøte hos Hilde Stendal.
Widar Pedersen holdt et engasjerende foredrag om Konfliktrådet og rådets oppgaver.
Rådet har ca 7 500 saker årlig, og det er
600 meklere over hele landet. Holmestrand
har en mekler. Tjenesten er gratis.
Mars: Møte hos Liv Bakken Paulsen. Dagens
foredragsholder, Per Kristian Svele, fortalte om
Holmestrand i gamle dager, og om
hermetikkens historie, bl.a. om sardinfabrikken
Peter Pan. Han er selv medlem av eierfamilien
og hadde mange festlige bilder og historier å
fortelle. Fabrikken Holmestrand Sardine CO
startet opp i 1933, virket til 1965 og dagens
sardinproduksjon foregår i Polen og England.
Juni: Hilde Stendals «Gildehall» var pyntet
med masse lys og blomster til sommeravslutning. Her ble presidentkjedet høytidelig overrakt til Turid Hegg. Vårt nye medlem, Vibeke
Sagen Homan, holdt ego-foredrag. Det ble en
flott avslutning, og vi gleder oss til å ta fatt
igjen til høsten!

om sitt spesielle livsstilkonsept som inkluderer
kafedrift, kurs i livsstil og sunn mat, yoga og
mindfulness.
Året ble avsluttet med sommermøte på klubbpresidentens hytte. Vi trosset regn og
tordenvær under en markise, nøt utsikten, god
mat og hyggelig sosialt samvær.
Men dette møtet hadde også et alvorligere
innslag: Med ett minutts stillhet og tale av
Mette Støtvig mintes vi vårt medlem Bjørg Rus-

tenberg, som gikk bort i april 2017 i en alder
av 94 år. Hun var trofast medlem av klubben
i 35 år, helt til hun døde. Bjørg var både
klubbpresident, kasserer og til slutt revisor i en
årrekke. Hun var alltid veldig nøye og
samvittighetsfull, stilte alltid velvillig opp til å
ha møter hjemme hos seg selv, men februarmøtet for to år siden ble det siste møtet i
klubben for henne. Vi sitter igjen med mange
gode minner.

MANDAL IW
Høstens første møte, ledet av President Ellen K
Berthelsen, ble viet Inner Wheel-saker og
hyggelig samvær. Det ble referert fra Inter Citymøtet i Grimstad hvor fem fra klubben var til
stede, det ble informert om kommende programmer, budskap fra verdenspresident og fra
distriktspresident ble lest opp og man ble
enige om å endre møtetidspunkt til kl. 18.
Agnes Backe Hansen holdt 3-minutter om
«Syltetøyglasset og et par kopper kaffe», som
minnet om hva som egentlig er viktig i travle liv.

Vennskapsklubb på besøk
i Grimstad IW

Åse Kringeland ble opptatt som medlem i Grimstad IWK. Hun fikk overrakt nål av President
Torill, som ble assistert av Past distriktspresident Ingeborg Lyng Olsen og Visepresident Turid
S. Knudsen.

Jane Schultz, Karen-Margrete Kornum, rosen
«Inner Wheel forever» og Torill Svennevig.
Lørdag 12. august 2017 fikk Grimstad IWklubb besøk av to representanter for Aabybro
IW-klubb i D 44 i Danmark. De to fikk være
med på Inter City-møte i D 29 i Grimstadklubbens regi med bl.a. båttur i skjærgården i
nydelig sensommervær.
Kvelden før var det klubbsammenkomst der de
to gjestene overrakte sine verter flotte eksemplarer av rosen «Inner Wheel Forever»,
som ble lansert på Convention i København.
Rosen er ikke kommet i salg i Norge, så sannsynligvis har Grimstad de første i landet.
Kontakten mellom Aabybro og Grimstad ble
knyttet under Nordisk Rally i Skagen i 2016.
Fem IW-damer fra Grimstad deltok og møtte
Jane og Susanne fra Aabybro til festlig
samvær og gode diskusjoner i beste Inner
Wheel-ånd. Dette resulterte i vennskapsklubbkontakt og besøk av Visepresident KarenMargrethe Kornum og Jane Schultz i
Grimstad. Mye positivt kan komme ut av det
å delta på IW-arrangementer! Og nå forberedes gjenvisitt!

Nøtterøy IW klubb på tur
til vennskapsklubb
Nøtterøy IW klubb har en dansk vennskapsklubb, Lemvig IW klubb. Byen Lemvig ligger
på vestkysten av Jylland, ved Limfjorden. Det
er lettvint å komme fra Nøtterøy til Lemvig –
og den andre veien – med ferge og bil, og vi
har de siste årene hatt jevnlig kontakt og
besøk hos hverandre. Nå synes vi at vi
kjenner hverandre og har blitt gode Inner
Wheel-venner.
Fra 3. til 5. mai i år var Nøtterøy på besøk i
Lemvig. 4 damer dro med fergen fra Larvik til
Hirtshals og bilte derfra gjennom et praktfullt
landskap til Lemvig. Vi bodde privat hos IWdamer, og første kvelden var det sammenryst

hos en av dem. Neste dag var det sightseeing i nabobyen Thyborøn, cirka 2 mil unna.
På havnen der fant det i 1916 sted et stort
sjøslag (verdens største) mellom tyskere og
engelskmenn. 5656 personer omkom. Vi
beså minneparken og krigsmuseet.
Om kvelden deltok vi på Lemvig IWs klubbmøte. Stor gjensynsglede for mange og nye
bekjentskaper for andre. Lemvigdamene
synger mye på møtene, og dette møtet ble
både innledet og avsluttet med allsang. Stor
stemning og en trivelig og vellykket møtekveld.
Neste formiddag var det tid for hjemreise etter
et meget hyggelig besøk. Og vi ønsker
Lemvig IW klubb velkommen til oss en annen
gang.
Inger Kathrine.

Nøtterødamer i Minneparken.

Minneord om Elsa Momrak
Elsa Momrak gikk bort den 17. juli i år, i en
alder av 85 år. Hun var medlem i ArendalNedenes IW klubb fra våren 1976. Klubben
ble stiftet 14. februar 1975, og allerede
samme høst ble Elsa medlem i klubben. Som
den initiativrike og engasjerte kvinne hun var,
kom hun tidlig med i styre og stell, ikke bare i
klubben , men også i D29 og i Lovkomiteen i
IW Norge (1989-1994). Hun var president i
klubben vår 1981-1982 og 1999-2000,
medlem i forskjellige komiteer, og var sekretær
i flere perioder, sist i IW årene 2009-2014.
Hun var distriktspresident i IW året 1987-88,
og da også rådsmedlem. Elsa var et jamenneske og alltid svært positiv. Hos Elsa stod
IWs formålsparagraf: Å fremme sant vennskap, og oppmuntre til personlig hjelpsomhet
og tjeneste og å utvikle internasjonal forståelse, svært sterkt.
Elsa var også sterkt engasjert i byens ve og
vel, historie og bevaring. Ikke minst var hun
sterkt knyttet til og en engasjert formidler i
Arendal Gamle Rådhus.
Vi, i klubben vår, vil nok aller mest huske Elsa
som en flott, blid og hjertevarm vertinne for
våre sommer- og julemøter i mange år, i
hennes koselige hjem på Torsplass. Her var

alltid stuene nydelig pyntet med veldekkede
bord, og ingen hjelp ville hun ha før på
møtedagen. Alt dette er vi svært takknemlige
for.
Elsa ble bisatt 26. juli. Det var en varm og fin
bisettelse, der Elsas menneskelighet og store
omtanke for familie og alle rundt seg, kom
klart frem.
Elsa Momrak var æresmedlem i ArendalNedenes IW klubb.
Randi Hylen, president
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Hjulet går videre! Ønsker alle nye og "gamle" lykke til i verv og som medlemmer i verdens
største kvinneorganisasjon. Vi er mange, vi er sterke, vi vil fylle livet med mening.
Vår verdenspresident, Dr. Kapila Gupta fra India, berømmet i sin flotte tale på landstreffet i
Stavern dette at vi her i Norge har lang livserfaring og derfor er en spesiell resurs i arbeidet
for Inner Wheel. Altså må vi slutte å se på høy alder som et minus, snarere tvert om!
Min alder til tross går jeg på som distriktsredaktør og håper jeg vil bli bakket opp av alle klubbene med stoff til våre sider. Min adresse er forandret til: beritkt@icloud.com. Ikke hotmail
lenger. Jeg vil takke for innsendt stoff og håpe de klubbene som jeg ikke har hørt fra, kommer
sterkere i neste nummer av Inner Wheel Nytt.

ELVERUM IW
På marsmøtet hadde vi orientering av Rolf
Thoresen, som jobber i politiet, om Norges
største politidistrikt - Innlandet Politidistrikt. Det
strekker seg fra Magnor i sør til Os i Østerdalen. Det har endret seg fra 54 til 12
hovedseter. Politibilene skal utgjøre større del
av deres arbeidsplass. Det betyr at politiet blir
nærmere folket. Det skal bli 65 nye stillinger i
distriktet. De har 2300 saker i året. Det er 30
politiadvokater i Innlandet.
Mai-møtet var tradisjonen tro: "Ut i det blå".
Turen gikk til Norsk Tipping på Hamar hvor vi
fikk omvisning og orientering. Mottoet for
Norsk Tipping: "Vi gir drømmen en sjanse!" I
2016 var overskuddet kr 4852 millioner.
Overskuddet går til idrett, kultur og diverse
veldedige organisasjoner. De som vinner store
beløp, får tilbud om profesjonell hjelp. Også
de som spiller for urimelig store beløp, blir kontaktet og advart.

Medlemmer og venner klare til å besøke
Norsk Tipping på Hamar. Fra venstre en venninne og tre av medlemmene i Elverum Inner
Wheel Klubb. Lengst til høyere vår president
Ragnhild K. Thoresen.
Presidentskiftet uten den nye presidenten gikk
av stabelen på Borgheim, Glommen Skog.
Hyggelig SMS fra Lindos by fra påtroppende
president. Under festmåltidet foreslo ett av
medlemmene at vi bør starte en bokklubb for
IW medlemmer. Det var stor interesse for
dette.
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Noen av medlemmene i Elverum Inner Wheel klubb samlet 19.09.2017 til planleggingsmøte
for det nye året 2017/2018. Slik ble planen framover:
10.10.2017: Vi besøker og håper på orientering om Møteplassen i Elverum.
Forandret dato en uke.
14.11.2017: Syn. Foredrag av optiker Gerd Silkebækken, også en uke tidligere.
12.12.2017: Julemøte med sognepresten.
Husk:
10.01.2018: Inner Wheel-dag på Ringhøyden Seniorsenter i Bærum
16.01.2018: ISO legger planer for møtet.
20.02.2018: Valgmøte. Fritt ord. Møtested Husmorlagets hus.
Husk:
10.03.2018: Distriktsårsmøte i Kongsvinger, 2 dager.
20.03.2018: Besøk av distriktspresidenten. Møtested: Olav Duunsveg 31.
17.04.2018: Demens, hva er det? Foredrag av Magda Bakke Undseth.
15.05.2018: Ut i det blå. Liatunet i Hernes. Margrethe Bjørnstad Furuli forteller.
Husk:
09.06.2018: Intercitymøte på Hamar.
19.06.2018: Presidentskiftet på Glommen i Elverum.
BRUMMUNDDAL-MOELV IW
4. april var det møte på Butterkværn. Avstemning over framtidige prosjekter etter orientering av Birgith By. Temaet Vold mot kvinner
ved Liv Grethe. Så ble alle med til Roma ved
Åge og Liv. Byen har 3 718 000 innbyggere.
Byen omslutter Vatikanstaten som styres av
Paven. Innenfor bymurene er byen liten og lett
å ta seg fram i. Capitol var maktens sentrum i
den romerske verden. Mange av byens
severdigheter ble beskrevet og til slutt Romas
Domkirke som ble innviet i år 314 e. Kr.
Ut i det blå skulle gå til Aulestad i Gausdal,
Bjørnstjerne Bjørnsons eiendom og nå
museum.
MESNA-LILLEHAMMER IW
Maimøtet ble holdt i blomsterbutikken
"Tornerose blomster" på Lilletorget i
Lillehammer. Innehaver Ingrid Bendiksen viste
og forklarte trender innen blomsteroppsetting.
Hun tok i sin tid fagbrev som blomsterdekoratør på Vea. Bare 19 år gammel tok
hun over blomsterbutikken på Lilletorget. Butikken får blomster fra bl. a. Kenya og Sør-Af-

rika. Men de fleste blomstene kommer fra Holland.
Det er en utfordring for blomsterbutikken at
matbutikker også selger blomster, ofte svært
billig. Da er det viktig for spesialbutikkene å
gi god kundeopplevelse, slik at kundene
kommer tilbake. Ved å støtte blomsterbutikkene, er vi med på å opprettholde både
blomsterdekorasjon som fag og arbeidsplasser med flere ansatte.
Nå fulgte orienteringer. Her er noen av dem:
Boka som er utgitt i forbindelse med 15 års
festen for "Den Internasjonal Festen", kan
kjøpes for kr 150.-.
Språkkafé i Frivilligsentralen der vi kan snakke

Det var også spørsmål om innsats for frivillighetssentralen. Språkkafé var et tilbud til våre
nye landsmenn der.
Kr 3000.- ble satt av for å gjøre noe for guttene på asylmottaket i Kongsvinger. Der er det
80 gutter. Pengene skulle gå til sommerfest.
Kongsberg IW har fylt 40 år og mange har
husket dem med gratulasjoner.
Vinger kirke ønsket Innerwheeldamer som
sommerverter og medlemmene i Kongsvinger
IW kunne skrive seg på liste.
Sommermøtet den 6. juni skulle gå av stabelen med hatter og presidentskifte! Også på
Lillehammer hadde vi et viktig presidentskifte:
distriktspresidentene! Se bildet!

Det gamle styret i Mesna-Lillehammer takket av 6. juni 2017. Alle har fått en rosa rose som
takk. Fra venstre, Liv, Kari, Synnøve, Randi, Kari H , Anne Mari og Lillian. Fullt navn finner du
i blåboka.
med våre nye landsmenn.
Gratulasjon til Helene Torkildsen i anledning
hennes nye verv som Board Director IIW.
6. juni, sommermøte og presidenskifte.
Margot Gjengedal hadde tre minutter der
problemet skjønnhetsoperasjoner ble satt opp
mot leppespalte- og hareskåroperasjoner av
barn. Mange barn må vente i 2-4 år for å bli
operert.
Kari Nermo Haave orienterte om kokeboka
som ble utgitt i forbindelse med 15 års jubileet
for Den Internasjonale festen. Den kan kjøpes
til redusert pris, kr 100.Så fulgte takk med roser til klubbstyret.
KONGSVINGER IW
Aprilmøtet med foredragsholder Anne
Delphin, styreleder i Nordskog. Det er en organisasjon for skogeiere i Norge, og omfatter
ca. 15% av de aktive skogeiendommene i
Norge. Nordskog driver med næringspolitikk
og taler skogeiernes sak slik at de skal få avsetning på tømmeret på best mulig måte. Mye
tømmer eksporteres ut av Norge. Ulvesaken
engasjerer også Nordskog. De er ivrige

deltagere i elgjakta. Forskere i Norge har
funnet at hvert ulverevir tar mellom 100 og
150 elg i året og dette utgjør 2-300 tonn elgkjøtt. Det kom mange utspill fra salen om
denne saken.
Så fulgte klubbsakene: avstemning over
framtidige prosjekter, oppskrift på babytepper
til Save Motherhood, Convention i
Melbourne, landstreff i Stavern, innsamling til
Tubfrim. Neste møte med tema: mennesker
som salgsvare.
2. mai hadde klubben omvisning på Festningen med avsluttende møte i Slaveriet. Her
ble det sunget "Kom mai du skjønne milde".
Dagens slaveri ble referert til fra møtet på politihøyskolen som tok for seg menneskehandel,
vår tids slaveri. 45 milioner jenter er utsatt for
dette, og blir lokket inn i det.
Så fulgte diskusjon om hva de ulike komiteene
skal gjøre i 2017/18. Kongsvinger IW har
komité for:
-Vennskap og miljø.
-Samfunn og sosialkomite.
-Distriktsårsmøtet, nyopprettet.
Så fikk integreringskonsulent Halvard Høyen
ordet.

HAMAR IW
22. mai var klubben samlet på Kirsten Flagstad Museet. Ragnhild Nyhus fortalte om
Kirsten Flagstads liv. Hun var født på Hamar i
1895. Moren ble Norges første kvinnelige
dirigent. Allerede i 1913 debuterte Kirsten
med sin første opera på Nasjonalteateret,
bare 18 år gammel. En vennefamilie støttet
henne til videre utdannelse i Stockholm, deretter reiste hun til Tyskland. I 1935 hadde hun
sin debut på Metropolitan i New York, hvor
hun etterhvert fikk jobbe i 7 sesonger. Etter å
ha opptrådt over hele verden, ble hun den
første sjef for Den Norske Opera i 1958.
Flere opptak fra hennes musikalske karriere
fikk de frammøtte høre.
Hamar IW har jevnlig postkontakt med sine
vennskapsklubber både i Sverige og i
Australia.
HAMAR VEST IW
24. april ble møtet holdt på Klukstuen omsorgssenter. I snøstorm sang alle No livnar det
i lundar. Så fulgte presentasjon av prosjektene
som skal stemmes over.
Dagens tema var Arv ved Anders Hoel fra
Hamar. Han ga gode råd og anbefalte noe
som heter framtidsfullmakt. Viktig konklusjon fra
han var at testamenter bør oppbevares hos
Tingretten. Det koster kr 1000.- og var ifølge
foredragsholderen vel anvendte penger. Pr. i
dag har vi ikke arveskatt, men får vi en annen
regjering, kan det hende den blir gjeninnført.
I Norge kan ikke egne barn gjøres arveløse.

Jeg skal hilse så mye til dere alle fra Anne
Wendelbo Henriksen, nå Extension Organiser
og Past. Hun ber dere aalle tenke på at vi i
distrikt 30 mangler visedistriktspresident, altså
etterfølger til Anne-Magrete R. Syse.

På overleveringsmøtet i distrikt 30: den gamle og den nye distriktspresident, begge glade for
å ha gjort en jobb og for å gå inn i en ny jobb. Fra venstre: Anne fra Mesna-Lillehammer IW
og Anne-Ma fra Kongsvinger IW.

Mange av klubbene jobber parallelt. Lystenning er starten på møtene. Denne gangen har
alle klubbene gitt sin stemme til et av prosjektene. 3 minutter er det også mange som
har. Mange klubber har medlemmer som drar
ut på språkkafé der våre nye landsmenn får
prate med oss. Utlodning er også vanlig på
møtene, ofte med vin som gevinst. Gaveoverrekkelser og gratulasjoner er også en del av
programmene. Men best av alt er å ta opp
nye medlemmer, det er viktig og det vi ser
fram til at klubbene satser på. Et nytt opptaksbrev er nå å finne på nettet og alle oppfordres
til å bruke dette.
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Et nytt IW-år er startet og jeg hadde gleden å delta på et fantastisk arrangert Landstreff 2017
i Stavern. Vår verdenspresident Kapila Gupta deltok også til vår store overraskelse. Dette
hadde Sissel Høihjelle Michelsen (Board Director 16/17) stått i bresjen for og planleggingen
har tatt 2 år. The Madam Presidents tema dette året er «Leave a lasting Legacy». Som fritt oversatt kan tolkes som å etterlate en varig arv. Distriktsredaktørene har også hatt sitt årlige møte.
Vi føler at frøet er sådd når det gjelder diskusjonen om bladet vårt fortsatt skal eksistere i papirform. Man viser til Danske IW som har alt på nett men avslutter året med et infoblad. Men
dette er vel opp til klubbene å avgjøre. Slik det er i dag er 200 av våre 1370 medlemmer
ikke tilknyttet nettjenester. Vil så avslutte med å ønske dere alle en vakker og mild høst.

Fra klubbene i
distrikt 31
MOSS IW
forteller om sitt fosterbarn Reuben, SOS Barnebyer i Tanzania. De bidrar med en liten sum
pr år, slik at Reuben og andre barn i denne
organisasjonen får et bedre liv. Reuben er nå
en tenåring med unike egenskaper. Han er en
ryddig og smart gutt. Hjemme blir han kalt
"bror" av de yngre og han bruker mye av tiden
sin med å hjelpe og veilede de andre med
forskjellige oppgaver i huset og med personlige aktiviteter. Reubens oppførsel er veldig
god. Han ble forfremmet til neste grad i begynnelsen av dette året. Han jobber hardt for
å bli advokat i fremtiden. "Min drøm er å bli
advokat og jeg kan ikke oppnå dette uten å
anstrenge meg mye. Min SOS-mor motiverer
meg hele tiden og forteller meg at jeg må
gjøre mest mulig for å få best mulig ut av mitt
potensiale", sier Reuben. For å fastslå at han
kan oppnå sine ønsker, ble han tatt med på
en tur til en "advokatskole" ikke langt unna
landsbyen. Reuben stilte gode spørsmål og
etter turen har han vært enda mer motivert for
å få realisert sine ønsker. Han mestrer studiene
veldig godt, og siden starten på dette året har
han tatt høye sprang og sprengt mange
grenser. Han ligger over gjennomsnittet, selv
om han trenger litt hjelp til matematikk. Og for
å forbedre seg jobber han iherdig med
akkurat dette faget. Reuben gledet seg spesielt
over julen 2016. SOS-moren hadde kjøpt ny
skjorte og bukse til han og han var svært fornøyd da han gikk frem og tilbake i sine nye
klær for å vise dem til alle barna i landsbyen.
Organisasjonen takker for vår støtte, som
bidrar til et omsorgsfullt miljø for Reuben, for
en langvarig utdannelse og til at Reuben utvikler selvtillit og et kjærlig hjerte.
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LØRENSKOG IW
Turen i år var planlagt som en vandring i området rundt VULKAN i Oslo. Dagen kom med
vakkert og deilig vårvær. Vi møttes ved starten
av Kjærlighetsstien i krysset Maridalsveien /
Fredensborgveien. På et egnet sted med god
utsikt ble det servert litt forfriskende mens alle
ble orientert om den lille historiske runden i området. Vandringen fortsatte gjennom parsellhagene og opp til Gamle Aker kirke. Etterpå
vandret vi ned Telthusbakken, forbi Arkitekthøyskolen, og så Fyrhuset og Kuba. Videre opp
til Aamot bru og ned langs Akerselva ved
Kunsthøyskolen og forbi Studentsiloen. Det var
et yrende folkeliv i hele området. Turen endte
ved Mathallen med orientering om byggene
rundt: Dansens Hus, Westerdals reklameskole,
Bellona og Nedre Foss Gård.

sjektet, et landsomfattende prosjekt for å finne
miljøårsaker til diabetes type I for på sikt å
kunne forebygge sykdommen. Prosjektet har
gått ut på å teste barn tidlig i livet, og rundt
47 000 barn over hele Norge er blitt
gentestet for risikogenene. Nesten 1000 barn
har fått påvist høy genetisk risiko for type I diabetes, og man ønsker å se hvilke barn som
blir syke og hvilke som holder seg friske og
deretter prøve å finne ut om det kan skyldes
kosthold, infeksjoner eller helt andre ting.
Noen foreldre har valgt å trekke seg fra prosjektet og i 2007 ble rekrutteringen til prosjektet avsluttet. Høsten 2011 fulgte MIDIA i
overkant av 600 familier som hadde gitt sitt
samtykke til fortsatt deltakelse til barna når en
alder av 15 år.

NANNESTAD IW

KLØFTA IW
startet året med besøk av Distriktpresident
Astrid Øverland. Her var også en ny observatør tilstede.

startet det nye året med hagevandring. De har
også siden sist besøkt St.Gudmunds katolske
kirke i Jessheim sammen med Rotary.
KOLSÅS IW
har hørt på et interessant foredrag av Turid
Wetlesen som jobber i Nasjonalt Folkehelseinstitutt som prosjektmedarbeider. Hun informerte om forskningen på miljøårsaker til
diabetes type 1 - «genetisk diabetes». I Norge
regner man at minst 216 000 personer har
diabetes type 2 -også kalt aldersdiabetes.
Samtidig som man kan være genetisk disponert for type II, er dette også en livsstilssykdom. Svært mange kan bedre sin helse
ved å legge om levemåten - både kost og aktivitet er viktig. 28 000 personer har diabetes
type 1. Dette er en alvorlig sykdom som man
i dag ikke kjenner årsakene til utover at det er
en autoimmun sykdom, at man kan være
genetisk disponert og også at den kan utløses
av ukjente miljøfaktorer. Man trenger
insulintilførsel hele livet. Det er spesielt denne
sykdommen Turid jobber med i MIDIA-pro-

JESSHEIM IW
begynte året med besøk av ordfører Tom
Staahle som trollbandt medlemmene med en
entusiastisk presentasjon av Ullensakers kommunes tilstand pr. i dag og ikke minst et stykke
fram i tid! Ullensaker er en populær tilflyttingskommune og han regner med en befolkningsvekst fra nåværende 35.000 til 50.000 innen
år 2030. Dette byr på utfordringer både når
det gjelder boligbygging, infrastruktur og å
legge til rette for arbeidsplasser. Men, som
alle kan se, på Jessheim står byggekranene
tett, blokker og boliger popper opp både i
sentrum og utover. Flyplassen er en stor
arbeidsplass som er attraktiv for mange og LHL
sykehuset bidrar nok også til en økt tilflytting.
Skoler, barnehager og eldreomsorgen er betydelig styrket. Ullensaker kommune ønsker
også velkommen en økt utbygging av
Gardermoen næringspark hvor potensialet er
kjempemessig og kalkulert med mulige 20- til
40.000 arbeidsplasser ved full utnyttelse. Her
forårsaker imidlertid en uavklart tvist om hvem
som skal finansiere utbygging av et nødvendig
nytt vegkryss til forsinkelser og uvisshet for
næringer som ønsker å etablere seg på dette
sentrumsnære og sentrale området. Ordføreren roste det enestående gode samarbeide med innbyggerne og påpekte at
konstruktive tilbakemeldinger er helt avgjørende for en velfungerende kommune som Ullensaker, hvor det også vises en stor velvilje
for frivillighet. Sammen gjør vi kommunen bra
å bo i.

Etter omvisningen i museet gikk vi opp til
kanonen med fin utsikt over byen. Vi ble også
vist stedet hvor mange nordmenn ble henrettet
av tyskerne under krigen, og også hvor Qisling ble henrettet.
Etter omvisningen inntok vi en velsmakende
lunsj med drikke til på Celsius mat og vinhus.
Vi planlegger en gjenvisitt i København til
neste år.
Inner Wheel året 2017-2018 startet med en
vandring i Ekebergparken hvor åtte av klubbens medlemmer deltok. I litt grått vær med
truende skyer over hodet, som forble truende,
møttes vi ved Lunds hus i Ekebergparken.
Anns-Sofie hadde gjort en grundig forberedelse, selv deltatt på en guidet vandring og innhentet informasjon om parken og skulpturene,
og var en utmerket guide for oss. Etter en liten
introduksjon om parkens beliggenhet og historie begynte vi vandringen. Mens Anne-Sofie
ga oss fakta om kunstner og skulptur kunne vi
andre gi uttrykk for våre personlige oppfatninger og reaksjoner på kunstverkene. Etter vel
en times vandring i naturskjønne omgivelsene
som ga fred i sinnet, og med kunstverk som
både kan glede og utfordre oss, var Ekebergrestauranten siste stopp. Der hygget vi oss
med en god lunsj.

RØA-BEKKESTUA IW
har vært på skjærgårdstur med M/S Rigmor
15. August 2017. 20 medlemmer stilte opp
på turen. Været var ikke det beste, men det
satte ingen demper på humøret. Stemningen
var så absolutt på topp gjennom hele turen på
1,5 time. Vi la ut fra Kadettangen og fikk se
utfyllingen av masser på stranden som nå blir
mye større. Turen gikk forbi kjente øyer som
Borøya, Gåsøya, Ostøya, gjennom Middagsbukta og ut i fjorden mot Konglungen. Tilbaketuren til Sandvika gikk gjennom
Vendelsundet mellom Nesøya og Brønnøya,
hvor vi fikk se kabelfergen i bruk. Kaptein
Bjørn ga oss både nyttig og hyggelig informasjon gjennom hele turen. Trisen om bord
hadde ordnet med kaffe og te, og våre
kakedamer disket opp med hjembakst som
smakte aldeles deilig. Ingen ble sjøsyke.
SKØYEN IW
avsluttet vårsemesteret med å gi 8000 kr til

Fistula og Narkotikahund. De hadde besøk fra
sin danske vennskapsklubb, Frederiksberg. Besøket fant sted 23. mai. Ti av våre danske
klubbvenninner hadde tatt turen til Oslo. Tove
Karin hadde åpnet sitt hjem for oss. Her ble
de ønsket velkommen med kanapeer, crusader
og noe godt i glasset. Etter en hyggelig time
med livlige samtaler vandret vi langs Aker
brygge mot Festningen og Hjemmefrontmuseet, i flott vær. Som guide for vår
vandring hadde vi Inger Bolton-King, Oslo
guide og Inner Wheeler. På veien gikk vi
forbi Rådhuset, men stoppet opp ved statuene
av Tordenskiold, Marshall og Roosevelt. Besøk
på Hjemmefrontmuseet var imidlertid dagens
hovedtema. Her fikk vi en innføring i norsk
okkupasjonshistorie med den sivile og militære
motstanden mot den tyske okkupasjonen. Våre
danske venner fikk et innblikk i forholdene i
Norge under krigen.

Ut i det blå med Skøyen IW– besøk i Ekebergparken

TUNE IW
Vi i Tune IW, distrikt 31, er så heldige å ha
en meget hyggelig vennskaps-klubb fra Trollhättan i Sverige. Tirsdag den 4. april kom
medlemmer fra denne klubbe på besøk til oss
i Tune, Sarpsborg og hadde møte sammen
med oss. Gjestene kom til lunsj som ble servert
hjemme hos et av våre medlemmer.
Deretter var det tur til Sarpsborg med besøk
på Olavs Hall på Borregaardsyssel Museum.
Sarpsborg by feiret i fjor sitt 1000 års
jubileum for grunnleggelse av byen i 1016.
Byen som kong Olav den hellige grunnla ved
Sarpsfossen. Gjestene fikk en interessant guiding av historien og var etterpå i tårnet like ved
hvor man kan se utover store deler av byen og
omegn.
Så var det tid for fellesmøtet. Damene fra Trollhättan er svært trivelige og vi har nå kjent dem
i vel åtte år siden vi opprettet vennskapet.
Møtet åpnet med lysseremonien med deltakelse av begge klubbene.
Klubbsaker ble presentert og gjestene hadde
også sine innspill og kommentarer. Bl.a. ville
deres ”Blåbok” bli lagt på nettet i løpet av
dette året. Trollhättan IW har ca. 45
medlemmer og det var i gjennomsnitt tretti på
møtene som blir holdt 2. onsdag i måneden.
Leder i klubben i år heter Christina Palm.
Hyggelig og lærerikt å treffe IW-damer fra
nabolandet, og neste år besøker vi deres
klubb!
Etter en god middag, med hyggelig prat,
takket gjestene for seg ved å overrekke den
røde rosen til vår president.

Anna Kolberg Grønnerød
sekretær
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Landstreff i Stavern, 1. - 3. september 2017
Fredag 1. september mellom kl. 15.00 og 17.00 registrerte de 124
påmeldte deltakerne seg ved ankomsten til Politihøyskolen på Fredriksvern Verft i Stavern. Kl. 17.30 var det samling i Auditoriet. Alle reiste
seg da Landstreffets leder, Ingvild Grønvold, førte IW`s verdenspresident, dr. Kapila Gupta fra India, høytidelig inn i salen. Vår klubbpresident, Randi Sinding Larsen ønsket alle velkommen, og hun ønsket
spesielt hedersgjesten fra India velkommen.
Dagens underholdning var musikkinnslag ved ”Tom Buggi Band”. Det
består av funksjonshemmede ungdommer med spilleglede og store
smil. Hele salen klappet takten og var svært begeistret. Som takk fikk
de utdelt hver sin røde rose.
Verftsforvalter Trond Bergan holdt et inspirerende foredrag om Fredriksvern Verft som ble grunnlagt i 1750 av kong Fredrik 5. Det var
skipsveft, flåtebase og hovedbase for den norske marine fra 1814 til
1858. Verftet har hatt stor betydning for byens befolkning gjennom
tidene, og er i dag et kulturelt sentrum og huser Politihøyskolen.
Kvelden buffet ble servert i Steinbrakka, som for øvrig er en gammel
bygning fra 1790. Den var i sin tid et lager for seil og tauverk.
Lørdag 2. september begynte i Auditoriet, hvor Verdenspresidenten,
klubbpresidenten og dagens vertinne Past Distriktspresident, Gerd Utklev, var sentrale personer .Gerd holdt åpningstalen, og hun fortalte
bl.a. om prosjekter som IW er engasjert i både i Norge og i andre
land. Hun avsluttet med IW` lyssermoni.
Larviks ordfører, Rune Høiseth, ønsket velkommen til kommunen og fortalte litt historikk om det vakre området deltakerne var kommet til. Han
avsluttet med å vise et flott power point opplegg med bilder av
mennesker og ulike steder i kommunen.
En hilsen fra Rotarys guvernør, Erik Gran, ble lest opp. Han var dessverre forhindret fra å komme, men ønsket oss et godt Landstreff.
Underholdning denne dagen var fiolinspill ved to unge jenter fra Kulurskolen. Bach, Vivaldi, Ole Bull og Fairyfail av Alexander Rybak høstet
stor applaus.
Vi fikk også høre om slaget ved Nesjar i 1016 og historien om Olav
den hellige. Leder av Brunlanes Historielag, Knut Rimstad, fortalte artig
og informativt om dette.
Verdenspresident, Kapila Gupta, overrakte vårt nye Board Director
medlem, Helene Torkildsen, medlemsnåla.
Etter lunsj var deltakerne på omvisning i Stavern. De ble i to grupper
etter eget ønske. En gruppe besøkte Minnehallen, som er et minnesmerke over nordmenn som omkom på sjøen under 1. og 2. verdenskrig. Den andre gruppa gikk tur i Stavern og besøkte kirken.

Landstreffet samlet mange deltagere
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Om kvelden var det festmiddag i Steinbrakka. Det kulturelle innslaget
med vakker sang av
Maria Merete Trøen fra Stavern og musikere satte damene i feststemning.
Rådspresident Liv Elin Broberg Lewin holdt en fin tale på engelsk, så
vår æresgjest også fikk med seg innholdet. Ellers fikk verdenspresidenten overlevert skriftlig resyme` på engelsk over det som ble
sagt i taler og andre innslag under Landstreffet.
Deltakere fra forskjellige klubber var plassert ved bordene, og nye
vennskap ble knyttet.
Distriktspresidenten i D29, Tone Meier, takket for maten og en hyggelig
festkveld.
Søndag 3. september ønsket dagens vertinne, Ingvild Grønvold velkommen til treffets siste dag. Dagens underholding var ved en gruppe
av ”Fargespill Larvik” ved kunstnerisk leder Jannicke L. Haugen. Det
var flott å oppleve disse jentene fra ulike nasjoner opptre i sine nasjonaldrakter med sin sang, dans og glede. Det var jenter i ulike aldre
fra Sør- Afrika, Etiopia, Eritrea, Somalia, Botswana, India, Thailand
og Norge. De talte rett til våre hjerter om å utvikle internasjonal forståelse.
Verdenspresidenten takket for invitasjonen til Landstreffet i Stavern. Hun
fortalte om det internasjonale arbeidet i IIW. Hver klubb er viktig. Vi
må ikke miste klubber, sa hun. Klubbene må bli flinkere til å gjøre seg
kjente. Det er det jeg mener med temaet: ”Leave a lasting legacy”,
etterlate seg en varig arv.
Vennskapet vi oppretter gir oss mye. Vennskap blir med oss for alltid,
sa Kapila. Hun oppfordret hver enkelt av oss å få med et nytt medlem.
Hun omtalte også om vårt humanitære arbeid. Vi kan hjelpe mange i
verden med vårt omspennende nettverk. Verden trenger Inner Wheel
mer enn noen gang. Vi kan forandre verden. Vår holdning gjør forskjellen.
Kapila Gupta avsluttet talen sin med å nevne litt om Convention i
Melbourne i Australia i april 2018. Hun fortalte litt om programmet
og håpet at medlemmer fra Norge vil reise dit og oppleve noen fantastiske dager i et flott land.
Deretter fikk Past Board Director, Sissel Høihjelle Michelsen, ordet. Hun
fortalte om de ulike internasjonale prosjektene som Inner Wheel har
vært og er engasjert i, bl.a. om Fistula og kvinner og barns velferd i
ulike land. Hun minte oss også om at det er viktig med internasjonal
forståelse på tvers av ulike ståsteder.
Landstreffets leder, Ingvild Grønvold, takket representantene fra Stavern
IW for arbeidet før og under Landstreffet. De ble overrakt en rød rose.
Hun takket til slutt alle deltakerne for oppmøtet til Landstreffet. Deretter
var det lunsj i Steinbrakka.
Det var tre vellykkede dager med strålende solskinn.
Gerd Johanne Røe

Arrangementskomiteen
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InterCity-møte i Grimstad 12. august
Grimstad IW klubb inviterte til IC-møte den
12. august. Alle klubbene i D 29s gruppe 1,
Arendal-Nedenes, Farsund, Mandal og Grimstad var representert. I tillegg var det besøk
fra Kragerø og Skien IW. Spesielt hyggelig
var det at to medlemmer av Grimstads nye
vennskapsklubb fra Aabybro i Danmark
hadde tatt turen til Grimstad. I alt 42 glade
damer tok del.
Vi møtte opp på Torskeholmen i Grimstad.
Der, ved kaikanten, lå skøyta «Østerøy» med
skipper Knut Knutsen og mannskap og venta.
Damene skulle ut på halvannentimes tokt i

Randi Brautaset på dekk.
Grimstadskjærgården. Været sto oss bi så det
ble en uforglemmelig tur. Randi L. Brautaset fra
Grimstadklubben fortalte om sjøfart og
handel, steder og hendelser i skjærgård og

havn. Vi svingte innom den gamle uthavna
Hesnesøy, der aktive fiskere fortsatt holder til,
forbi den velkjente, røde «Fjæregranitten» og
ut på Groosefjorden der NM for seilbåten
«Grimstadjolle» gikk av stabelen.
Underveis ble det servert matpakker smurt av
klubbmedlemmer, kaffe og frukt mens Inner
Wheel-damene koste seg i sola.
Da vi gikk i land, vandret IC-deltakerne rundt
i Grimstad sentrum. Noen oppsøkte forretninger i gågata, andre tok en tur i trehusmiljøet
på Biodden og fikk med seg utsikten over by
og havn fra Kirkeheia.
Neste stopp var Groos sommerrestaurant, et
idyllisk sted i strandkanten utenfor byen.
President Torill Svennevig ønsket velkommen,
og det var hilsninger fra distriktspresidenten og
besøkende klubber. RISO Bjørg Kurszus orienterte om fortsettelsen av vårt samarbeid med
NMS i Etiopia, og gjestene fra Danmark
hadde ordet.
Åse Kringeland ble opptatt som medlem i
klubben. Hun fikk overrakt nål av President
Torill, som ble assistert av Past distriktspresident
Ingeborg Lyng Olsen og Visepresident Turid S.
Knudsen.
Til slutt ga President Torill oss noen ord med
på veien, et dikt av Trond Rudsli, og takket for
den flotte dagen.

InterCity-møte i
Sandefjord 9. mai
Inter City møte i Halden IW 11. mai
Halden Inner Wheels president Eva Taugbøl
ønsket distriktspresident Berit Lund, leder av
internasjonal komite Anne Grethe Ihlen, og
medlemmer fra Fredriksten IW, Moss/Jeløy
IW, Follo IW, Tune IW og våre egne
medlemmer velkommen. Møtet ble åpnet med
at vi sang «Tenn Lys» og lysene ble tent: Det
mellomstore av Carol Bratsvedal, Moss IW,
det lille lyset av Annikken Juel Gulbrandsen,
Fredriksten IW og det store av Nora Hansen,
Halden IW.
Presidenten ønsket forfatter Toril Brekke velkommen som bl.a. fortalte fra sin bok Granitt,
om steinhoggermiljøet. Torill Brekke begynte
foredraget sitt med å referere til vår sang «Tenn
lys» og hvorledes samfunnet hadde forandret
seg. Toril Brekke er utdannet typograf og har
arbeidet som fabrikkarbeider og journalist.
Hun har i flere av sine bøker tatt utgangspunkt
i sin egen familie og miljøet rundt denne. Hun
hadde i sin barndom og ungdom delvis bodd
hos sine besteforeldre og hadde der fått kjennskap til hvor trangt mange bodde, hvorledes
man plukket bær i skogen for å overleve og
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bestefaren som ofte var «sint», noe som i
virkeligheten ikke var overraskende, når man
tenkte tilbake hvor lang en arbeidsdag som
steinhogger var. Hun så steinblokkene som lå
langs stier og veier og skjønte at dette var
tungarbeid. Hun fortalte også om noen av
hennes tanter som giftet seg sent pga at de
måtte spare penger før de giftet seg og da var
det ofte noe sent å få barn. Hun har ellers
skrevet en biografi om sin egen far: Paal
Brekke. Med Brostein og Bergskatt videreførte
hun sitt historiske romanforfatterskap. Hun fortalte også bakgrunnen for sin bok den En blå
kjole fra herr Hitler, hvorledes hun via en
Rotaryvenn hadde kommet i kontakt med en
tysk dame som bodde isolert i nærheten.
Denne damen hadde i sin ungdom ikke fått en
blå kjole av Hitler som hun hadde ønsket som
medlem av BDM.
Ved utlodning av bøker av Toril Brekke fikk
møtet inn over 5000 kr. Og pengene skal gis
til Narkotikahund. Tilslutt var det underholdning av Eva Størmer som leste og sang dikt av
skogens forfatter Hans Børli.

Det var 31 damer fra klubbene Kragerø,
Skien, Larvik, Stavern, Holmestrand og Sandefjord som møtte opp kl. 17, til et glass lokal
eplemost på Midtåsen i Sandefjord.
Presidenten i Sandefjord IW-klubb, Eva Varmo
ønsket alle velkommen og deretter var det lysseremoni.
Vi gikk deretter over til Knut Steens paviljong,
der ventet guiden vår, Ole Reidar Moe, på
oss. Han fortalte flere gode historier om sitt
kjennskap til Knut Steen og hans liv. Etterpå
guidet han oss inne på Midtåsen. Han fortalte
mange historier om Anders og Bess Jahre.
!4-årige Jacob Bjønnes spilte 3 avanserte
musikk-stykker på flygel, uten noter.
Deretter ønsket Eva oss velkommen til bords.
Vi fikk servert fiskesuppe, gulrotkake og
kaffe/te.
Stedfortreder for Distriktspresidenten som var
syk, holdt en tale, representant fra Stavern
ønsket flere påmeldte til Landstreffet i Stavern
1.-3. september. Det var flere innlegg, vi avsluttet treffet i 21 tiden.
Godt jobba, damer! Vi klarte det denne
gangen også.
Referent Tone Lingelem, sekretær

Inner Wheel
Norge

Vi har mottatt

to hyggelig takkebrev som vi
vil dele med alle.
Fra Slottet og fra Tolletaten.

ønsker
Prinsesse Astrid
fru Ferner og
hennes familie
en gledelig jul og
et godt nytt år.
(Foto: Knut Falch/Scanpix)

Våre prosjekter
Tall pr. 30.06.2017
Safe Motherhood Ambassador kr 174.585,(I oktober stilles det kr 100.000,til rådighet for prosjektet.)
Narkotikahund kr 154.358,-

Athenæum-Vestheim IWK
Drammen IWK
Jessheim IWK
Volda IWK
Lørenskog IWK
Røa-Bekkestua IWK
Røyken-Hurum IWK

D27
Inger Anette Oswald Bjørneset
Kirsti Øy Driveklepp
Ingunn Steinnes
Ingunn Arnesen
Gunvor Anny Bjørneset
Petra Berit Velle
Kirsti Brune
Rannveig Eidsvik Giørtz

Volda IW
Volda IW
Volda IW
Volda IW
Volda IW
Volda IW
Volda IW
Ålesund IW

D28
Liv Sølvi Frøkedal Bakke
Margot Lothe Pedersen

Haugesund IW
Haugesund IW

Charterdato 15.10.1982
Charterdato 16.10.1962
Charterdato 28.10.1967
Charterdag 20. februar 1988
Charterdag 14.mars 1969
Charterdag 23.april 1983
Charterdag 25. mai 1973

35 år
55 år
50 år
30 år
50 år
35 år
45 år

D29
Hanne Bergh Nilsen
Randi Meyer Larssen
Eva Kjeldstadli moseid
Annik Mørk Larsen
Ellen Marie Liene
Vera Christine Skagestad Welle

Stavern IW
Arendal-Nedenes IW
Arendal-Nedenes IW
Arendal-Nedenes IW
Arendal-nedenes IW
Mandal IW

D31
Randi Eng

Lørenskog IW

Bjørg Brækkan Rustenberg, Larvik IW, død 28.04 2017
Aud Strømsnes, Bodø IW, død 08.05 2017
Rigmor Dahl, Oslo IW, død 26.06 2017
Cecilie Wilhelmsen, Volda IW, død 01.07 2017
Elsa Momrak, Arendal-Nedenes IW, død juli 2017
Gerd Ytredal, Skien IW, død 18.09 2017
Margaret Spenning, Follo IW, død 29.09 2017
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Som landets nest eldste klubb kunne
Haugesund IW feire sitt 70-års jubileum i år.
I forbindelse med feiringen ble
Gerd Hedegaard-Larsen utnevnt til
æresmedlem.
Her mottar hun æresmedlemskapet av
president Sissel Bugge.

Vi presenterer damene som utgjør Norsk
Inner Wheel Råd 2017-2018. Fra venstre:
Rådspresident Liv Elin Broberg Lewin,
distriktspresidentene Astrid M. Øverland,
Tone Meier, Berit W. Eldøy, Anne-Magrete
Syse, Edita Krehic, RISO Bjørg L. Kurszus
og viserådspresident Lisbeth Nesteng.

Markedsfør Inner Wheel
- bruk medlemsnålen!

