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Kære Verdenspræsident
Jeg vil hermed give Dem en opsummering af aktiviteterne i de 106 (ca. 2875 medlemmer) Inner Wheel
klubber i Danmark i Inner Wheel året 2016-2017.
Aktiviteter
Der foregår en lang række aktiviteter i klubberne over hele landet, nogle mere opfindsomme end andre.
Inner Wheel temaet i 2016-2017, ”Touch a Heart” – ”Varm et hjerte”, har været mottoet for dette års
aktiviteter.
Der har været mange initiativer rundt om i landet for at leve op til dette tema. Opsummeringerne fra
Distrikterne beretter om stor opfindsomhed, energi og sammenhold over hele landet.
Man kan ikke fremhæve nogle initiativer frem for andre, blot konstatere, at der udvises stor hjertevarme og
flid rundt om i klubberne.
Der er alligevel et særligt projekt, som jeg vil omtale. I Distrikt 44 er der flittig gang i strikkepindene. Der
strikkes små bamser, som gives til børn, der på den ene eller anden måde befinder sig i en situation, hvor
de har ekstra behov for trøst. For eksempel kan det nævnes, at i sommer har en repræsentant for initiativet
været på Grønland og har overrakt 125 bamser og 60 bamsesoveposer til Grønlands Sundhedsvæsen. Det
gjorde stor lykke. Jeg er opmærksom på, at det kan være betænkeligt at fremhæve et projekt frem for
andre, men netop Bamseprojektet understreger, at der er stor hjertevarme rundt om i landet og det lever
jo til fulde op til årets tema.
Verdens børn/fadderskaber
Børns velfærd betyder meget for Inner Wheel Danmarks medlemmer. Cirka 90 børn rundt om i verden
nyder godt af vore medlemmers fadderskaber. Formålet med disse fadderskaber er at bidrage til børnenes
uddannelse og forsørgelse. Det er børn, hvis forældre er døde eller ikke har mulighed for at tage sig af
deres opvækst, der nyder godt af disse fadderskaber. Fadderskaberne administreres af forskellige
internationale organisationer med repræsentation i Danmark. Den samlede omkostning til disse
fadderskaber beløber sig til omtrentligt kr. 205.000.
Donationer
En hel del af vore klubber har fejret Inner Wheel dagen, den 10. januar med forskellige aktiviteter og
donationer i den anledning. I løbet af året er der indsamlet og doneret omkring kr. 1.100.000. Dette beløb
er blevet doneret til en bred vifte af organisationer nationalt og internationalt. Som altid har fokus været på
børn, kvinder og formål af humanitær karakter. I forbindelse med indsamling af disse midler har
medlemmerne over hele landet udvist stor aktivitet og opfindsomhed.
Årsindsamlingen
En del af det medlemsgebyr, som indbetales til Inner Wheel Danmark afsættes hvert år til en fælles
donation til en velgørende organisation i Danmark. I Inner Wheel året 2015-2016 har Årsindsamlingen
indbragt kr. 191.100. Dette beløb blev i forbindelse med Landsmødet på Nyborg Strand overrakt til
organisationen, Børns Vilkår, som yder en uvurderlig indsats for børn med udfordringer af den ene eller den
anden art
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Venskaber/Venskabsklubber
En del af Inner Wheels formål er, som bekendt, ”at fremme og styrke venskaber”. Når medlemmerne
samles til fælles arrangementer forår og efterår, er det helt tydeligt at der opstår varme venskaber både
indenfor og på tværs af klubberne. Der er altid stor gensynsglæde, snakken går livligt og munter latter
klinger.
De fleste klubber har venskabsklubber i både Danmark og vores nabolande. Hovedsageligt består
aktiviteterne i udveksling af månedsbreve og julehilsener, men det sker ikke så sjældent, at disse venskaber
udmønter sig i besøg mellem klubberne til stor glæde for de respektive klubber.
Klubmøderne
I Danmark har de fleste klubber et fast sted, hvor de holder deres møder. Oftest forløber et klubmøde
sådan, at man starter med et fælles måltid. Dette efterfølges typisk af et foredrag om et relevant emne, et
medlem har et indlæg på 3 minutter, ISO orienterer om sine aktiviteter og der orienteres om relevante
nyheder.
Øvrige indsamlinger
Dåseringe
I januar måned 2017 var en delegation fra ”Projekt dåseringe” i Thailand, hvor de kunne overrække en
donation på 350.000 Bath (Dkr. 70.000), som var resultatet af indsamling af dåseringe i 2016. I forbindelse
med overrækkelsen af årets donation den 23/1 2017, var repræsentanterne for Projekt Dåseringe og Inner
Wheel inviteret i audiens ved Thailands Prinsesse, Hendes Kongelige Højhed Pinsesse Sirindhorn på
hospitalet Prostheses Foundation i Chiang Mai, som tak for den støtte og indsats Projekt Dåseringe har ydet
igennem årene. Det var en meget stor og højtidelig oplevelse. Siden 2013 er der i alt doneret 2.2 millioner
Bath (Dkr. 440.000).
Frimærker
Selvom meget post nu er afløst af e-mail, så sendes der stadig meget almindelig post. Der samles stadig
frimærker, som indsendes til organisationen Verdens Børn. Frimærkeindsamlingen indbragte i 2014 Dkr.
69.000.-, som går til organisationens formål.
Kapsler fra vandflasker
Også kapsler fra vand- og sodavandsflasker samles ind. De midler denne indsamling indbringer sendes til et
børnehospital i Argentina.
Afslutning
Som det fremgår af denne rapport, foregår der mange aktiviteter, som involverer mange af de entusiastiske
Inner Wheel medlemmer, som vi har i Danmark. Jeg håber at have givet Dem et indtryk af, hvad vi i Inner
Wheel Danmark har beskæftiget os med i det forgangne år, og jeg vil hermed ønske Dem held og lykke med
Deres arbejde i det igangværende Inner Wheel år.
Venlig hilsen
Birgit Baltzer
Ledende DISO
Inner Wheel Danmark.

