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Jessheim IW har hatt besøk av sin svenske vennskapsklubb, Katrineholm
IW. Her ser vi de to klubbenes presidenter.

Fra redaktør

Liv Elin Broberg Lewin
Kjære Inner Wheel venninner
Blad nr 4…. Mitt siste blad. Det er rart
og samtidig godt. Alt har sin ende og
jeg får si som jeg mener.
Jeg er glad vi kan ha en god diskusjon om veien videre for
både bok og blad. Jeg er også glad for at Britt Johanne fikk
kontingentøkningen, til bok og blad, slik at vi går inn i neste
Inner Wheel år med et budsjett som har et lite overskudd.
Jeg er klar over at vi har mange tak foran oss på den måten
at «vi kan ikke gjøre som vi alltid har gjort» og kanskje noen
endringer blir tilpasset det enkelte distrikt.
Jeg er ganske sikker på at flere medlemmer er viktige for
oss. La oss begynne med å invitere med oss minst en gjest
hver til neste møte, og samtidig sørge for at møtene er så
spennende at de ønsker komme igjen. Les det som Liv har
skrevet om «min vei til Inner Wheel medlemskap» og bruk
det for alt det er verdt. Hun setter fingeren på det som er
viktig, nemlig personlig invitasjon og det å få gå flere
ganger. Det å føle at en er ønsket som medlem, er kanskje
det som utgjør en forskjell.
I tillegg kan kanskje det å invitere utenlandske damer til
møtene være noe. Vi kan utgjøre en forskjell for dem og vi
kan gi dem et kontaktnett med norske damer i passende
alder.
I tillegg bør jeg kanskje legge til at det er viktig at programkomiteen består av yngre medlemmer, for det som interesserer disse, interesserer helt sikker meg, som eldre, men
omvendt er det ikke sikkert at det matcher.
Har dere sett på den nye nettsiden? Jeg anbefaler dere alle
å gå inn på den
www.innerwheel-norge.org
Vi må ikke glemme at nettsiden ikke automatisk får nytt innhold, men at innholdet er det vi som kommer med, på
samme måte som tidligere. Det er lett å glemme. Ta ansvar.
Sørg for at det kommer noe fra din klubb, ditt distrikt. På
den måten får vi en aktiv nettside med inspirasjon til andre
klubber og distrikter.
Dette bladet er redigert av den nye sjefredaktøren og meg
i fellesskap. Det er en fin måte å overføre kunnskap på. Det
betyr på ingen måte at min måte skal overføres til sjefredaktør Halldis, men at hun får en formening om hvordan
det hele legges opp.
Jeg takker for meg, for ros og ris, for tilbakemeldinger av
alle slag og ønsker sjefredaktør Halldis lykke til på den
videre vegen.
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Kjære alle Inner Wheel-medlemmer.
En liten aprilhilsen fra Spanias sol og sommer. I dag har vi hatt 24 grader
og sol. Ute i hagen blomstrer appelsintreet og det ser ut som om vi også i
år får en fin avling med sitroner.
Mitt første år som Rådspresident går mot slutten. Det hyggeligste har vært
mine reiser til Distriktsårsmøtene. Jeg vil få lov å takke for godt gjennomførte
møter, og den gode mottakelsen jeg har fått over alt. Jeg vil takke spesielt
Bjørg i Farsund, vår nye RISO, for stor gjestfrihet og glimrende omvisning i
nærområdet, det ga meg et fint inntrykk av hva Lista og Farsund har å by på.
Mange saker blei behandlet på møtene, i D31 var høstmøtet ennå en gang
til behandling uten at endelig vedtak blei gjort denne gangen heller.
Distriktspresidentene hadde forberedt seg godt slik at alle forslag til vedtak
blei lagt fram på en grei måte før vedtak blei gjort.
Det var ekstra gledelig at alle rådssakene fikk et positivt utfall. Kontingenten
er nå vedtatt å bli forhøyet med 50 kroner. Det vil gi Rådets budsjett et
positvt utfall sammen med rådets sparetiltak.
For meg var det svært viktig med et budsjett i balanse.
Det at økonomien er på plass, gjør at jeg ser mye lysere på mitt neste år
som Rådspresident.
Kanskje kan det være på tide å analysere strukturen til vår organisasjon. Vi
kan kanskje spørre oss om vi kan fortsette å drive organisasjonen slik vi
alltid har gjort. Det er en kjensgjerning at vi mister klubber og medlemmer
og da må en sette inn tiltak i tråd med de ressursene en har til rådighet.
Gledelig er det, at vi nå har fått en ny internettside, den er fargeglad og
moderne. Jeg blir i alle fall glad når jeg åpner siden vår. Det er også enklere å finne fram den informasjon en søker. Jeg håper alle vil være flittige
brukere av siden vår med stoff og bilder. Husk siden blir bare så god som
vi gjør den til.
Stor takk til Nina Gjermundsen for det flotte arbeidet hun har lagt ned for
å modernisere siden vår. Nina har gjort en kjempejobb med våre nettsider.
Jeg håper medlemmene bruker sidene flittig.
Nå kan dere lett finne fram til våre prosjekter med en nedtrykksmeny under
"Prosjektene" for Narkotikahund og SMA i Blånildalen. Dere finner også
lenker nederst til våre mest aktuelle naboklubber i Norden etc. Sist, men
ikke minst, er det lagt inn en SØK versjon på nettsiden.
Til høsten skal vi velge ny vise Rådspresident. Kom med gode forslag.
Fristen er 30. september for å sende forslag til distriktspresidentene. Rådspresidenten må ha forslaget tilsendt innen 1. desember.
Kandidatene blir presentert i Inner Wheel nytt etter nyttår.
Jeg ønsker alle en fin sommer.

ved Grete Eriksen

Alt har en ende – så også et RISO-verv i Inner Wheel. Det er vemodig og trist på mange måter, men på
den annen side veldig riktig at hjulet nå dreier videre med ny kraft: Bjørg Kurszus, nå DISO i D 29.
Jeg ønsker henne lykke til og håper hun kommer til å få det like meningsfylt og morsomt som jeg selv har
hatt det.
Jeg har nemlig satt utrolig stor pris på alle sider ved vervet: rapporter til mange anledninger, en hel side i bladet(=hodebry),
brev til DISO, svare på alle mulige salgs henvendelser, forberede møter, delta på møter osv.
Men mest av alt har jeg verdsatt møtet med menneskene. Det å ha et verv over tid betyr at du treffer mange, og du treffer
dem igjen og igjen slik at vennskap oppstår. Mye har jeg lært i disse årene av alle de sterke, flotte damene jeg har møtt.
Jeg er takknemlig og glad for at Inner Wheel har gitt meg muligheten til å bruke meg selv, til å yte litt ekstra utenfor egen
klubb. Dette vil jeg anbefale dere alle: ta sjansen, si ja til verv!
Tusen takk for meg, og takk for inspirasjon fra dere alle!
Narkotikahund
Mange klubber støtter jevnt og trutt opp om
Tollvesenets narkotikahunder. Inner Wheel har
gitt bidrag til innkjøp og opplæring av i alt 14
hunder, og snart har vi nok innsamlede midler
til en ny sjekk.
Prosjektet startet i 1996/97 etter en ide i
Rådet. Kongsvinger IW tente på saken og
satte i gang. Primus motor Scarlett RømkeMoe lanserte valmuen som symbol for prosjektet og fikk trykket opp T-skjorter med
valmuelogo for salg. Den første hunden Inner
Wheel var med på å kjøpe inn, fikk navnet
«Poppy».
Siden har tiltaket rullet og gått, og selv om det
ikke har hatt status som landssak, er det
mange klubber som mener dette er en sak som
er verd å støtte.
FOKUS
Medlemsskap i FOKUS byr på mange
muligheter for oss Inner Wheel-medlemmer. Vi
kan delta på møter og seminarer om aktuelle
kvinnespørsmål, vi kan få foredragsholdere
derfra og vi kan oppdatere oss på hva som
diskuteres og hva som oppnås for kvinners
levekår rundt omkring i verden. Dette finner vi
masse om på nettsiden www.fokuskvinner.no
Nå lyses det dessuten ut reisestipend til en observatørplass i den norske delegasjonen til
FNs 71. generalforsamling i New York i
oktober 2016. Inner Wheel kan, som medlem
av FOKUS, søke. Det må i så fall være et
medlem som er ekstra engasjert i kvinnespørsmål og som behersker engelsk. Den som foreslås, må skrive en kort anbefaling som jeg
kan legge ved søknaden.
I 2013 fikk Inner Wheel innvilget reisestipend
for Lone Brit Hermansen Aas fra D 31, som
dere kanskje husker. Hun syntes det var en stor
opplevelse. Den som reiser, må forplikte seg
til å skrive en rapport etterpå. Dette er jo en
unik mulighet som vi har gjennom FOKUS, og
det hadde vært fint om jeg fikk inn forslag. Det
må jeg ha innen 15. mai.
NMS
Jeg er veldig fornøyd med samarbeidet med
Det Norske Misjonsselskap og synes jeg får
gode tilbakemeldinger når det gjelder prosjektene vi er med på. Jeg vil også nevne at
jeg på min reise i Etiopia har sett at NMS
driver med mye positivt utenom de helsepro-

sjektene vi kjenner til, f.eks. innen jordbruk og
hjelp til utdanning.
Det er flere eksempler på at noen av utviklingsprosjektene har hjulpet unge jenter til
skolegang. I noen tilfeller er mor alene med
flere barn, ofte støtter ikke familien utdanning
til jenter i det hele tatt. Jenter skal helst giftes
bort tidlig. Da er det flott at NMS støtter jenter
som gjerne vil ha utdanning og sørger for
skoleuniform, skrivesaker, sko(!!) og annet
nødvendig. (Les selv i arkivet for «Ny Blomst»
nr 4/2015 og nr 1/2016 på NMS sin
hjemmeside).
Jeg tenker vel at dette med utdanning for jenter
kunne være interessant som prosjekt for Inner
Wheel Norge også, når den tid kommer at
SMA er fullført. En av grunnene til at vi ikke
fortsatte med jordmorutdanning, var nemlig at
man ikke fant gumuz-jenter med fullført grunnskole.
Safe Motherhood Ambassadeurs
(ambassadører for trygg fødsel)
Prosjektet har vært i gang i over et år. Etter et
halvår med forberedelser og deretter en
måned med opplæring i oktober 2015, var
de ti første ambassadørdamene i full sving.
Bare noen få uker etter opplæringen hadde
de oppnådd en masse. Mange gravide ble
besøkt, fødselstallet ved helsestasjonene i
Agalo og Kamashi økte og noen, ikke riktig
så mange som planlagt, ble transportert til fistulahospitalet for operasjon.
Babyteppene vi strikker er populære, de «går

gravid igjen, fikk hjelp av vårt pågående prosjekt. Alle gravide som har hatt en fistelskade,
må føde ved keisersnitt hvis det skal gå bra.
Derfor transporterte prosjektet henne til hospital
selv om dette egentlig ikke var en fistelskade.
Jeg synes det er bra at man tenker litt praktisk
og «med hjertet» og strekker kriteriene når det
er til det beste for mor og barn.
Nye ambassadører er klare
Ti nye tidligere fistulakvinner har gjennomgått
4-ukerskurset ved senteret i Kamashi. Nå er de
i gang med å besøke gravide, og Desalegn

forsetter å reise rundt på motorsykkelen som
prosjektet kjøpte i fjor, for å veilede og støtte
ambassadørene.
Når gravide nærmer seg termin, kan de som
sogner til helsesenteret i Kamashi nå komme
dit i god tid og bo i de fem venterommene
som prosjektet driver. Venterommene er utstyrt
med enkle kjøkkenredskaper, og maten og
oppholdet er gratis for de fødende. Dette siste
er veldig viktig, for det betyr at tilbudet er for
alle. For gravide som bor svært avsides, kan
det bety mye å kunne vente trygt på området.

som varmt hvetebrød» leser jeg i bladet «Ny
Blomst», NMS sitt nettmagasin, nr 3 – 2015,
s. 5. Prosjektleder Desalegn og Sonja fra
NMS tror teppene bidrar sterkt til at gravide
føder ved institusjonene og ikke ute i det fri,
som gumuztradisjonen tilsier.
Rapporten fra prosjektet forteller også at
Ayantu, en tidligere fistulapasient som var blitt
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Vår i luften? I skrivende stund er det nysnø og rundt
null grader; det er med andre ord en typisk april
måned.
Distriktsårsmøtet i Ålesund er over og det er alltid
hyggelig og lærerikt å treffe glade Inner Wheeldamer. Det var et fint møte som ble arrangert i
Ålesund så det er synd at ikke flere, i alle fall fra
nærområdet, møter som observatører og jeg
håper virkelig at det blir flere neste år.
Jeg tar med et bilde fra Ålesund i forbindelse med
distriktsårsmøtet. Bildet viser det smaleste huset i
Ålesund.
Det er distriktspresident Mette Willoughby som
guider oss rundt i byen.
Det var en trivelig søndag formiddag.

BRATTVÅG
Forberedelse av vår årlege roseaksjon
Godt førehandssal til bedrifter m.fl. var gjort
førut. 11 damer, ei som medlemsdebutant, og
to reflektantar kasta seg over oppgåva med
stor iver. 8. mars og kvinnedag var det også,
så her skulle vi vise at ”kvinner selv stod opp
at strede. Nokre fekk likevel med seg litt av
kvinnedagsarrangementet som gjekk av stabelen i hovudsalen på ID-huset.
Ivrige og flittige hender med erfaring frå same
plikter år tilbake, jobba godt fordelt i grupper.
Etter vel ein time var rosene klare for kjølelagring, og for sal til publikum neste dag.
Presidenten refererte etter beste evne frå DÅM
i Ålesund 5 - 6 mars.
08. 03.16 Referent Sylvei Vik
Verdenspresidentens motto
Kveldens hovedpost var verdenspresidentens
motto, Unique -– United, og ansvarlige for
dette var Kari Haugen og Anlaug Kvalsund.
Til å billedliggjøre dette mottoet hadde de
invitert Erna Johnsen, lærer ved Brattvåg
Barneskule, til å fortelle om arbeidet som
gjøres der i forhold til fremmedspråklige
elever. Brattvåg Barneskule har ca 40%
fremmedspråklige elever.

Da skolen ble bygget for ca 10 år siden, var
den arkitektoniske utformingen et viktig tema,
og med bakgrunn i bygdas historie innenfor
bl.a. verftsindustrien, ble den utformet som et
skip! Derfor benytter også elever og lærere
mottoet ”I same båt”, som inkluderer alle, uansett hvor de kommer fra. Av de ca 40%
fremmedspråklige elevene, kommer hoved-
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Nytt medlem tatt opp i Bratttvåg Inner Wheel.
Dette er fra lysseremonien; fra venstre påtroppende president Antonia de Haan Straume,
president Jorunn Doran, past president Edel
Tolås og Oddhild Eiken Sigurdsson som ble tatt
opp som nytt medlem.
tyngden fra Polen, og de fleste er arbeidsinnvandrere. Forøvrig finnes der både arbeidsinnvandrere og flyktninger fra svært mange
land og alle verdensdeler. Når de kommer
nye til bygda og skal starte på skole, blir de
tatt inn til samtale med rektor og kontaktlærer.
Eleven får 12 timer pr uke i innføringsklasse.
Resten av uketimene er han sammen med elevene på trinnet. Han skal lære norsk språk,
kultur og leiker; og får være med på utflukter.
I innføringsklassen får eleven være inntil 2 år.
Alle disse elevene får individuelle ukeplaner,
idet så mange har svært ulikt utgangspunkt.
Skolen har Stasjonsundervisning med forskjellige aktiviteter. Det er også opprettet trivselsgrupper med trivselsledere. Dette er et godt
verktøy mot mobbing. Lek skaper godt
samhold og trenger ikke noe språk. Det gis
også veiledning til elevenes foreldre. De blir
forklart om ukeplaner, lekser, påkledning, forventninger og fritidsaktiviteter. Det stelles i stand
felles arrangement, turdager, aktivitetsdager,
musikaler, juleverksted og internasjonal dag.
09.02.16 Referent Anne Grete Slyngstad
Tur til Bjørn Nedreskodje, Skodje
Bjørn Nedreskodje møtte oss ute på tunet og
fortalde om garden som har vore i familien i
500 år. Vi fekk mange historiske opplysningar
og vurderingar. Gomer-namnet kan ha vore i
Skodje i 2-3 tusen år, som namnet på ein av
dei første innflyttarane.
Løa er eit flott døme på Grindbygg, som finst

Over: Eit flott døme på Bjørn sin unike
kreativitet. Her har han stabla veden slik at
kubbane viser ein nydeleg traktor gjennom
bruk av ulike vedtypar/ fargar.
Under: Frå sauefjøsen. Måleriet viser garden
i vinterskrud.

mellom Rogaland og Molde, men lite elles.
Løa er eit tømmerbygg, med lafta rundstokkar
(finndalslaft brukt i Noreg frå før
Svartedauden) og med øksa tømmer frå svært
gammal tid. Garden hadde frå gammalt alltid
ein skogsteig ståande slik at husa raskt kunne
byggast opp att i tilfelle brann. Hovudhuset
(stova) er truleg det eldste bygget i Skodje.
Vi fekk også omvisning i “sauefjøsen” og “kufjøsen” som kvar hadde plass til 25-30
personar. Vi benka oss rundt eit fint pynta langbord i sauefjøsen Desse to romma var spekka
med gamle ting plasserte rundt omkring på
golv og veggar.
Til slutt viste Bjørn Nedreskodje ein filmsnutt
som han har kalla “Eitt år i Skodje” med
tematiske, flotte naturmotiv! Tonefølgje til filmsnutten er songen Heimbygda av Henrik
Straumsheim, vakkert sungen av Renate Lande.
12.04.16 Antonia de Haan Straume
TROMSØ
I skyggen av de store polfarerne,
ved bibliotekar Ragnhild Bekkelund
Alle kjenner til Nansen og Amundsen, men
bak de berømte polarfarerne stod andre som

ettertiden ikke vet så mye om. Uten deres innsats ville polarhistorien sett annerledes ut.
Bekkelund nevnte boka ”Polar wives” av Kari
Herbert. Den kom ut i 2012. Av disse
”polarkonene” var Eva Nansen ei av de mest
kjente. Hun var av fin familie og gikk i såkalt
frilyndt miljø. Hun var etablert sanger og hun
ville at kvinner skulle gå på ski. Hun møtte
Nansen på skitur og fikk etter hvert fem barn.
Bare 49 år gammel døde hun av lungebetennelse. Det ble ofte snakket og skrevet om de
tunge takene polarfarerne hadde, men de var
ikke til mye hjelp hjemme. Helmer Hanssen
var for eksempel hjemme i 14 dager mellom
ekspedisjoner for å se sønnen og så var han
borte i fire år, og det sies at han hadde
kjærester på Grønland.
Ragnhild Bekkelund ville hos oss konsentrere
seg om ”polarkona” Hilda Øvrum som ble gift
med Hjalmar Johansen. Han var mest kjent for
å ha overvintret på Franz Josefs land sammen
med Nansen. Hilda gikk på privat pikeskole
og ble lærer og telegrafist. Hun gikk i et
hyggelig ungdomsmiljø i Skien og der traff
hun Hjalmar. Som 20-åring var han Norges
beste turner. Etter at han hadde tatt 1. avd.
jus, døde faren og han måtte slutte. Han fikk
arbeid i hæren, men hadde stor utferdstrang.
Han tok en ledig stilling som fyrbøter og ble
borte i tre år uten å fri til Hilda før han dro.
Da han kom tilbake til Vadsø først, var Hilda
med på kaia, men hun overleverte blomster
fra turnforeningen i Skien og ikke fra seg selv.
Men så forlovet og giftet de seg. Det var vanlig at kvinner som hadde jobb giftet seg
senere enn andre. De to bodde i Christiania
først. Han holdt foredrag og skrev bok som
hun leste korrektur på. Han ble stasjonert i
Tromsø og ble kaptein i hæren. De fikk fire
barn på 5 år og trivdes godt den første tida.
Hjalmar var også gymlærer og trener, men de
hadde stadig pengemangel. Det ble sagt at
de levde over evne. Om sommeren var
Hjalmar godt fornøyd med å være på eksersis, men om vinteren ble det kontorarbeid
og det likte han ikke. Han gikk heller på ”pub”
og drakk. Det førte til mishandling av Hilda.
Hun krevde at han skulle flytte ut. Hilda flyttet
til Skien og ville skilles. Pga jobben måtte
Hjalmar dra tilbake til Tromsø. Hilda oppsøkte
Nansen og ba han hjelpe Hjalmar. Hjalmar
hadde noen venner som hjalp han. Nansen
betalt husleia og han fikk tur til Svalbard. Han
tålte slit og kulde. 15 år etter Nansenturen fikk
han være med Roald Amundsen til Sydpolen.
Hilda møtte på kaia og tok avskjed. Hjalmar
har uttrykt at ”Hilda var hans livs sol”. Han ble
uvenn med Amundsen som sa at Hjalmar
hadde begått mytteri. I 1913 begikk Hjalmar
selvmord i slottsparken. Dagbøkene hans ble
overlevert til Hilda. Hun var en reservert og
myndig dame. Alle fire barna fikk ex.artium.
Hilda drev illegalt arbeid under krigen og ble
mer enn 90 år. Dattera Margit brente private
brev, men familien hadde Hjalmars pipe, isbjørnskinn og bilde av Fram.
I 2009 ga barnebarna ut bok i samarbeid
med Skiens vel med lokale opplevelser i Hilda
og Hjalmars liv. Da først ble det ”lov” å skrive
om mishandlingen.
17.02.016. Ref. Berit Kirkpatrick

President Ruth Hracky Paulsen sitter klar til å
lede møtet.

Sandra Cormack på sightseeing hos isbjørnen “Rudi” som er oppkalt etter en fangstmann.
Markedsføring av klubben
President Ruth tok opp tråden angående
markedsføring av klubben og det er tydelig at
vi kan gjøre mye for å forbedre oss. Vi skal
på neste møte prøve å velge en redaksjonskomite som kan komme med stoff/ideer til nettsiden vår.
16.03.16 Ref. Berit Kirkpatrick
Wenche Hanssen, Kultur- og aktivitets-leder
ved Sør-Tromsøya sykehjem
Wenche Hanssen har jobbet i Tromsø kommune i forskjellige stillinger fra 1975. Hun begynte dette arbeidet i et prosjekt som kultur- og
serviceansvarlig. I 1975 kom mange spaserende dit med hatt og stokk og bar sin egen
koffert. Nå kommer de fleste i sykebil. Tidligere bodde flere på samme rom med et lite
nattbord som møbel.
Nå har de egne rom med eget bad. Men
uansett er overgangen til å bli sykehjemsbeboer vanskelig både for beboeren, de
pårørende og de ansatte. De fleste har
problemer med hukommelsen og trenger hjelp
til å minnes fortiden på en positiv måte.
Wenche anbefalte at pårørende lager et
minnealbum over den enkeltes liv med bilder
av livets markeringer. Spesielt er dette viktig
for dem som er kommet langt i sykdomsutviklingen.
Som pårørende kan det være vanskelig med
alle rutinene på et sykehjem. De besøkende
kan ta med beboeren til kantina for liksom å
gå på kafé eventuelt med tidligere naboer og
venner. Man kan også gå tur i nabolaget. Sør
- Tromsøya sykehjem har 2 avdelinger for
yngre demente. Det er spesielt viktig å holde
på deres verdighet og det kreves gode opplevelser. De er ofte i god fysisk form og blir tatt
med på turer med buss og hurtigruta og til Villmarkssenteret i samarbeid med frivillige organisasjoner og pårørende.
Utenfor de lukkede boligene er det
sansehage. Om sommeren hjelper mange
ungdommer til for å gjøre hverdagen enklere
med ferieavviklingen. Både barnehager og
skolekorps kommer ofte på besøk. Beboerne

opplever bingo og trimgrupper. TV står ikke
på uten at det brukes positivt. Sykehjemmet
har internTV som viser hva som foregår i
kantina slik at også de som ikke kan nå dit
kan følge med. Det er brukergrupper med en
pårørende fra hver bogruppe.
13.04.16 Ref. Berit Kirkpatrick
ØRSTA
Berit Hatlestad hadde eit fyldig referat frå årsmøte-helga i Ålesund, eit årsmøte utan dei
store sakene. Årsmøtet gjekk mellom anna inn
for ein auke kontingenten til Rådet på 50 kr,
innbetalingane vert redusert med at talet på
medlemmer går ned. Så ein slit med å halde
budsjettet i balanse. Ho refererte også om
turen RISO Grete Eriksen hadde til Etiopia i
oktober, for å sjå resultat og arbeidet med prosjekt vi er med på.
Eli Lannerholm refererte frå det siste bladet frå
Svalene. Etter ein periode i haust då dei sleit
hardt økonomisk grunna dollarkursen, kunne
dei no gå framtida litt lysare i møte, på grunn
av auka midlar frå givarane. Mellom anna
hadde ein givar gitt dei ein arv som gav økonomien eit skikkeleg løft. På møtet var vi
samde om at dette er eit prosjekt vi er glade
for å vere med å støtte.
På møtet vart det mint om å strikke babyteppe,
som mellom anna fungerer som eit trekkplaster
for å få fødande mødre til å oppsøke sjukehus
framfor å gøyme seg bort.
Babyteppe:
Minner om at dei skal/kan strikkast slik: Start
med 3 maskar, auk i byrjinga til du måler ein
diagonal på 90 cm, deretter feller du 2.og 3.
maske på kvart omfar til du sit att med 3 maskar. Strikk så ei hette, det er passe at denne
er ca. 20 cm i diagonal, før du avsluttar. Bruk
babyull og tjukke pinnar (4-4,5). Adresse:
Hanne Smørdal, Sypressveien 24, 4070
Randaberg.
Klipt frå NMS sine sider om bistandsprosjekt
Fra strikkepinner på Sunnmøre til gumuzbabyer i Blånildalen: Tidlig i mai fikk jeg overrakt
en koffert stappfull av babytepper fra en gjeng
strikke- og misjonsglade kvinner i facebookgruppen ”Knitting for Safe Motherhood, forteller Sonja Küspert, misjonær i Etiopia.
06.04.16 ref. Solrun Sætre

MAI 2016

5

Så er me komne til siste bladet dette Inner Wheel-året. Det er vår, og me kan sjå fram til «mykje
sol og mykje varme», håpar me iallfall. Bladet de held i handa er også det siste med meg
som distriktsredaktør. Ein lærer mangt og mykje i alle verv ein påtar seg, så også i dette. Før
kvar utgjeving har eg vore spent på om eg får nok å skriva om til å fylla dei to sidene våre i
bladet, ikkje berre med tekst, men også bilete. Lukkelegvis har det blitt nok, og det takk vere
dei av klubbsekretærane som har sendt vidare referat frå klubbmøta og no og då litt til. Dette
med «litt til», skulle eg så gjerne hatt meir av. Men min barnelærdom seier at eg skal vera
glad for det eg får, og det har eg så absolutt vore. Eg har lyst til å dra fram noko frå Hafrsfjord
sitt innlegg til bladet denne gongen. Deira ISO meinar det er liten respons og interesse rundt
ISO-jobb og ISO-saker. Det har minka meir og meir, meinar ho. Det synest eg er trist. For min
del er nettopp dette min viktigaste grunn til å vera med i Inner Wheel. Fistulaprosjektet står mitt
hjarta nært. Å få høyra nytt om det og vera med å støtta det, gjer det å vera medlem i Inner
Wheel meiningsfylt for meg.
Mange takk til alle bidragsytande klubbar i distriktet vårt til IWN! Eg ønskjer all lukke til Tove
Helliesen som tar over etter meg. Sjølv ser eg med spenning fram til å ta over etter henne,
som DISO. Ein fin vår og god sommar ønskjer eg kvar og ein av dykk lesarar av Inner Wheel
Nytt. Takk for meg!

Distriktet sidan
sist
Hafrsfjord IW
hadde møte 7. mars, og sidan føredragshaldaren hadde meldt forfall, vart det då rom
for mykje sosialt prat damene seg imellom.
Særleg fint var det å ha medlem med kreft, og
nyleg ute frå cellegiftbehandling, til stades og
då få høyra om effektivt sjukehus. Sidan ei
anna av damene ein gong hadde site ved
kongens bord, vart det med bakgrunn i at
Kong Olav ville skåla med henne (ho var
einaste dame til stades) spurt om kva
protokollen sa om korleis ei dame skulle forholda seg i ein slik situasjon, reisa seg som
menn eller bli sitjande og heva glaset på
vanleg vis. Det siste var korrekt. Elles var det
på møtet diktlesing, noko dei sette så stor pris
på at det kom forslag om å ha det på kvart
møte. Damene var svært begeistra for føredragshaldaren på aprilmøtet. Dei omtalar
mangeårig leiar i Stavanger Turistforening,
Petter Mikaelsen, som ein med boblande forteljarglede, eit oppkome av detaljar frå eit
langt og interessant liv og med eit engasjemang av ei anna verd. Elles vart klubben
sitt liv vidare diskutert. ISO Mari meinar det er
lita interesse for og respons rundt ISO-jobben
og ISO-saker. Det har stadig minka.
Stavanger IW
hadde på februarmøtet pressefotograf Knut
Vindfalle som føredragshaldar. Han hadde
hatt sin arbeidsplass i Stavanger Aftenblad i
35 år, og hadde mange gode historiar å fortelja og mange flotte bilete å visa. Mange
kjendisar møtte han, både norske og utanlandske. Kongefamilien følgde han i si tid på
Kruningsferda. Han har gitt ut bok der han
viser eit stort utval av bileta sine. Dette var og
eit valmøte, og følgjande styre sit kommande
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år: president Marit Friis-Thomassen, visepres.
Olaug Egeland, sekr. Inger Lunde, kasserer
Ågunn Meisland, ISO Jane Valaker
Høgalmen. Dette var nær på morsdag, så
Evelyn Eidsvåg las betraktningar rundt denne
merkedagen, morosamt og underhaldande
som alltid.
Gunn Sembsmoen besøkte eigen klubb på
marsmøtet. Ho kom med mange interessante
data om Inner Wheel og ho fortalde frå eige
liv. Den aller første IW-klubben vart starta i
1924 i Manchester av Margarette Golding
med den tanken at, kan mennene, så kan me.
Frå distr. 28 har det vore 5 råds- og nasjonalrepresentantar. Stavanger starta i 1956,
og fleire i Stavanger IW har hatt viktige verv
og sett spor etter seg. Stapnesprosjektet på
Madagaskar starta i 1974 som eit distr. 28prosjekt, men vart seinare landsdekkande .
Tordis Stapnes frå Egersund overtok leiinga for
spedalsksjukehuset, og ho fekk Margarette
Golding’s Award for arbeidet sitt. Gunn begynte i IW i 1973 som nyinnflytta til
Notodden. Ho var i styret der til ho flytta til
Stavanger i 1977. Der fekk ho sitt første
styreverv i 1980, og seinare har ho vore
innom dei fleste verv. Ho beskriv tida i IW
som fantastiske år. Det var her ho våga stå
opp og ta ordet og har seinare gjort det i alle
forsamlingar. Mor hennar vart tidleg enke og
måtte ut i arbeidslivet. Gunn lærte mykje av
henne og seier at me alle er eit produkt av
våre foreldre og forfedre, som gjer oss til dei
personane me blir.
Egersund IW
hadde sitt val på februarmøtet, og slik ser
deira styre ut: president Liv-Elin Sørensen, visepres. Inger Johanne Gjermestad, kasserer Britt
Egaas, sekr. Grete Skaaland, ISO Tove H.
Tvedt, styremedl. Margrethe Kjølleberg, past
pres. Jorunn Gjermestad. Referenten skriv at
nye medlemmer vert rekruttert først og fremst
med damer som har tilknytning til Rotary, men
ikkje nødvendigvis. Vidare skriv referenten at
ein må vera obs på at det ikkje blir «klikkvesen» og at nye medlemmar må vera lojale
overfor det som Inner Wheel står for. Det var
ikkje stemning for å oppretta programkomite,
då kvar og ein kan komma med innspel til program. 5 babyteppe til prosjektet vårt i
Blånildalen vart viste fram med oppmoding
om at fleire tar strikkepinnane fatt. Elles var det

Her viser damene fine strikka babyteppe til
prosjekt Blånildalen.
uttrykt glede over å leva no, i vår moderne tid,
då president Jorunn orienterte om arbeidsreglar frå 1872. Det vakre diktet «Vårvon» av
Per Sivle gav gode kjensler til tilhøyrarane.
Bryne IW
fekk omvisisng på Bryne vidaregåande skule
på februarmøtet sitt. Dette er ein heilt ny skule,
den største vidaregåande i Rogaland. Heile
1500 elevar går på skulen og mellom 150
og 200 lærarar har arbeidet sitt der. Der er 9
studieretningar. Elles vart det på møtet opplyst
om det nye styret: president Torunn Berger,
visepres. ingen, sekr. Solveig Ø. Bjorland,
kasserer Gunhild Thingbø, ISO Renate Vasshus.
Stord IW
melder om 24 frammøtte på marsmøtet, det
var vel nesten rekord om ein reknar dei siste
åra. Det er som om me kvart år på denne tida
trur me kan kalla våren fram ved å syngja «No
livnar det i lundar». Så også i år. Føredragshaldaren kåserte spirituelt og interessant om
Håkon den Gode sin oppvekst på Fitjar (kommunen som ligg nord på Stord-øya). Ei
gruppe har tatt på seg å leggja planar for å
byggja opp garden der Håkon den Gode
høyrde heime. Sakene til distr.årsmøtet vart
gjennomgått.
Klubben kan senda to
deltakarar, og ein observatør vert med. Kristi
kasta fram tankar om bladet vårt, og fekk respons på korleis det vert lese, og om det
kanskje er tid for å gjera visse endringar. Dette
for å gi litt grunnlag for samme tema som Kristi
er beden om å ta opp på distr.årsmøtet. April-

møtet hadde Fredrik Fladmark som kåsør, og
tema var livet sett i samanheng med naturvitskap, ro og tvil, yttringsfridom, universet, evighetsdimensjonen. Det årlege brødlotteriet, som
gir gode inntekter til Blånildalen-prosjektet (fistula), står for døra, og det vart informert om
det praktiske rundt dette. Villige loddseljarar
melde seg. Astrid, som var observatør på
distr.årsmøtet hadde fått oppgåva å referera
frå møtet. Treet var tema i dikta som Bjørg
Osnes hadde valt for 3 min. Sidan Bjørg B.
Grov var leiar i gruppa som arrangerte denne
kvelden, var som vanleg hennar herlege
heimebaka horn svært så attraktive gevinstar.
Elles hadde klubben også i år ansvar for
kafeen under utdanningsmessa arr. av Stord
Rotary. Det økonomiske resultatet er eit kjært
tilskot til klubbkassen.
Florø IW
har feira 50 års jubileum. Dette blei feira med
jubileumsfest på Comfort Hotel Florø med
feststemte medlemmer, og president Gunn
hadde tatt turen for å feira saman med dei.
Som det seg hør og bør ved slike høve, vart
det mimra og gitt tilbakeblikk til stiftinga, som

Dei jubilerande damene i Florø.
var sterkt pådrive av Randi Natvig Aas. Aud
Sjælø Bakke hadde ordet om dette og kunne
også fortelja om starten på distr. 28. Det var
helsing og blomar frå Florø Rotary ved
presidenten. På programmet sto og journalist
og forfattar, Knut Magnussen, som fortalde om
sin oppvekst i Florø i «gamledagar», før

fjernsynet, då privatbilane kunne teljast på ei
hand, og då foreldre og besteforeldre sette
grenser for borna, men likevel let born vera
born.
God mat, god prat i festleg lag gjorde jubileet
til ei fin og minnerik markering.

Årsmøte i distrikt 28
grammet var meiningsutvekslingar om Inner
Wheel si framtid og om Inner Wheel Nytt kan
gjerast betre og såleis endå meir lesverdig for
alle. Det mangla ikkje engasjement frå
deltakarane. Det var tydeleg at møtelyden var
samde då distr.presidenten takka for eit særs
vellukka møte, og semja var like tydeleg då
Ingrid Ringen frå Haugesund tok ordet heilt til
slutt og takka president Gunn for eit vel gjennomført årsmøte.

Engasjerte damer på distriktsårsmøtet.
For første gong i si historie arrangerte Karmøy
Inner Wheel klubb distrikstsårsmøte i distr. 28.
La dert vera sagt med ein gong: Det var eit
flott vertskap som hadde skapt ei ramme rundt
årsmøtet som står til beste karakter. Med
president Ruth Egge i spissen var det bare smil
og vennleghet å møta for deltakarane. Det var
det også frå Park Hotel Karmøy si side, god
mat, god service og fine omgivelsar. Mange
takk til Karmøy IW for eit strålande fint arrangement! Når det gjeld sjølve årsmøtet og
sakene som var oppe, var det engasjerte utsendingar frå klubbane, og det vart eit ryddig
gjennomført møte. Laurdag var det etter velkomsthelsing v/ president Ruth Egge i Karmøy
Vest IW med etterfølgjande musikalsk innslag
ved ungdommar frå kulturskulen i Karmøy samt
helsing frå ordføraren, opning av årsmøtet ved
distr.pres Gunn. Lysseremoni og stillhet for å
minnast dei som i året har gått bort, høyrer
med. 22 delegatar representerte 11 klubbar,
i tillegg var 3 frå distr.styret. Det var 30 observatørar til stades, altså 55 deltakarar totalt.
Rapportar vart lesne, frå rådspres. v/ Gunn

Sembsmoen, RISO v/ Grete Eriksen og vidare
frå distr.presidenten, DISO, distr.redaktøren og
pastpresidenten, som var hindra i å møta.
Rekneskap og budsjett, vart begge gjennomgått v/ Gunn Sembsmoen og godkjende.
Saker frå sentralt hald er vel kjende for alle.
Desse vart gjennomgått, debatterte, og stemt
over. Stemmeresultat vart verande ukjent fordi
dei skulle vidaresendast og teljast opp sentralt.
Valet på distr.styret gav følgjande resultat:
distr.pres. Gunn Sembsmoen, Stavanger, visedistr.pres. Berit W. Eldøy, Stord, distr.kasserar
Ruth Egge, Karmøy Vest, DISO Kristi Y. Moe,
Stord, distr.redaktør Tove Helliesen, Stavanger
og utnemning av distr.sekr. Ingjerd A. Brigg,
Stavanger. Distr.årsmøte 2017 vart sett til 18.
– 19. mars på Hot. Clarion, Stavanger.
Sjølve årsmøtet var avslutta, og fin fest med
flott servering og god musikalsk underhaldning
og blomar til vertsklubben avrunda laurdagen.
Søndagen fekk deltakarane ei fin og interessant innføring i RISO Grete si reise til
Blånildalen, der ho hadde fått god kjennskap
til prosjektet vårt. Det som sto sist på pro-

Lokalavisa, Karmøynytt, spanderte spalteplass.

Takk til damene i Karmøy Vest, eit flott vertskap
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Så er sommeren her! - og med den kommer årets siste nummer av bladet vårt. I mars hadde
vi nok et vellykket Distriktsårsmøte i Farsund hvor glade Inner Wheel – damer var samlet. To
dager med mye sosial glede! Gleder meg allerede til å treffe mange av dere på Inter-Citymøter og kanskje på Nordic Rally i Skagen?
Nå skal klubbåret avsluttes i mange forskjellige former. Ikke glem oss som synes det er hyggelig
å lese om hvordan din klubb gjør det! Kan gi ideer til klubbenes møteprogram!
Årets Distriktsstyre skal snart ha overleveringsmøte og nytt styre i D 29 skal ta fatt på sine oppgaver. Det som er så flott, er at hver og en har muligheten til å sette sitt preg på vervet og gir
av sin fritid! Takk til Ragnhild og hennes styre, og lykke til ønskes Ingeborg og hennes styre!

Nytt styre i D 29 for 2016-17
President
Visepresident
Sekretær
DISO
Kasserer
Past President
Redaktør

Ingeborg Lyng Olsen, Kragerø
Tone Meier, Nøtterøy
Anne-Marie Krogsrud, Kragerø
Solveig Klausen, Kragerø
Torgunn Sunde, Kragerø
Ragnhild Kalleberg, Farsund
Ingrid N Moen, Grimstad

etasje på etasje med det utroligste av amerikanske varer! Vareopptellingen må ta tid her!

Distriktsårsmøtet 2016

Godt med benk på utsiden!
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Mange flotte tepper og plagg kunne vises
frem!

Distriktskasserer Olaug med mye fint i
Krambua.

Mandal Inner Wheel klubb: Takk så langt til
alle som har bidratt med strikking til S.A.M. i
Etiopia og til Haydumhospitalet i Tanzania!

Vår buss-sjåfør på andre året var kjentmann
og hadde mye å fortelle. Han fant tid til å vise
oss Lista fyr før lunsjen, men slapp oss ikke ut
av bussen for å ta bilde! Han hadde ingen tro
på at vi kunne forte oss …
Artig var det å se naturen helt sør i landet!

Vi var heldige å ha besøk av Rådspresident
Britt-Johanne Indresøvde!

Et fint gjennomført møte på lørdagen, en fin
avslutning på første dagen med deilig middag
– og vi var heldige å få samme dessert som i
fjor! Søndagen startet med oppsummering og
opplæring av påtroppende presidenter,
sekretærer og ISO. Også i år hadde Distriktspresident Ragnhild bakt kake til alle og enhver! Så var det tid for tur til det amerikanske

DISO Bjørg (Neste års RISO) tok med seg
Britt-Johanne på omvisning i Farsund

Vanse! Butikken «Trunken» ble åpnet med dispensasjon. Det var ikke en «Brustadbu» - men
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Så var DÅM slutt for i år! Flagget fires og
overleveres Kragerø Inner Wheel.

Aktivitet i klubbene
Arendal-Nedenes IW
Også i år inviterte Arendal-Nedenes Inner
Wheel klubb de psykisk utviklingshemmede
innbyggerne i Arendal og nabokommunene til
fest på Strand Hotell. Det ble servert lekre
smørbrød og kake med is. Tradisjonen tro
spilte Fatal opp til dans, og gjestene lot seg

ikke be to ganger før de entret dansegulvet.
Også arrangørene ble engasjert og
stemmingen var høy. Solosang og diktopplesning hørte med, humøret var på topp, og alle
gleder seg til neste år på Strand Hotel.
Ref. Kirsten C. Wibe
Stavern IW
I årets første måned ble Stavern Inner Wheel
rammet av et stort slag da klubbens sekretær,
Evy Rødne, døde plutselig under et opphold
på Gran Canaria. Det er stort tap og savn for
alle som kjente henne.
Klubbens første møte var et internasjonalt møte
hvor Larvik Inner Wheel klubb var invitert.
Temaet var: ”Opplevelser fra et år i en
annerledes verden”.
Maria Nyegaard Mikkelsen og hennes 14 år
gamle sønn, Elias, fortalte fra en tur som hun
kalte” Ut i verden, inn i hjertet.” Målet med
turen var å finne roen og kraften, som hun
mener alle har inni seg, men som er vanskelig
kjenne. I den stressete og digitale vestlige
verden vi lever i, med skole, fritidsaktiviteter
og andre oppgaver som fyller dagene, kan
det bli vanskelig å finne denne roen. Maria
tok med sin mann og to barn og dro ut i en
annerledes verden. De besøkte Equador hvor
de leide hus i tre måneder, så gikk reisen til
Brasil, Nicaragua, Guatemala, her opplevde
de litt av Maya kulturen, så videre til La Vegas
i USA, Hawai, Indonesia, Australia, Malaysia
og Sri Lanka. De har opplevd mange forskjellige land og kulturer, blitt kjent med mange
ulike mennesker og dyr, lært mange språk og
fått venner for livet. De fant også noen steder
som ga den roen de søkte. Hele familien har
vist at de har en egen kraft i seg som kan gjennomføre en slik spektakulær og spennende
reise.
Februarmøtet
DÅM sto for døren og to delegater ble valgt.
Nordic Rally arrangeres i Danmark i
september. Vi ble invitert til Larvik Inner Wheel
klubb i forbindelse med distriktspresidentens
besøk 4. mars. Visepresident Randi informerte
om Landstreffet i 2017. Hun hadde fått et fint
tilbud fra Politihøyskolen om opphold og bespisning. Fint å få det på samme sted. Eldre
husker med glede alle de kjekke kadettene,
og kjekke karer fant seg en kone på stedet.

Mange dialekter er representert i Stavern.
Valget gikk greit. Alle som var foreslått, takket
ja til sine verv. Det ble holdt utlodning til inntekt
for Syria.
I mars
møttes medlemmene i Staverns nye kunstgalleri
med glass- kunst, keramikk, malerier, fotokunst
og lokal litteratur.
Det ble ingen protester til kontingent heving.
Den er nå på kr. 1500,-. Da er maten inkludert.
Nå gjenstår overleveringsmøtet og en tur til
Kongsberg med besøk i kirken og sølvverksmuseet.
Landstreffet ligger foran oss. En samlende oppgave som opptar oss alle.
Ref: Anne Karine
Kragerø IW
På marsmøtet fikk vi med oss åpningen av en
fantastisk utstilling i Kragerø Faste Billedgalleri
hvor temaet var Kvinnelige kunstnere i
Kragerø. Malerne skulle ha tilknytning til
Kragerø – ha malt her, hørt til her eller ha
motiver herfra. Dessuten ikke nå-levende kunstnere.
Blant de 20 kunstnerne som var valgt ut var
Sofie Werenskiold, født Thomesen, oppvokst
i Kragerø og gift med den ikke ukjente Erik
Werenskiold. Deres barnebarn, professor
Marit Werenskiold, var invitert til åpningen
som nok ikke uten grunn var lagt til
Kvinnedagen. Hun holdt et levende og interessant foredrag om sine besteforeldre til stor
applaus fra de nær 300 fremmøtte, av dem
10 fra klubben.
De som hadde fødselsdag i mars ble behørig
gratulert. Fra vår klubb møter 5 stk. til DÅM.
Viktig å observere gjennomføringen av hele
møtet til forhåpentligvis god hjelp når vi skal
arrangere i Kragerø neste år.
Forslag om at det tas opp og nedfelles i vår
protokoll om antall delegerte klubben skal betale for til de årlige distriktsårsmøte slik at vi
unngår diskusjon hvert år. Tradisjonelt har det
tidligere vært tre stykker, inkludert president,
sekretær og ISO.

Ingeborg leste et morsomt dikt av Andre
Bjerke. Tittelen var Kjerringa mot strømmen, og
hva passet bedre på Kvinnedagen?
Ref. Anne-Marie Krogsrud

Larvik IW
Klubben har hatt en fin og interessant vår som
startet med Internasjonalt møte arrangert av
naboklubben Stavern IW. Maria Nyegaard
Mikkelsen fortalte om «Opplevelser fra et år i
en annerledes verden». Hun var innom mange
land som familien besøkte. På klubbens valgmøte gikk pengene fra utlodningen til IWs
neste narkotikahund. Det er alltid stas med
besøk av distriktspresidenten. Larvik IW og
Stavern IW har tradisjonelt dette møtet
sammen. Denne gangen inviterte Larvik IW
distriktspresident Ragnhild M. Kalleberg til
trivelige Bøkekroa og mange møtte. Aage
Sletsjøe fra Larvik hadde mye å fortelle om Bøkeskogen på møtet i april. I mai besøkes historiske Halle Mølle. Året rundes av med privat
sommermøte i Brunlanes i juni.

Stavern IWs president Ragnhild Bull Hansen
takker foredragsholderen på januarmøtet.

En opplagt president, Mette Støtvig, på valgmøtet i februar.

I april hadde Aage Sletsjøe lydhøre tilhørere
om Bøkeskogen, og kveldens vertinne, Elisabeth Walle-Hansen hadde en interessant 3minutter.
Tekst/foto Berit Bartels
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Så er vi kommet til siste bladet dette Inner Wheel-året, og med det avsluttes mitt verv som distriktsredaktør. Det har vært mange referat som er blitt tatt imot i løpet av disse årene. Det er
dessverre ikke alle klubbene som er like flinke til å sende referat fra sine møter, så vi håper på
bedre tider fra høsten. Vi vet at det foregår mye på møtene rundt om i vårt distrikt, og det er
hyggelig og informerende lesning for de andre klubbene. En kan også få innspill til foredrag
i egne klubber. Jeg takker for den forbindelsen jeg har hatt med klubbene i de tre årene jeg
har vært redaktør og ønsker min etterfølger Lise Holland fra Brumunddal-Moelv Inner Wheel
lykke til som ny distriktsredaktør. Det er fint å skifte på oppgavene for vi har hver vår måte å
gjøre ting på, og det er alltid spennende med nye oppgaveløsere.

Valdres Inner Wheel
Den 22. mai feirer klubben sitt 40 års jubileum. Mange av nåværende medlemmer var med
og startet klubben den gangen. De har vært aktive og møtt opp på nesten alle møter siden.
Det har vært en attraktiv klubb med noen og tjue medlemmer. Nå er medlemstallet 14. De
finner det vanskelig å drive klubben videre, så de regner med nedleggelse fra og med neste
Inner Wheel-året. Siste store arrangement de hadde var Inter City-møte i 2015. Det var mange
deltakere og et flott program. Det er leit at klubben har bestemt seg for nedleggelse og resten
av distriktet vil savne dem.

Fra distriktsårsmøtet på
Lillehammer 5. og 6. mars
Alle klubbene bortsett fra Valdres var representert. Vi var til sammen 42 deltagere og
ble ønsket velkommen av vår distriktspresident
Anne Wendelbo Henriksen. De 3 lys ble tent
og vi ble av klubbpresident Kari Nermo
Haave i Mesna-Lillehammer Inner Wheel
ønsket velkommen på vegne av klubben. Det
var hilsning fra Lillehammers ordfører Esben
Granberg Johnsen som var forhindret i å være
til stede. Det var en glede for oss å ha vise
rådspresident Liv Elin Broberg Lewin og past
rådspresident Helene M. Torkildsen som
gjester.
Deretter var det et fornøyelig kunstnerisk innslag med sang, gitarspill og tekster ved lærer
Ole Gunnar Nagelsett.
Vise rådspresident Liv Elin Broberg Lewin innledet med litt informasjon om Inner Wheel og
hvilke prosjekter vi støtter nå med bakgrunn i
organisasjonens formål. Blant annet ble
følgende nevnt: «Safe Motherhood Ambassadors»-prosjektet i Blånildalen i Etiopia og finansiering av narkotikahunder. Det er straks
nok penger til ny hund. Hun fremhevet også
små ting vi kan gjøre for å stimulere integrering av innvandrerkvinner. Convention er
vårt største forum for internasjonal forståelse
og det kommer også til uttrykk ved vår
verdenspresident Charlotte de Vos sitt valgspråk: «Unique – United».
Samtlige årsrapporter ble gjennomgått og årsregnskapet ble godkjent. Alle innkomne saker
ble behandlet. Nytt styre ble valgt med

Det nye distriktsstyret med to av våre gjester: Fra
venstre: Lise Holland, Liv Elin Broberg Lewin,
Grethe Slotnæs, Anne Wendelbo Henriksen,
Solveig B. Johannessen, Sidsel Kaltenborn,
Helene M. Torkildsen og Berit Thronæs.
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følgende resultat: Distriktspresident Anne
Wendelbo Henriksen, Past Distriktspresident/Extension Organiser Berit Kristine
Thronæs, distriktssekretær Sidsel Ågård
Kaltenborn, distriktskasserer Solveig Barrusten
Johannessen, DISO Grethe Slotnæs og distriktsredaktør Lise Holland.
Det var ingen som hadde påtatt seg vervet
som visedistriktspresident, men nå har vi i
ettertid fått en kandidat. Det er Anne-Margrete
Syse fra Kongsvinger Inner Wheel.
Neste distriktsårsmøtet blir på Hunderfossen
Hotell på Lillehammer den 4. og 5. mars 2017.
I åpent forum ble det diskutert hvordan vi kan
nå frem med informasjon for å få flere

medlemmer. Det ble nevnt at vi burde være
flinke til å ta kontakt med mulige personer og
invitere til våre møter.
Vi kan prøve å gjennomføre aktiviteter og prosjekter sammen med andre organisasjoner.
Hvis noen har gode ideer oppfordres de til å
dele det med andre klubber. Det er viktig å ta
vare på hverandre med godt samhold og
vennskap.
På søndag fikk vi et meget interessant og
lærerikt foredrag av DISO Grete Holte Eriksen
med bilder om «Safe Motherhood Ambassadors»-prosjektet i Etiopia med bakgrunn i
hennes reise dit høsten 2015.

Fra klubbene
Brumunddal-Moelv IW
På møtet i april hadde klubben et foredrag av
Erling Waldal og hans tema var om Henrik
Anker Bjerregaard som var født i Ringsaker i
1792 og døde i 1842 i Vågå. Hans far var
ansatt i Ringsaker som Regimentskvartermester,
men flyttet etter noen år til Vågå hvor han ble
sorenskriver. Henrik Anker Bjerregaard fikk sin
utdannelse ved Christiania Katedralskole. Han
var en intelligent elev, tok eksamen artium i København og begynte å studere jus. Han ble
cand. jur. i 1815 med laud ved den første embetseksamen som ble avholdt ved universitetet
i Christiania. Ved siden av studiene brukte han
mye tid til å lese estetikk og skrive dikt. Han
var en flott mann som kvinnene svermet for og
han giftet seg etter hvert med en skuespillerinne Henriette Hansen. Han ble utnevnt til
høyesterettsadvokat i 1819. Bjerregaard var
opptatt av å skape en nasjonal plattform. Han
kjempet for norske verdier. Det gjaldt å gi den
nye nasjonalstaten en egen litteratur, en
kulturell identitet. Han ville at det på norske
teater skulle spilles norske stykker og han
kjempet for å få reist et offentlig teater.
I 1920 ble mange av hans dikt utgitt, men de
beste og mest private diktene ble ikke
publisert. Mange av diktene hans lever videre
i dag og han nøt stor anseelse som lyriker

blant sine samtidige. I 1820 vant Bjerregaard
en konkurranse om nasjonalsang som «Selskapet for Norges Vel» og forretningsmannen
Marcus Pløen hadde lyst ut. Det var «Sønner
av Norge» som ble den mest brukte fedrelandssangen i Norge frem til den ble erstattet
av «Ja, vi elsker dette landet» som kom ut i
1864. Frem til tidlig på 1900-tallet ble
sangene brukt om hverandre.
Det var først og fremst som dramatiker han
satte sitt merke på norsk litteratur. Et viktig
emne var norsk bygdeliv. Språklig demonstrerte det at den norske litteraturen var i ferd
med å løsrive seg fra den danske. Politisk var
han anti-svensk og han var en pådriver da 17.
maifeiringen ble tatt opp i Christiania i 1824.
I tillegg var han opptatt av ytringsfrihet og
retten til å ytre seg trygt. De siste 10 årene av
hans liv ble preget av motgang og han ble
isolert fra det sosiale livet i hovedstaden. Han
døde 7. april 1842 av en hjernesykdom.
På møtet etterpå ble detaljene i forbindelse
med Inter City-møtet på Prøysenhuset diskutert.
Det ble holdt den 23. april og det var 35
deltagere til stede. Deltagerne ble vist rundt i
Prøysens hjem og i huset. Det var stor stemning
med orientering om Prøysens liv og virke. En
av de ansatte spilte på gitar og sang Prøysenviser for oss.

Drammen og Røyken-Hurum IW
Klubbene har hatt fellesmøte i forbindelse med
Internasjonal dag. De hadde besøk av Gry
Larsen som er generalsekretær i Care. Hun
har vært statssekretær i Utenriksdepartementet
for Jonas Gahr Støre.
Reidun Abrahamsen introduserte henne og
kunne fortelle at Gry Larsen gikk i sin fars fotspor. Han har hatt flere oppdrag for NORAD i
Afrika. I forbindelse med denne dagen er det
kvinner og barns situasjon Inner Wheel er
spesielt opptatt av. Gry Larsen kunne fortelle
at hun hadde en mann som jobbet med bistandsarbeid. Hun har bodd i flere afrikanske
land med familien sin. Da stillingen i Care ble
ledig og hun fikk den, opplevde hun at dette
var drømmejobben.
Care er en av verdens største hjelpeorganisasjoner. Den er tilstede i 90 land. Organisasjonen har et dobbelt mandat: langsiktige og
humanitære oppdrag. Care Norge har oppdrag i 9 land. 96% av dem som jobber for
Care er lokalt ansatte. Hovedfokuset er på
kvinner og likestilling. I Oslo er det 18 ansatte.
7 av de 9 landene hvor Norge er tilstede er i
Afrika. Care står for Cooperativ for Aid and
Relief for Everyone. Det ble stiftet i U.S.A. etter
krigen. Som etterarbeid etter Marshall-hjelpen
ble det sendt 30.000 pakker til Norge. I
2015 hadde Care 70 års jubileum. De har
jobbet med kvinners rettigheter og likestilling.
Dette er noen av oppgavene: økonomisk
sikkerhet og selvstendighet, vold mot kvinner,
mødrehelse, engasjering av menn og nødhjelp.
Organisasjonen er mest kjent for spare- og
lånegrupper. 15-30 kvinner sparer og låner i
fellesskap. Dette er en fantastisk modell.
Sparing og lån som fører til investeringer. Det
er en mulighet for fattige kvinner som ikke får
banklån. 5 millioner kvinner er engasjert i
dette. Den beste form for bistand er hjelp til
selvhjelp. Ved hjelp av disse kvinnegruppene
kan en også ta opp tabubelagte temaer som
berører kvinner. Gry Larsen tok også opp det
som skjer i Syria. Den største humanitære
katastrofen etter krigen. Care er en av de få
organisasjoner som jobber inne i Syria.
Kveldens utlodning utgjorde et beløp på kr.
4.220,- og det ble en gave til Care.
Elverum IW
Klubben hadde på sitt møte i mars besøk av
Unni Haagensen som er enhetsleder i Sektor
for kultur i Elverum kommune. Det er 15 ansatte i flere tjenesteområder og hun arbeider
med forebyggende fritid for barn og unge.
Hun synes det er spennende å arbeide med
unge mennesker, noe hun har 10 års erfaring
med. Etter et opphold på Østlandske Vanførehjem i Ottestad ble hun kjent med unge
mennesker med ulike handicap og sykdommer. Enkelte ser litt annerledes ut enn oss,
men når en blir kjent med dem, så viser det
seg at ulikheten ikke er så stor. Ungdomstiden
fra barn til voksne kan være vanskelig og utfordrende – her er det identitetsutvikling, moral
og egne meninger. Finn Skårderud sier: Det er
komplisert å være ungdom – det lønner seg
ikke å bli ved det.
Haagensen mener at ungdom bør slippe til
ved byplanlegging, bygging av veier og

møteplasser. Mange ungdommer har det ikke
greit og man må jobbe i bredden ut mot alle
for å nå de få som trenger ekstra støtte. Hun
mener man bør bygge ut det praktiske
videregående systemet slik at det kan bli
lettere å fange opp de som faller utenfor og
det gjelder å ha gode tilbud. Det er mange
ungdommer blant våre nye landsmenn, flyktningene. Her bør man få i gang aktiviteter, få
til turer i skog og mark og at de kan være
sammen med andre etter at de har flyttet til
egen bolig. Det er forebyggende med åpne
sosiale møteplasser. Hver mandag er det et
åpent samlingssted i Elverum med gratis inngang med mange ulike tilbud og aktiviteter.
Hadeland IW
Utvekslingsstudent Liv Nenny Rudsengen har
gjennom Hadeland Rotary vært i Brasil et år.
Hun syntes det var trist å reise av sted og det
var like trist å ta farvel med sine nye familier
der når hun reiste hjem. Da hun ankom
Brasilia var det møtt frem mange rotarianere
sammen med den nye familien for å ønske
henne velkommen. Den første vertsfamilien var
hun veldig heldig med og der ble hun tatt vare
på som et familiemedlem. Hun bodde der i 56 måneder og de tok henne med på en fin
ferie. Hun ble veldig glad i dem. Den siste
familien var det ikke helt vellykket med. Der
følte hun seg utnyttet. Liv gikk på privatskole
og det er nesten bare det i Brasil. De fleste
elevene ville bli leger fordi det gir status.
Skolen startet kl. 07 og var ferdig kl. 13. Lederne ved skolen var strenge, men ikke
lærerne. De tullet mye og det var mye bråk i
timene. Det var litt vanskelig i begynnelsen for
hun måtte ta de samme prøvene som de
andre, men lærerne krevde ikke at hun svarte.
Hun fikk bare smilefjes på prøvene. Språket
var portugisisk og etter hvert skjønte hun det
og kunne snakke det.
Maten var enkel: ris, bønner, kjøtt og salat. De
spiste ikke frokost, men hadde et stort måltid
til lunch og litt brød til kvelds. De drakk nesten
ikke vann, men mye brus og juice. Hun fikk
inntrykk av at menneskene der var veldig
glade selv om de ikke hadde så mye.
Hun var på flere møter i Rotary-klubben og
hadde en egen Rotary-kontakt. Det var stor
stas å møte de andre utvekslingsstudentene og
det var 10 møter i løpet av året. Det var også
en fantastisk 21 dagers rundtur i Brasil.
Neste møte var lagt til Nicolai-kirken som er
en av søsterkirkene. Der var det Kyndelsmesse. En stemningsfull gudstjeneste etter
gammel tradisjon med lys, fakler, musikk og
tid til stillhet. Kyndel betyr lys, og deltagerne
ble møtt med fakler på utsiden av kirken. Inne
var det noe dunkelt og det ble delt ut lys til
hver enkelt. Lyset i kirken ble dempet ytterligere
ned. Etter preludium og prestens åpningsord
kom to fram og fikk sine lys tent og brakte så
flammene videre til oss alle. Så fulgte
salmesang, tekstlesning, orgelmusikk og prestens ord til ettertanke. Til slutt ble «Deilig er
jorden» sunget. Etterpå var det kirkekaffe og
samtale om «Gudstjenesten – et møtested for
vår tids mennesker?» Flere hadde tanker om
dette og det ble en meget interessant meningsutveksling.

Hamar IW
På møtet i mars hadde klubben besøk av Kristin Støren Wigum som i 2 år har jobbet med
prosjektet «Livsglede for Eldre». Årstidene er
en naturlig inspirasjonskilde til glede og gode
rytmer. Vi lever som en naturlig del av naturens
rytmer med forskjellige sesonger som man ser
frem til. Det som gir glede er gode sanseopplevelser, mestring og nærhet til naturen. Kjennskap til naturen og stedet vårt gir sammenheng
og mening, likedan våre røtter. Årstidene
kommer tydelig frem på primstaven som har
en vinter- og en sommerside. Primstaven viser
jordbrukets og dyreholdets rytmer, og også
religiøse og kulturelle ritualer og feiringer. Det
er viktig med årstidene som en forankring til
det daglige livet, for eksempel vil en adventsstake skape gjenkjennelse på sykehjemmet.
Stiftelsen arbeider for at de eldre, enten de er
hjemmeboende eller på sykehjem skal kunne
opprettholde hobbyer og fritidssysler, ha kontakt med dyr, få frisk luft minst en gang pr. uke,
ha sang, musikk og kultur i hverdagen og ha
kontakt med pårørende. Dette skal ikke være
et prosjekt, men en varig endring og utvikling.
Det samarbeides med sykehjem, barnehager,
skoler og andre organisasjoner. For å bli et
Livsgledesykehjem trenges en sertifisering fra
stiftelsen, politisk godkjennelse fra kommunen og det må ansettes
en Livsgledekonsulent. Dette vil kreve deltakelse fra alle ansatte på et sykehjem og må
oppnås gjennom de vanlige økonomiske
rammer. Det må bygges videre på frivillig
deltakelse
både
for
sykehjem
og
hjemmeboende eldre. Med formålet «Fra livsgledesykehjem til livsgledekommune» ønsker
stiftelsen å skape et bevisst samfunn med gode
og omsorgsfulle naboskap slik at det skal bli
godt for alle å bli gamle.
Kongsvinger IW
Klubben har hatt foredrag av Sverre Eier om
Hans Børlis liv og virke. Han levde fra 19181989. Børli vokste opp på en «finnplass» i
Eidskog. Det ble gitt et fint innblikk i skikkelsen
Hans Børli og det ble vist flere bilder fra Oppistuen som hjemplassen hans het. Han var en
skogens mann – skogens dikter.
Det ble opptak der Hans Børli selv leste og det
var sanger han har skrevet. Han begynte å
sende inn dikt etter krigen og har til sammen
skrevet
22
diktsamlinger,
7
romaner/novellesamlinger og 2 teaterstykker.
Han ble også nominert til Nordisk Råds
litteraturpris i 1970. Det han har skrevet er
oversatt til flere språk og han har mottatt en
rekke litterære priser.
På aprilmøtet var det foredrag av Kari Gjerstadberget som har vært med å skrive boka
«100 kvinner i Norge». Hun har intervjuet 19
av kvinnene. Boka er et nasjonalt prosjekt hvor
7 museer er involvert.
Et prosjekt som synliggjør «hennes» historie.
Ulike historier fra ulike samfunnslag og fra
ulike steder i Norge. Kvinnene i boka er alle
over 70 år og forteller deres livshistorier.
Foredragsholderen leste opp historiene om
Astrid Nøkleby Heiberg og Nancy
Sætersæter.
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Endelig er våren her. Her i vårt distrikt er alle Intercitymøter nå gjennomført. I min klubb har vi
hatt besøk av vår vennskapsklubb fra Sverige. En anledning hvor nye vennskapsbånd ble
knyttet. Vi ser nå frem mot et nytt IW-år med presidentskifte, nytt styre, nye medlemmer og
kanskje en tur til Rally i Danmark. Denne sommeren arrangeres også pikeleir i vårt distrikt og
vi oppfordrer alle klubbene i distriktet til å foreslå deltagere til dette flotte arrangementet. Ønsker
dere alle en god og begivenhetsrik sommer.

Distriktets årsmøte
I år var vi på Hotel Refsnes Gods i Jeløy.
Noen av oss deltok også på samling kvelden
før med middag og hygge. Ved akklamasjon
nomineres Sissel Høihjelle Michelsen fra Lørenskog IW til Visepresident for IIW i året 201718. Forslaget om nedleggelse av vårt
høstmøte ble en stor diskusjon, Saken endte
med at et forslag om utsettelse av saken for
mer utreding ble godtatt. En komité er opprettet for å komme med endelig resultat til løsning. DISO Grethe Holte Eriksen fortalte fra
sin studietur til Etiopia. Her fikk hun en innføring i vårt nye prosjekt Fistula 3, Safe
Motherhood Ambassadors. Foredragsholder
Nina Gran fra Kommunenes Sentralforbund
fortalte om bosetting av flyktninger. Board

Distriktspresident Monica
Stemnningen var god på distriktsårsmøtet
Skarsem Fjeld ønsker velkommen.

direktør Sissel (Lørenskog IW) og Jorunn Brevig
fra Fredriksten IW orienterte om «Inner Wheel
Club of Safia» og «Ladies walk».

RP Britt-Johanne Indresøvde, RISO Grete Eriksen,
ordfører i Moss Tage Pettersen og distriktsguvernørene Jon Ola Brevig og Trygve
Danielsen.

DP Monica overrekker kjedet
til Berit Lund.

Inger Bolton King på talerstolen

Fra klubbene i distrikt 31
Lørenskog IW
Her har man hørt om astma versus kols og om
logopedyrket. Medlem Guri fortalte om sin
start på arbeidslivet. Som tyveåring dro hun til
Eina som lærer. Det var en ung byjente som
kom ut på landet til en skole som var
annerledes enn hun hadde tenkt seg. Bøkene
bar preg av mange års lesing ved middagsbordet. Så det ble nok dyrt for dem når hun
kom til skolen, mente Guri. Hun kjøpte nye
bøker og da gardinene heller ikke var noe
særlig, kjøpte hun stoff og sydde nye. Hun
underviste i engelsk og håndarbeide på to
skoler. Om sommeren syklet hun og om
vinteren måtte hun gå på ski til arbeidet. En
vinterdag var det minus 41C. Da ble hun
fraktet til den andre skolen i grabben på en
traktor. En lærer hadde større innflytelse i
jobben sin den gangen. Hun hadde mange
gode historier om samarbeidet med foreldrene. En av elevene var vel langhåret så
moren synes håret skulle klippes, men gutten
ville ikke da læreren ikke hadde sagt noe.
Moren snakket med Guri som fortalte gutten
at håret var for langt. Håret ble klippet. Guri
synes dette var en fin tid og valgte å fortsette
som lærer. Hun tok lærerskolen og begynte på
en stor skole i Oslo. Ett år fikk de inn 300 førsteklassinger fordelt på 10 klasser.På denne
skolen ble Guri rektor etter hvert.
Nannestad IW
Jorun Jakobsen fortalte om Sesam-gruppen,
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som drives av Nannestad Sanitetsforening.
Sesam står for Styrt, Engasjert Samtale, og er
en møteplass for innvandrerkvinner, som også
kan ta med seg barna på møtene. Gruppen
ble startet i 2010 med fast møtedag første tirsdag i måneden. Det er svært mange nasjonaliteter som er med i gruppen. Gruppen
er politisk- og livssynsnøytral. Helse, samfunn
og utdanning er hovedtemaer. Det overordnede målet er samfunnsdeltagelse. Det er
ikke bare alvor – god mat og gode samtaler
er også en del av møtene. Gruppen er stolt
av at de fikk besøk av kronprinsparet på deres
turné i Akershus i fjor høst. Siden møtet var 8.
mars ble det referert til paroler for
kvinnedagen:
- Selv når hun er en big boss, eller en stor
kirurg, må en kvinne fremdeles gjøre hus
arbeid (Simone de Beauvoiar)
- Kvinnekampens farligste fiende er
mennenes latter (Henrik Groth)¨
- Det dummeste en kan tro, er at kvinnesaken er kjempa en gang for alle
(Herborg Kråkevik)
- Husk din kvinnelige verdighet. Bønnfall
ikke. Tigg ikke. Kast deg ikke i støvet. Vis
mot, ta hverandre i hånden, stå sammen
med oss. Kjemp med oss (Christabel
Pankhurst)
- Kvinner skal eie sin egen trygghet, sitte
ved beslutningsbordet. og si det de mener
(Sheryl Sandberg)
- Det finnes ikke svigerfarvitser

(Bernie Sandler)
- Snakk høyt og sitt på første rad, er mitt
råd til kvinner (Lucy Smith)
- Noen av oss er i ferd med å bli de
mennene vi ville gifte oss med. En gang i
tiden ble
- Kvinner oppdratt til å gifte seg med en
lege, ikke til selv å bli en (Gloria Steinem)
- Det later til at særlig kvinner blir mer
radikale med alderen. En vakker dag
kommer kanskje en hær av gråhårede
damer til å ta over verden
(Gloria Steinem)
- Egne penger er kvinnens eneste beskyttelse (Clare Booth Luce)
Nordstrand IW
I flere år har det vært tørke i forhold til å få
flere medlemmer, men i de to siste årene har
vi fått seks nye til vår klubb, ”hvor det er høyt
under taket”. Vi er en hyggelig klubb, hvor
vennskap og fellesskap står i høysetet. Fra
høsten 2016 bytter vi møtelokaler til Ljabrubakken 7, hver tredje tirsdag i måneden.
Dette er en omsorgsbolig hvor vårt eldste
medlem, 98 år gammel, bor. Hun er ”still
going strong” men syntes nok at det blir flott
med kort vei. Det siste året har vi fått laget en
folder om IW og vår klubb. Den har vi gitt til
venner og kjente, og vi har hengt den opp på
steder der folk i nabolaget treffes. Da vår
vennskapsklubb i Sverige ble lagt ned, benyttet vi sjansen da det kom en forespørsel fra

Tranås IW. Foreløpig utveksler vi månedsbrev,
men vi skal jobbe for å få mer kontakt etter
hvert. Foruten at vi støtter IW-prosjektene, har
vi også et lokalt prosjekt. Vår nabobydel har
mange barn fra andre kulturer og forskjellige
opprinnelsesland. Noen av foreldrene har lite
med penger, og de har ikke kjennskap til hvor
kaldt det kan være, å være ute på en norsk
vinterdag i barnehagen. Vi strikker derfor
votter, sokker, ullbukser, luer og gensere som
vi gir til barnehagene. Noen klær blir gitt bort,
til de mest vanskeligstilte, ellers beholder
barnehagen klærne som ekstra tøy, når noen
har glemt eller mistet noe. Vi har også i år hatt
fellesmøte med Nordstrand Rotary i januar. Vi
er også velkomne til å delta på andre møter
som vi finner interessante. Hos oss legger vi
vekt på komitéarbeidet. Der har vi en
glimrende programkomité med mange forskjellige, spennende foredrag og utflukter. Sosialkomitéen er også flink til å ringe rundt til de
som trenger oppfølging, går på besøk, leverer
blomster til jubilanter, og de som er alvorlig
syke. Festkomiteen står på for å lage spesielt
fine sommer- og julemøter.

Kolsås IW
Gardekonserten gikk av stabelen 18.mars og
har også i år fått STOR spalteplass i lokalavisen, Budstikka på over en 1/2 side! Snakk
om flott PR! Vi sender inn bilder og tekst og
avisen tar det meste inn. Igjen har Garden stilt
opp i Bærum Kulturhus og levert en kjempeflott
konsert. Dirigenten og hans gardister fortsetter
å imponere og begeistre med et allsidig program. Årets konsert ga rekordfremmøte med
430 tilhørere. Overskuddet som i år ble på
ca. kr 70.000 går som alltid til gode formål.
Denne gangen går største del av overskuddet
igjen til Rotarys prosjekt for utrydding av polio,
og i år også til organisasjonen JOY som gjør
en stor frivillig innsats for barn med spesielle
behov i Aserbajdsjan. Vi planlegger for ny
konsert neste år til samme tid! Dette er 2.
gang i dette Inner Wheel året at vi har fått
store oppslag og meget god PR. Den første
gangen (1.12.2015) ble den generøse
gaven på 60.000 til Fistula omtalt i Budstikka.
Gaven fikk vi fra Christian Rømckes
familielegat som nå er nedlagt.

Jessheim IW har hatt besøk av sin
svenske vennskapsklubb, Katrineholm

Thora Sand, Jessheim sammen med Lena
Ljungberg, Margareta Palmgren, Chatarina
Jonsson, Kerstin Gullstrand Hermelin og Britt
Stenberg fra Katrineholm IW.
Før jul fikk ISO Vera e-post fra vår vennskapsby Katrineholm i Sverige og de ga uttrykk for at de ønsket å komme på besøk. Det
syntes vi var veldig hyggelig og 19. mars
kunne Vera og undertegnede hente de 5 som
hadde anledning til å komme, på Årnes
jernbanestasjon. Gjestene ble innkvartert på
Sundbytunet. Første post på programmet var
å delta på vårt medlemsmøte samme kveld.
President Jenny åpnet møtet og ønsket både
medlemmer og gjester hjertelig velkommen. I
anledning besøket var det anskaffet ny gjestebok og Jenny ba alle som var til stede om å
skrive i den. Så var det tid for lysseremonien
og ”Tenn lys” sangen ble avsunget mens past
president Kari tente lyset for fortiden, president
i Katrineholm IW klubb, Margareta Palmgren

President Jenny Laake viser frem vimpelen
som ble overrakt fra Katrineholm IW.

I takknemlighet for å få
være en del av Inner Wheel
Jeg har et kjede av ekte perler
og hver en perle er spesiell.
De er forskjellig i form og farge,
men passer sammen allikevel.
Hver IW-venn som jeg har,
er en sjelden perle,
den ene aldri den andre lik
en vennekrets som er helt unik.
Og alle IW-venner og alle minner
er kjedet sammen og blitt til liv.
Jeg synes det blomstrer og nesten skinner
sett i et grånende perspektiv.
Jeg snor mitt glitrende perlekjede
i dyp takknemlighet om min hals.
Hver IW-venn gir meg kraft og glede,
og ikke en av dem er " til salgs".

Brit Lillian Hofstad – medlem av
Gimle-Majorstuen IW

tente lyset for nåtiden og incoming president
Lisbet tente lys for framtiden.I anledning besøket ble det servert snitter og kaker. President
Margareta fra Katrineholm tok så ordet. Hun
sa at nå visste de at det var ganske enkelt å
komme seg hit til oss og følgelig like enkelt for
oss å komme til Katrineholm. Hun fortalte at
de i klubben sin støttet flere prosjekter, bl.a.
Garcia sykehus i Kenya, Silvia-systrene, med
stipend til spesialisering av sykepleiere innenfor demensområdet, SOS barnebyer og de
støtter også opplæring av narkotikahunder. –
og mener som oss at dette egentlig er en offentlig sak. Margareta sier at vi skal få vite
mer om dem når vi kommer på besøk til
Katrineholm. Margareta overrakte gave til
klubben, en nydelig krystall lysestake dekorert
med siluetten av Katrineholm by. Hun overrakte også Kartrineholm IWs vimpel. Jenny
overrakte Jessheim IWs vimpel til president
Margareta og takket nok en gang for at de
tok turen til oss og hun sa at vi gleder oss til i
morgen (20.4) da vi både skal til Eidsvollsbygningen og ha hyggekveld hjemme hos
Halldis kl. 18:00. Onsdag 20.4 dro 9 fra
Jessheim IW sammen med våre gjester til Eidsvollsbygningen. Været var fint og vi hadde tid
til å spasere rundt i området. Lokalkjente Berit
var heldigvis med og hun kunne svare på
mange spørsmål fra gjestene og oss andre. Vi
hadde en super omvisning med en superflink

guide, Fredrik. Alle damene ble litt begeistret
for ham og hans kunnskaper! Eidsvollsbygningen er flott og ganske så spesiell og unik
og har en spennende historie. Etter omvisningen hadde vi lunsj på stedet, ertesuppe
med brød. Kl. 18:00 samme kveld møtte gjestene og 15 fra JIW hos Halldis, som åpnet sitt
hjem til en hyggelig sammenkomst. Stor takk
til Halldis. Turid Smestad Jakobsen hadde
takket ja til å delta hos oss og fortelle om ”Ullensaker før og nå”. Hun tok utgangspunkt i
de fire pilarene i kommunen, jordbruk,
militære, samferdsel og handel og hvordan
disse hadde preget kommunen gjennom alle
år og også hvordan styrkeforholdet mellom
disse fire har endret seg over tid. Det ble
servert et lekkert koldtbord og kaker, laget på
dugnad av medlemmer i JIW. God drikke av
forskjellig slag var også tilgjengelig etter smak
og behag. Sannelig hadde Jenny også en
liten overraskelse i form av en trubadur, ( Ole
Kristian Fredriksen) som sang noen svenske og
norske viser for oss. Praten gikk livlig og tiden
gikk fort. Vi tok adjø med våre nye svenske
venninner og ønsket dem god tur til Oslo neste
dag. De ville se på noen severdigheter i
hovedstaden før de dro hjem igjen. Det var
veldig hyggelig å få besøk og jeg tror at gjestene syntes de hadde fått noe igjen for turen.
Nå blir det opp til begge parter å holde kontakten.

Innerwheelvenninnene på broen

Kerstin Hermelin, Margareta Palmgren og
Chatarina Jonsson i Eidsvollsbygningen
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Florø IW har feira
50 års jubileum
Dette blei feira med jubileumsfest på Comfort
Hotel Florø med feststemte medlemmer, og
president Gunn hadde tatt turen for å feira
saman med dei. Som det seg hør og bør ved
slike høve, vart det mimra og gitt tilbakeblikk
til stiftinga, som var sterkt pådrive av Randi
Natvig Aas. Aud Sjælø Bakke hadde ordet
om dette og kunne også fortelja om starten på
distr. 28. Det var helsing og blomar frå Florø
Rotary ved presidenten. På programmet sto og
journalist og forfattar, Knut Magnussen, som
fortalde om sin oppvekst i Florø i
«gamledagar», før fjernsynet, då privatbilane
kunne teljast på ei hand, og då foreldre og
besteforeldre sette grenser for borna, men
likevel let born vera born.
God mat, god prat i festleg lag gjorde jubileet
til ei fin og minnerik markering.

Brumunddal-Moelv IW
60 år

Vi holdt jubileumsfesten på Høsbjør hotell, og
inviterte med ledsagere. Både guvernør og to
Rotarypresidenter var til stede. Vi startet med
musikalsk underholdning av elever fra kulturskolen i Ringsaker, hadde herlig taffelmusikk
av en engelsk pianist, spiste deilig middag og
hygget oss med mange taler og hyggelig
samvær. Det styrket motivasjonen for videre
drift!

Kjære gjester!
Det er stas å feire bursdag, og når vi vet at
vår klubb er den 4. eldste i Norge i drift, så
er vi i tillegg stolte over at vi fremdeles er oppegående!
Først må jeg få si at vi er svært glade for at
både rotaryguvernør og presidenter er
sammen med oss i kveld. Du, Odd Jarle, vet
hva IW er og hva vi står for – og vi har følt
oss verdsatt av deg! Og dere, rotarypresidenter for Br.dal og Moelv, er så positve
og oppfordrer til samarbeid! Vi setter pris på
dere!
Selv om vi gjennom medlemsopptaket vårt kan
fri oss fra tilknytningen til Rotary, vil forbindelsen alltid være der. Verdigrunnlaget vårt er
det samme, og det går utmerket an å arbeide
både parallelt og sammen. Men vi kommer
nok ikke til å ta opp menn med det første, selv
om det på siste Convention i København ble
fremmet forslag om å ikke bruke ordet kvinner
i reglene for opptakskriterier, men ordet
mennesker! Er det det vi kaller snikinnføring?
Forslaget falt - til opplysning…
Det er sagt at når man fyller 60, er det på tide
å omdefinere seg fra ferskvare til årgangsvare! Å være fiiiin gammel årgang er da slett
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ikke å forakte!
Nå er det slik at det er Brumunddaldelen av
klubben vår som er 60, Moelvdelen er bare
44- og er dessuten fadderbarnet til Br.dal.
I 2008 forespurte fadderen om fadderbarnet
ville være med på en fusjon. Vi hadde hatt
et godt, men sporadisk samarbeid før den tid,
og etter en del overveielser ble vi enige om at
en sammenslåing var til det beste for begge
parter.
Så i 2009 var den nye klubben en realitet,
og Anne Mari stilte flott opp som vår første
president!
Navnet RINGSAKER var på
trappene, men i IW-miljøet var vi begge kjent
gjennom våre respektive stedsnavn, så vi fortsatte slik.
Og det har vært både hyggelig og positivt å
bli EN klubb. Vi har tatt med oss de beste
rutiner fra begge, og kastet noen over bord.
Vi holder de fleste møtene våre i trivelige Buttekvern, mens sommermøtet legges til Spritbua
i Moelv. I de siste årene har det vært flom i
juni, så Grethe og Bjørn har raust åpnet
hjemmet sitt for oss til sommerfest. Det blir satt
så stor pris på og er så hyggelig at vi har begynt å håpe på flom hver juni!
Vi har vært – og er – aktive på mange plan i
organisasjonen vår. Vi har vært representert i
IIW ved en Board Director, vi har hatt og har
medlemmer innen både Rådet og distriktsstyret
over flere år, – og vi har en klubb som drives
godt.
Selv om mange av oss er blitt litt lysere i
luggen, og enkelte må frasi seg verv pga. høy
alder, - noe som er helt akseptabelt, – det er
en tid for alt, både og yte og nyte! Vi er optimister når det gjelder framtida! Vi har nemlig
i det siste hatt to unge kvinner som observatører….
Vi er stolte over prosjektene våre: Vi støtter
opp under norsk IWs ”Safe Motherhood Ambassadors”i Etiopia- en fortsettelse av fistulaprosjektet.
Narkotikahund nr 14/15 er snart levert. Tollvesenet er vi godvenner med!
Under vignetten for IIW ”Happier Futures for
Children” ble alle klubber i verden oppfordret
til å finne et lokalt prosjekt,
vi fant
Ferieklubben under barnevernet i Ringsaker ,
og vet at vi gjennom å gi penger til dette for-

Fra festmiddagen på Høsbjør.

mål, gjør en forskjell til det bedre for noen
barn.
Og så er vi medspillere med Rotary når det
gjelder Handicamp.
Kort oppsummert: Vi har en klubb med et
godt sosialt fellesskap, mange gode programmer, og vi føler at vi er til nytte for noen
utenom oss selv! Vi er nok litt kjerringer mot
strømmen når det gjelder aktivitet i organisasjonen som helhet- og det synes jeg vi skal
være stolte av. Andre Bjerke har nemlig kalt
”kjerringa mot strømmen” for det beste i den
norske folkesjel. Så vi gir oss ikke!
Lise Holland

Gaveoverrekking

Styret i Brumunddal-Moelv Inner Wheel klubb:
Ragnhild Myklebust, Jorunn Waldal, Liv
Sørlundsengen, Liv Grete Mauseth, Karin
Opsal Jevne og Lise Holland .

Guvernør Odd Jarle Hagen og president
Lise Holland

Røa-Bekkestua IW

hadde årets møte på Ringshøyden
Seniorsenter.
Her fikk 50 deltagere høre om temaet Helsekropp og rygg.

Kløfta IW inviterte til
Herredshuset i
Jessheim
Intercitymøte på
Kongsberg 19. april
2016

Kongsberg IWK fikk besøk av 13 gjester fra
Drammen, Hadeland og Røyken- Hurum.
Nå lyser denne flammen - symbol for Inner
Wheel
For gleden vi har sammen, i hverdagen et
smil.
Med disse velkjente strofer sunget av alle 29
fremmøtte, og med velkomsttale av President
Inger Holth Hansen ble årets Intercitymøte
åpnet. »Nisser og dverge « ble også sunget,
for denne sangen passet godt til det foredragsholderen, Per Halvor Sælebakke, eks driftssjef
ved Sølvverket og Bergverksmuseet, skulle
snakke om. Vi fikk et spennende og lærerikt
kåseri om bergverk og myntverk, om mynter
og medaljer preget her på Kongsberg. I
1623 fant noen barn som gjette buskap, sølv
i en av åsene. Dette ble opptakten til Kongsberg Sølvverk. Gruvedrift preget byen i nesten
350 år. At også myntene ble preget her, var
logisk. Likeså medaljer av ulike slag som f.eks
Nobelpris medaljene.
Sølvfunnet gjorde at Kongsberg ble en stor by.
I 1770 årene arbeidet det mer enn 4000
mann i gruvene. Kongsberg var den nest
største byen i Norge etter Bergen. Da gruvedriften ble stoppet i 1957 var det nedlagt ca
300.000 årsverk her. Samtlige dansk-norske
konger har besøkt byen og har fått sitt monogram innhugget i fjellet.
Gruveekspertisen ble hentet fra Tyskland.
Mange dyktige bergverksfolk har satt sitt preg
på byen. Den som leser Kongsbergs gatenavn
vil bli slått av alle de tyske navnene som fins
her. Navn som gjenspeiler historien om avansert ingeniørkunst: damanlegg, vannrenner,
gruver, hjulstuer, etc. Kom til Kongsberg på
besøk og ta gruvetoget langt inn i fjellet. Se
og opplev selv, og ta gjerne med barnebarna!
Verdens første tekniske høgskole ble reist her
på Kongsberg. Forløperen til NTH som ble
grunnlagt i 1911. Det var sågar diskusjon om
Norges første universitet skulle legges hit. Men

Fra venstre: Anne-Lise Wolff-Sørensen, Kari
Dahlberg, Haldis Ribe og Synnøve Trøstheim.

valget falt på Kristiania (1811)
Etter foredraget var det middag, utlodning til
inntekt for flyktningene og hilsener fra klubbene. Utlodningen ga 2980 kroner. Med
disse pengene kan vi glede noen! Og de tilstedeværende vant fine ting, til dels
hjemmelagde produkter.
Bjørg Nessjøen holdt en morsom og fin tale.
Så var det å glede seg over at «No livnar det
i lundar», og så beveget vi oss hjemover.
Referent: Kari Friis Løkholm

Gimle-Majorstuen IW
arrangerte i Hotel Continentals
flotte Teatersal med 85
deltagere

Kveldens foredragsholder, Henrik P. Syse er utdannet filosof og samfunnsviter og har etikk
som yrke i sin stilling som seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO). Faglig er han
spesielt opptatt av moralfilosofi. Forholdet mellom naturretten, religiøse perspektiver og
menneskerettigheter var tema for hans doktoravhandling, og han har utgitt en rekke bøker
om emnet. Henrik Syse er en ettertraktet foredragsholder ikke minst for sine vittige kommentarer, anekdoter og sin selvironi. Ofte
siterer han sin far, tidligere statsminister Jan P.
Syse, som var kjent for sin skarpe men humoristiske tunge. Denne kvelden snakker han om
livet – fasene i livet; etappene. Han siterer
Charles Dickens roman, ”A Tale of Two cities”
: ”it was the best of times – it was the worst of
times” og fletter det elegant inn om hvor mye
bedre vi tross alt har det i dag. Mobiltelefonen
er med på å løfte folk ut av fattigdommen.
Store selskaper bygger ut nettet for at også de
uten mulighet til å komme frem til skoler kan
bruke dette som et verktøy til å lære. Henrik
Syse belyser sine eksempler – sammenligner
det gode i den tekniske utvikling med alle
tankekorsene man blir stående overfor – fordi
vi kan finne ut så mye mer i dag enn bare et
par ti-år tilbake. Det er viktig å tenke tilbake
på hva de gamle seilere gjorde; de styrte etter
stjernene – ikke for å komme dit – men for å
holde stø kurs! Henrik Syse manøvrerer oss
videre til felleskapstilhørigheten – frivilligheten
– være nær hverandre. Vår kristne tro skal
være konkret, det du kan ta og føle på – ikke
det abstrakte. Alle kan ikke redde menneskeheten, men man kan vise omtanke og være
nær. Han trekker frem at vi som innerwheelere
nettopp har valgt å være en del av denne
nærheten og at vi også selv vokser på dette.
Noe av det fineste vi kan være med på.
Kveldens loddsalg gikk til Pikeleiren kr 8.820.-

DP Monica Skarsem Fjeld deltok på Kløfta
IWs godt besøkte Intercitymøte hvor IWs
høyeste utmerkelse – Margarette Golding
Award – ble utdelt til Rita Fjeld Hovden for
hennes omfattende virke i Ullensaker Frivilligsentral. Rita var foredragsholder i klubben vår,
og vi fikk innblikk i det imponerende arbeid
hun legger ned, og som kvalifiserte til denne
høythengende utmerkelsen. President Bjørg
presenterte Rita, som ble leder av Frivilligsentralen i Ullensaker i 2001. Frivilligsentralen
er ikke et behandlingssted, det er et sted der
du kan komme som du er og møte andre.
Ritas to hovedmålsettinger er å øke livskvaliteten for minst 5 hver dag og bidra til at
folk får gode opplevelser, som kan forsinke
deres vei inn i helsevesenet. Hun organiserer
en rekke aktiviteter bl.a. frokostgrupper, gågrupper, bingo, yatzy, kortspill og dataopplæring med hjelp av elever fra Jessheim
videregående skole. I tillegg arrangeres bussturer, teaterturer, fjellturer og sydenturer. Ungdommer med behov for arbeidstrening og
arbeidsmotivasjon fra videregående, NAV og
via bekjentskaper, kommer også til Frivilligsentralen. Vi i Kløfta IW er stolte og glade for
å kunne overrekke Margarette Golding-prisen.
Den henger høyt, men du er en verdig vinner,
avsluttet Bjørg, idet hun og Solveig overrekker
plaketten, nålen og blomster til Rita.
Rita takket for utmerkelsen. Frivilligsentralen
handler om å lage gode møteplasser for folk
uavhengig av bakgrunn og alder. Hun har et
tett og godt samarbeid med NAV og Jessheim
VGS, og de hadde 350 arrangementer i fjor!

Over: Bjørg Røhnebæk fester nålen på Rita
Fjeld Hovden. Solveig Wedding i midten.
Under: President Bjørg Røhnebæk, Kløfta IW,
Rita Fjeld Hovden og DP D31 Monica
Skarsem Fjeld
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lemlestelse. Sissel fortalte om Margarette
Golding som startet den første Inner Wheel
klubben i Manchester i 1924. Rotary har sin
Paul Harris Fellow Recognition, IW har Magrette Golding Award. Denne prisen henger
særdeles høyt, det er kun 3 personer i Norge
som har fått den. Sissel fortalte at det var
verdenspresidenten som oppfordret Fredriksten
IW til å søke om prisen til Safia. Dette var
kveldens store øyeblikk. President Gerd overrakte prisen, som består av et diplom og en
margerittnål. Safia ble rørt til tårer, og det var
det flere som ble.
Prisen tildeles for hennes arbeid for integrering
og forståelse mellom kulturer og mest av alt for

hennes engasjement for å stoppe kvinnelig
kjønnslemlestelse. Hun er en rollemodell. Hun
fortalte at hun selv var blitt kjønnslemlestet, ikke
bare en gang, men to ganger, for de var ikke
fornøyd den første gangen. Hun fortalte videre
om hvordan hun ble tvangsgiftet, med mannen
som voldtok henne og er far til hennes døtre,
og om hvordan hun og hennes kropp ble mishandlet for å komme til Norge. Denne prisen
betyr at jeg har enda mer jobb å gjøre, sa
hun.
Hun utdannet seg til sykepleier etter at hun
kom til Norge. I 2014 ble hun slått til ridder
av første klasse av St. Olavs orden for sitt
arbeide.

Innlegg i Moss Avis om
Inner Wheel Norge, distrikt 31

Hun kunne fortelle at hun har et godt styre i
ryggen – støttende og motiverende.
Samfunnet har en kjempeutfordring når det
gjelder frivillighet, og det er vanskelig å rekruttere folk, avsluttet Rita.

Fredriksten IW
arrangerte sitt møte på
Herregårdskafeen på Rød i
Halden.

70 forventningsfulle damer deltok og blant
dem DP Monica Skarsem Fjeld og Board
President Sissel Høihjelle Michelsen. Vi hadde
også mange gjester fra Halden IW,
Moss/Jeløy IW, Tune IW og Follo IW.
Vårt medlem, Safia Abdi Haase, underholdt
med afrikanske sanger og fortalte, at hun ikke
lenger er innvandrer, men ferdigvandret. De
hun møter på sin vei er medvandrere. Hun fortalte også om multikulturalbevegelsen som hun
har startet, først i Harstad, og så i Halden i
fjor høst. Hun fortalte om sitt arbeide for integrering og for å stoppe kvinnelig kjønns-

16

MAI 2016

Inner Wheel er en av verdens største frivillige
kvinneorganisasjoner og er aktiv i 103 land
med 100.000 medlemmer med klubber i fem
verdensdeler. Vi har som ideal å arbeide for
å vise større vennskap, forståelse og
hjelpsomhet mot alle mennesker, uansett rase,
klasse eller religion. IIW har konsultativ status
i FN’s ECOSOC og UNICEF. Inner Wheelmedlemmer kan besøke andre klubber i hele
verden. Alle inviterte kvinner kan bli medlem.
I Norge er det i dag 64 klubber og 1500
medlemmer fordelt på fem distrikt. Distrikt 31
dekker fylkene Akershus, Oslo og Østfold med
til sammen 17 klubber. Inner Wheel, distrikt
31 driver sitt eget prosjekt; Pikeleiren. Det er
en sommerleir for jenter i alderen 9 – 12 år,
som ikke har noe annet ferietilbud. Leiren
finner sted hvert annet år. Inner Wheel støtter
i dag to prosjekter:
- «Safe Motherhood», et nytt prosjekt for
kvinner med fødsel i trygge omgivelser og omsorg for mor og barn. Tidligere har vi støttet
Fistulaprosjektet, et prosjekt med fokus på å
støtte kvinner med fødselsskader og av den
grunn er utstøtt av samfunnet rundt dem.
- Dessuten støtter vi innkjøp og opplæring av
narkotikahunder i Norge.
Opprinnelig var IW kun for Rotarymedlemmers koner, den gang Rotary var en
mannebastion/organisasjon inntil de i 1990
årene begynte å ta opp kvinner som
medlemmer. I dag er vi en selvstendig organisasjon uavhengig av Rotary. Tre av
Moss/Jeløy IW sitter i distriktsstyret i året

2015/2016, det er
distriktspresident
Monica Skarsem Fjeld, distriktssekretær Sidsel
Semb Lie og distriktskasserer Else Enderød
Hansen, og da var det naturlig at distriktsårsmøtet skulle være i Moss – og tidlig lørdag
morgen vaiet IW-flagget over Hotell Refsnes
Gods på Jeløy. Men kvelden i forveien hadde
de fleste av medlemmene en festmiddag på
hotellet, hvor vi inntok en velsmakende meny
og hygget oss med underholdning, bl.a. av
søskenparet Karianne og Kristian Kjærnes,
som høstet enorm applaus for sin musikalske
og humoristiske vinkling. Ordfører Tage
Pettersen var invitert som gjest og ga forsamlingen en innføring om utviklingen i Moss, og
våre andre gjester, Rotary guvernørene Trygve
Danielsen og Jon Ola Brevig holdt interessante
innlegg om hva Rotary er opptatt av og prosjekter de arbeider med. I tillegg hadde rådspresident Britt Johanne Indresøvde et innlegg
om hvordan rådet arbeider. Ved årsmøtets
slutt, holdt spesialrådgiver Nina Gran fra Kommunenes Sentralforbund et foredrag om
bosetting av flyktninger, et høyst aktuelt tema
for tiden. Vår internasjonale organisator, Grete
Holte Eriksen fortalte fra en studietur i Etiopia,
hvor hun i oktober 2015 besøkte et par av de
prosjektene vi støtter. Jorunn Brevig fra Fredriksten IW orienterte om en ny IW-gruppe som
er under etablering i Kenya. Dette er fattige
kvinner som trenger hjelp fra oss til å betale
kontingenten. Medlemmene ble oppfordret til
å bidra med en pengegave, noe som innbrakte kr 6000,-..

Etter å ha sete som distriktsredaktør i
bladet vårt i tre år, så har eg undervegs gjort meg visse tankar om bladet,
og då eg
vart spurt av distr.styret i distrikt 28 om å
komma med nokre tankar om dette på distriktsårsmøtet, stilte eg nokre spørsmål til eigen klubb først.
Dette for å sjå om det var berre eg som meinar at bladet gjerne kan
få litt "ansiktsløfting". Korleis les me bladet ?
Har me tankar om endring i innhald?
Kan noko skje med layout?
Er det i det heile tid for å modernisera/endra bladet?
Det viste seg at svara eg fekk då, skulle vera nokså samstemte med
det som kom fram etter innlegget mitt på distriktsårsmøtet.
Det er tydeleg at dei fleste les det som eventuelt står om eigen
klubb. Rådspresidenten og RISO har gjerne trufaste lesarar, men
elles er det ein god del "skumlesing". Det som kjem frå klubbane er
nokså stereotypt, og det er heller få klubbar som kjem med stoff.
Det er liksom det samme som går igjen, og blir såleis gjerne keisam
lesnad. Spørsmålet om me i det heile skal ha eit blad, kom også
opp, og dersom så, er det greit å gå over til berre blad på nett?
Kor mange blad i året?
Det syntest vera semje om å fortsetja med eit blad å halda i handa.
Det er lite truleg at bladet blir meir lest om det blir lagt ut på nettet,

men dersom det handlar om å spara pengar, så er nok nettet
løysinga. Eit blad er etter mitt syn "limet" mellom klubbane, gjerne
enkeltmedlemmane, og mellom rådet og klubbane. Derfor er det
viktig med eit organisasjonsblad. Det var ikkje lagt opp til å finna
fram til løysingar og forslag på møtet. Det er likevel viktig å tenka
fram noko, og tankar kom.
Kanskje det er nok med to blad i året? Kan ein ha ein redaksjon beståande av redaktør og to-tre journalistar. Kan kvart blad ha sitt
hovudtema? Kan Nord-, Midt- og Sør-Norge kvar ha sin redaksjon
og få tildelt sitt blad i året å ha ansvaret for? Nytt frå klubbane vil
alltid vera av interesse, men kanskje anna enn reint møtereferat.
Allment gode og nyttige føredrag og/eller tre-minutt vil alltid vera fint
å få med. Det vart hevda at organisasjonsblad ikkje er aktuelt
lenger. Sjølv er eg ikkje samd i det. Eg får to utanom IWN i
posten, og eitt på nett. Dei to første likar eg å lesa, medan det på
nett lett blir forbigått. Der er heilt klart at det er innhaldet som avgjer
interessa for bladet.
Vel nokre tankar her, og fleire kan lett komma til. Det er ikkje sikkert
at det skal skje så mange endringar, men skal noko skje, kunne
kanskje ei interessegruppa få utfordringa med å komma med
konkrete forslag til forbetring både kva gjeld organisering, innhald
og layout ?
Kristi Y. Moe

Jeg har vært medlem i
Brumunddal-Moelv IW i 3 år.
Mannen min har vært medlem i
Rotary 11 år. Det kom også den
gangen, da han ble medlem der,
anmodning om at jeg da burde
være med i IW, uten at noen
egentlig tok personlig kontakt med
meg.
På det tidspunkt vurderte jeg ikke
medlemskap. Var i en helt annen
fase i livet mitt med full jobb med
mye ansvar, gamle foreldre, travel
ungdom i huset osv. OG, jeg ble
spurt om å være med i denne foreningen fordi mannen min var
med i Rotary, ikke fordi JEG VAR
MEG. Jeg tenkte også at IW var
en forening hvor det var litt mye
«Bristol og høye smørbrød», og
kunne ikke identifisere meg med å
være medlem der.
Men så ble jeg spurt for 3-4 år
sia. Hyggelig personlig samtale
med invitasjon til å komme på
julemøtet. Jeg og en venninne
gikk, og jeg sa til meg sjøl: nå må
du være litt positiv, og se hvordan
det er der og hvem som er der. Da
var jeg i en helt annen fase i livet.
Livet hadde roet seg noe ned, men

tenkte at der var det nok bare gamle damer, men erkjente før jeg
gikk at jeg var ikke så helt ung jeg heller, 63 år.
Jeg ble svært godt mottatt, møtt og ønsket velkommen. Som
hedmarkinger flest, så må man tenke seg om ei stund, men jeg ble
så spurt etter et par måneder, EN GANG TIL, og sa ja til å bli
medlem.
Vi har, så lenge jeg har vært med, hatt dyktige ledere som gjør

møtene meningsfulle.
Vi har
akkurat feiret 60-års-jubileum med
stor festmiddag sammen med bl.a.
våre menn. Etter denne festen sa
mannen min: -« jeg ser du trives
sammen med disse damene».
Hvordan er det? Jeg er med i en
kvinneorganisasjon som jeg tror
kan gjøre en forskjell for mange
kvinner i verden, nasjonalt og
internasjonalt, men også i
nærmijøet vårt. Jeg har fått 23 nye
venninner som jeg deler fellesskap
med minst en gang i måneden og
som jeg ellers hadde gått glipp av
å bli kjent med. Jeg er sekretær i
klubben vår. Det er ikke svært
mye arbeid, og jeg er i et styre
med lang erfaring som veileder
meg hvis jeg trenger det. PC
arbeid var ikke ukjent for meg,
men jeg har måttet streve litt, og
jeg synes det er moro å mestre
mer på det området også.
Til nå har IW gitt meg noen nye
perspektiver og utfordringer som
jeg tror også kan berike min pensjonist tilværelse når den forhåpentligvis kommer om ikke så
lenge!
Med vennlig hilsen
Liv Sørlundsengen
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Avstemning i saker fra rå

b og hemmelighold til alle distrikter
Hvorfor må vi ha stemmetellende klub
har avholdt sine distriktsårsmøter?
mning om samme sak, flertallet av
Den enkle forklaring er at det er avste
mninger: alle stemmer må være
klubber avgjør. Som i alle andre avste
avgitt før opptellingen starter.
distrikt som allerede har hatt møte,
Dersom avstemningsresultatet fra et
ses dette på som Canvassing, noe
brukes til å påvirke et annet distrikt,
som ikke er tillatt i IW.
Halldis Helleberg
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Ny viserådspresident 2017
Forslag på kandidater til vervet som viserådspresident
skal være hos distriktspresidenten senest
30. september 2016. Bruk skjema 02.
Er det flere kandidater i et distrikt, skal klubbene velge
sin kandidat, da det kun kan nomineres én kandidat.
Skjema 02a. Ved likt stemmetall fortas loddtrekning.
Kandidaten nomineres av distriktsstyret. Navn på den
nominerte sendes rådspresidenten senest 1.
desember. Skjema 02b.
Kandidatene presenteres på nettsiden til Inner Wheel
Norge og i INNER WHEEL NYTT etter jul. Ved bare
én kandidat, kreves det kun godkjennelse av NIWR.
Ved flere nominerte kandidater blir det skriftlig valg
som avgjøres av klubbene.
(Veiledning for valgprosess til verv i NIWR side 132133 i medlemsboka)
Halldis Helleberg
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Våre prosjekter
Per idag, 10. mai 2016, er det følgende på de ulike konti:
Narkotikahund: 166.581,96
Safe Motherhood Ambassador: 67.588,63
Handicamp: 8.600,-

To klubber har bedt om å få tilbake sine bidrag til Handicamp som ble
kansellert. Begge klubbene har opplyst at de vil benytte pengene til andre prosjekter. Tilsammen kr. 5.800,- er returnert til klubbene.
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Minner om
dette:

Trykksakpartner
Per-Anders Thorvaldsen
Skredderveien 2,
1537 MOSS
Han har nå også kun
mobiltelefon (samme som
før): 48 06 65 50
Alternativt kan endringer
sendes som egen mail til
ham:
per@trykksakpartner.no
Han har ikke lenger faks.

Vår nye RISO
Jeg er Bjørg Lindseth Kurszus, fra Mosjøen og
Farsund.
Som 18-åring var jeg utvekslingsstudent i
USA. Interessen for internasjonale saker kom i
møte med amerikanske familier og andre
studenter med ulik religion, rase og kultur.
Tilbake i Norge gikk jeg siste året på gym i
Farsund. Så fikk jeg med meg Ex Phil før jeg
dro til Østerrike og var fremmedarbeider, før
lærerutdanning, tysk grunnfag og 6-10- årspedagogikk.
Jeg har jobbet i barne- og ungdomsskolen til
jeg ble pensjonist i 2013.
Vi har tvillingjenter og en gutt, vokst opp i
Ryfylke der vi bodde 17 år, før vi flyttet tilbake
til Farsund. Nå er familien utvidet med 3
svigerbarn og 5 barnebarn i Lillesand, Bærum
og Manchester.
Jeg var aktiv i Amnesty International og hadde

stor glede av medlemskap i Sand Bondekvinnelag og Ryfylke Kunstlag. Jeg liker bøker,
kunst, svømming, å være sammen med venner
og å være i naturen. Jeg trives på tur med fiskestang eller på rotur på ei stille elv. Det blir
også utallige turer langs Listastrendene, med
”kanskje-pose” til søppel og kikkert til fugleopplevelser.
Siden 1996 har jeg vært i IW. Jeg er veldig
glad i klubben min, særlig at vi er forskjellige,
både i alder og interesser. Det er spennende
å være i en stor internasjonal kvinneorganinsasjon. På Convention i Istanbul satt jeg i salen
da vi vedtok å være sjølstyrte angående
klubbmedlemskap. Historisk! Jeg liker
styreverv, både i klubb og distrikt. En fin måte
å bli bedre kjent med andre på. Og da
hjelper jeg å holde IW-hjulet vårt i gang! Jeg
gleder meg til å ta fatt på RISO-vervet fra
høsten av.

Stavanger IWK

Charterdato 23.08.1946

70 år

Fauske IWK

Charterdato 07.09.1996

20 år

Moss-Jeløy IWK

Charterdato 10.09.1976

40 år

Ørsta IWK

Charterdato 10.10.1956

60 år

Lillestrøm IWK

Charterdato 19.10.1956

60 år

Ålesund IWK

Charterdato 30.10.1956

60 år

Nøtterøy IWK

Charterdato 11.11.1966

50 år

Notodden IWK

Charterdato 18.11.1961

55 år

Hønefoss IWK

Charterdato 25.11. 1961

55 år

Trondhjem IWK

Charterdato 27.11.1961

55 år

D27
Eva Kolås
Kristin Sofie Bergmann
Aase Margrete Leite

Ørsta IW
Ørsta IW
Ørsta IW

D28
Else Merethe Strande
Liv Mariann Ophus Thingbø
Marit Byre

Bryne IW
Bryne IW
Sola IW

D29
Liv Lindqvist
Marit Aasen
Inger Hustad

D31
Solvår Fjæstad
Toril Eikanger Gullaksen
Wera Sandboe
Liv Helene Hesler
Inger Karin Løkkeberg
Bjørg Elise Østbråthen
Kari Haukenes
Anne Marie Aagaard Stub
Bodil Riisberg

Lillestrøm IW
Lillestrøm IW
Lillestrøm IW
Lillestrøm IW
Lillestrøm IW
Gimle-Majorstuen IW
Gimle-Majorstuen IW
Gimle-Majorstuen IW
Kolsås IW

Gimsøy IW
Gimsøy IW
Nøtterøy IW

Liv Fuglset, Egersund IW, død 16.02 2016
Marit Bjørgan, Trondhjem IW, død mars 2016
Ingrid Hovden, Ørsta IW, død 19.05 2016
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Fra Brumunddal-Moelv IWs 60-års jubileum på Høsbjør.
Tre medlemmer som var med fra starten: Kirsten Lundby, Turid Langmoen og
Liv Halvorsen sammen med klubbens president Lise Holland.

Markedsfør Inner Wheel
- bruk medlemsnålen!

