Kære alle medlemmer i Inner Wheel Danmark
Sommerferien er nu i gang for de fleste, og nye bestyrelser er på plads i distrikter og
klubber. Stort tillykke til jer alle - jeg håber, I får et rigtig godt Inner Wheel år, et godt
arbejdsår, hvor I er med til at gå foran og styrke vort fundament - tage ansvar for vort
rotationsprincip.
Tak til jer alle i klubber og distrikter for invitation og deltagelse i
distriktskædeoverrækkelser. Det har været dejlige oplevelser - højtidelige dage fyldt
med optimisme og glæde. Jeg er kørt hjem fyldt med glæde over den positive Inner
Wheel ånd, jeg har mødt i alle distrikterne. Det tegner godt for fremtiden.
Mit indlæg på disse møder har bl.a. handlet om vigtigheden af at vi i bestyrelsesarbejdet husker de 3
motivations S`r:
Vi skal have det Sjovt
Vi er Sammen
Vi har en fælles Sag
Det skal gerne være sådan, at når året er slut og stafetten skal gives videre, siger vi : “øv” - men nye skal til
og have den mulighed.
Mulighed er netop hvad bestyrelsesarbejdet er: personlig udvikling og dejlig socialt samvær.
Så et godt råd - et ønske - er at I springer på “toget”, når hjulet igen skal dreje.
Tillykke til Lene Krüger Schade med endnu et år i Boarden. Dejligt for Danmark med en repræsentant på
denne fornemme plads.
Vor nye verdenspræsident Chris Kirby har nu offentliggjort sit tema for det kommende år: “Empower and
Evolve”.
Chris Kirbys mål er, at hun, med fokus på ovennævnte, vil arbejde for fortsat at styrke og udvikle Inner
Wheel.
Chris håber, at temaet opmuntrer vore medlemmer til at dygtiggøre sig gennem Inner Wheel, således at vi
lærer gennem vor ”arv”.
Denne viden skal vi bruge til at sikre vor vækst - individuelt og i fællesskab. Hun håber, at vi ved at bruge
Inner Wheel temaet vil plante ”gode frø”, så vi sikrer, at Inner Wheel fortsætter med at gøre en forskel og
”blomstre rundt omkring i verden ”.
Inner Wheel skal fremstå synlig og succesfuld.
Jeg vil opfordre jer til at læse hendes budskab på hjemmesiden. Gennem symbolet og temaet er der en
anerkendelse af det store behov for kvinder til at ændre verden gennem deres egen styrke og følelse.
Tak til den “gamle” nationalbestyrelse for et godt og konstruktivt samarbejde.
Tak til landswebmaster Birte Holst for de mange år ved computeren. Vemodigt at skulle sige farvel til nogle
dejlige Inner Wheel veninder - I har alle været med til at sætte varige spor - på glædeligt gensyn ved møder
ude i landet!
Vi bliver nu et nyt hold med de personlige forskelligheder, der er behov for og skal være plads til i en
bestyrelse. Jeg glæder mig meget til samarbejdet med den nye nationalbestyrelse.
Med de ord vil jeg ønske alle medlemmer en fortsat dejlig sommer med masser af sol og afslapning og
samvær med dem, I holder allermest af!
Birgitte Müthel
Nationalpræsident 2017-2019
Inner Wheel – styrke og udvikling

