Kære Inner Wheel Danmark – kære Inner Wheel veninder
Jeg har nu været på dansk jord i godt en uge – og alle de mange rejseoplevelser er ved at
forplante sig.
Det har været en fantastisk rejse til Australien, hvor Convention i Melbourne var det store
højdepunkt. Ikke mindre end 60 danskere deltog i festlighederne.
Nogle benyttede lejligheden til at besøge familie og udvekslingsstudenter derude, andre holdt en
dejlig ferie før og efter Convention.
I næste IWI vil der være en udførlig rejsebeskrivelse – også af den private ferie, som var planlagt
af Benedikte Ehlers – til stor tilfredshed for os alle.
Convention vil i 2021 være i Indien, i Japur. Afstanden hertil er ikke så lang som til Australien, så
jeg håber, at lige så mange danskere – eller måske endnu flere – benytter lejligheden til at tage til
Convention.
At deltage i Convention kan ikke beskrives – det skal mærkes. Det er så tydeligt, at vi er en
international kvindeorganisation. Vi har alle en fælles mission: Inner Wheel.
Selvom vi er fra vidt forskellige kulturer, med forskellige hudfarver og sprog, bindes bånd på tværs.
Gamle venner mødes – nye venskaber knyttes, det er så vildt dejlig en oplevelse.
Vi møder kvinder på gaden med navneskilt og Convention-taske. Straks får man et smil og en lille
sludder. Vi er fælles om Inner Wheel – vi er Inner Wheel veninder!
Verdenspræsidenten, Dr Kapila Gupta ledede Convention med smil og positive kommentarer.
Hendes humor gjorde, at vi alle følte os vældig godt tilpas.
Onsdag var der Symposium. Temaerne var her: Synergi in Inner Wheel: Together we make a
difference, Building bridges for a global community og Live Green – Think Green – Love Green.
Det var en fin start på Convention. Om aftenen var der bytte af klub-bannere og små gaver…

Torsdag var der åbningsceremoni med flagparade, hvor nationalpræsidenterne bar deres lands
flag ind over scenen. Det var meget højtideligt. Jeg var meget stolt over at bære den danske fane.
Den australske minister Natalie Hutchinson fortalte i et indlæg om en kampagne, de kørte - med
det mål at komme vold i nære relationer til livs. (Safe and Strong) Ligestilling er en helt afgørende
faktor for, at projektet kan lykkes.
Forfatter og tv-speaker Tracy Spicer fokuserede på kampen for ligestilling i arbejdslivet – det
gjorde hun med stor humor.
Jean Kittson, kendt filmpersonlighed og journalist talte om kvindens krop og de tabuer, der er
omkring bl.a. overgangsalder. Hun er ligeledes en mangeårig støtte for Australiens store projekt,
finansiering af stamcelleforskning, baseret på blod fra navlestrenge.
Sidst – men ikke mindst - var der nogle unge piger, der fortalte om de ting, der optog dem – de var
meget dygtige og fremsynede. Det var rigtig spændende at høre – bl.a. at bulgarske Rosita havde
startet en IW-klub for indvandrerkvinder i Sofia. Målet med dette var at styrke deres netværk
gennem venskaber.
PowerPoint præsentationerne fra alle indlæg vil blive lagt ud på den Internationale hjemmeside.
Lørdag blev vi præsenteret for den nye Internationale Web side. Den var meget flot, og Sandra,
vor internationale webmaster, fik megen ros for det flotte arbejde, hun har udført i den forbindelse.
Vi blev præsenteret for vort nye projekt ”Caring for woman and girls”.
Det erstatter ”Happier Futures”.
Vi vil i Norden forsøge at finde et fælles nordisk projekt – det vil betyde mere synlighed for os.
Kort om Business Sessions.
Der var mange proposals og amendments til proposals, som der skulle stemmes om – 14 blev
vedtaget og 9 faldt.
Der vil komme en udførlig gennemgang af Business Sessions på vor hjemmeside. Resultaterne fra
afstemningerne vil ligeledes blive lagt på vor hjemmeside under Convention.
Tak til Inner Wheel Danmark for denne mulighed for
at deltage i Convention i Australien og endnu en
gang tak til alle jer, der deltog – tak for
opbakningen.
Mange Inner Wheel hilsener fra

Birgitte

Spor i hjerte og sind …..

