I Svinninge Inner Wheel har vi afholdt vores årlige julebasar, til fordel for Verdens Børn
www.verdensboern.dk lørdag den 30. november 2013.
Vi havde en god og velbesøgt basar, med et indslag af et kor fra Sorø Musiske Skole under ledelse af
organist Annelies Van Der Meer.
På basaren har vi en cafe, hvor vi sælger gløgg, æbleskiver, kaffe, kage samt mindre lune retter.
Cafeen er velbesøgt, og mange tager familien med og hygger sig et par timer.
I år havde vi fået en masse vareprøver af sengetøj, badeværelsesforhæng, puder, badekåber og mange
andre ting. Det hele var opstillet i forgangen ind til salen. Det var et tilløbsstykke, og der blev meget sjov ud
af det. Boden var bemandet med ”kræmmere” fra både Svinninge Rotary og Inner Wheel.
På basaren sælger vi også brugte ting, som både Rotary og Inner Wheel samt venner og bekendte leverer.
Hjemmelavet marcipan, småkager og marmelade, er også kærkommen for mange, som ikke magter at bage
selv. Derudover havde vi boder med bl. a. stjerner, legetøj, nisser, strikkede og hæklede ting, smykker og
meget mere.
Vi får mange sponsorerede gaver, som vi bruger på vores lotteri. Det er fra lokale butikker og firmaer, men
også fra større udenbys firmaer.
Julebasaren i Svinninge, var blevet afholdt i 30 år af den lokale forening for Verdens Børn.
For 4 år siden overtog Svinninge Inner Wheel basaren, da den ellers var blevet nedlagt. Vi var 3 piger fra
Inner Wheel, som havde hjulpet til ved basaren i nogle år, og vi fik hurtigt nogle flere piger fra IW med på
ideen.
På basaren har vi rigtig stor glæde af Svinninge Rotary. De stiller gladelig op både fredag, når boderne stilles
op, og lørdag, når vi afholder basaren. De trykker vores plakater, sørger for annoncer, henter varer og stiller
skilte op og en masse mere.
Der er en stor sidegevinst, ved at holde basaren. I Inner Wheel, har vi fået et rigtig godt sammenhold og er
kommet meget tættere på hinanden.
Det samme er sket for de Rotarianere som deltager i basaren. På basaren arbejder vi sammen på tværs i de
forskellige boder, og alle bliver brugt til det man er bedst til.
Når Svinninge Rotary har et arrangement, stiller vi også op for dem.
Julebasaren i år, gav et overskud på kr. 45.000,00, som går ubeskåret til Verdens Børn.
På julebasarens vegne
Grethe Laursen
Svinninge Inner Wheel

