Efterårshilsen

Vi er nu godt i gang med det nye Inner Wheel år.
Jeg håber, at I alle har nydt sommeren, og den har givet ny energi til arbejdet i
klubberne. Jeg ser frem til at følge jeres aktiviteter i månedsbrevene, læse 3
minutter og ikke mindst møde jer ude omkring i landet.
Det glæder mig meget at se på Facebook, hvordan mange klubber aktivt deler billeder af
spændende arrangementer – og derved gør opmærksom på Inner Wheel Danmark og på de
mange aktiviteter i klubberne. På den måde er Dansk Inner Wheel med til at leve op til
verdenspræsidentens - og mit - ønske om mere synlighed.
Udover det beløb, vi giver til årsindsamlingen, er der er i 2016 – 2017 doneret i alt 1.227.102 kr. til
nationale og internationale projekter. Årsindsamlingen overrækkes ”Broen” på Nyborg Strand.
Vi er herved alle med til at give et bedre liv og oplevelser til dem, der har behov for det. Det er jeg
rigtig stolt af – stolt af at være en del af Inner Wheels unikke netværk. På den måde efterlader vi
et varigt spor – ikke kun hos os som givere, men specielt hos dem, der modtager!
We ”Leave a lasting Legacy”.
Pastnationalpræsident Lena Pedersen og jeg har i denne måned deltaget i European Meeting i
Ålborg og i Nordic Meeting i Helsinki. Her deltog repræsentanter fra alle de europæiske og
nordiske lande. Blandt mange andre spændende ting diskuterede vi Convention 2018 og
holdninger til de fremsatte Proposals. Referat af begge møder finder I på hjemmesiden.
Det var spændende og meget udbytterige dage.
Jeg er nu i gang med forberedelserne til næste nationalbestyrelsesmøde og til Landsmødet på
Nyborg Strand. Jeg glæder mig til samværet og gensyn med dejlige bekendtskaber fra hele landet.
At være med på Nyborg Strand er en fantastisk mulighed for at møde nye ansigter og gamle Inner
Wheel venner og diskutere fælles opgaver og udfordringer.
Vi ses.
Birgitte Müthel
Nationalpræsident 2017-2019

Inner Wheel – spor i hjerte og sind …..

