Inner Wheel Danmark
August 2019
Kære Verdenspræsident
Jeg vil hermed give Dem en opsummering af aktiviteterne i de 101 (ca. 2651 medlemmer) Inner Wheel klubber i
Danmark i Inner Wheel året 2018-2019.
Aktiviteter
Traditionen tro har der i dette Inner Wheel år været stor aktivitet i klubberne landet over. Under overskriften
”Caring for Women and Girls” (Omsorg for kvinder og piger), som blev iværksat efter Convention i Melbourne i
april 2018, har Inner Wheel Danmark iværksat et samarbejde med støtte til Mødrehjælpen i Danmark.
Mødrehjælpen støtter og styrker udsatte familier gennem professionel rådgivning og frivillige aktiviteter. De giver
støtte og vejledning bl.a. til voldsudsatte børn og kvinder og til unge familier. De har lokalafdelinger i de fleste
byer i Danmark. Vi har derfor god mulighed for at støtte både landsdækkende og lokale aktiviteter. I den relativt
korte periode dette projekt har været i gang er Mødrehjælpen blevet støttet med kr. 47.378. De indsamlede
midler stammer hovedsageligt fra salg af Kurvetasker, som produceres af et Kvindeprojekt i Madagascar.
Der har været mange andre initiativer rundt om i landet som lever op til temaet ”Caring for Women and Girls”.
Opsummeringerne fra Distrikterne beretter om stor opfindsomhed, energi og sammenhold over hele landet.
Mange gode initiativer har præget året. Fælles for dem alle har været at gøre en indsats for at hjælpe og støtte
personer (primært kvinder og børn), som på en eller anden måde vil være glade for en hjælpende hånd. Der er i
lighed med tidligere år bagt kager til ældrearrangementer på plejehjem, der er syet og doneret Hjertepuder til
brystopererede kvinder, der er strikket bamser til børn på hospital, der er strikket tæpper til børn på
Julemærkehjem og meget, meget andet.
Verdens børn/fadderskaber
Børns velfærd betyder meget for Inner Wheel Danmarks medlemmer. Cirka 96 børn rundt om i verden nyder godt
af vore medlemmers fadderskaber. Disse børn får igennem klubbernes bidrag støtte til deres skolegang og
forsørgelse. Det er børn, hvis forældre er døde, eller som ikke selv 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.
182.800.
Donationer
En hel del af vore klubber har fejret Inner Wheel dagen, den 10. januar med forskellige aktiviteter og har givet
donationer i den anledning. I løbet af året er der indsamlet og doneret omkring kr. 823.000. 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 både i og udenfor Danmark. 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 et beløb til en fælles
donation til en velgørende organisation i Danmark. I Inner Wheel året 2018-2019 har Årsindsamlingen indbragt
Kr. 183.333. Dette beløb bliver i forbindelse med Landsmødet på Nyborg Strand overrakt til Lukas Huset, som er
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Danmarks eneste Børnehospice. Udover det beløb, som Årsindsamlingen har indbragt har medlemmerne i Distrikt
47, der i år har valgt modtageren, indsamlet kr. 193.139. Dette beløb vil ligeledes blive overrakt i forbindelse med
Landsmødet. Det vil helt givet være en meget velkommen støtte til et projekt, som gør en uvurderlig indsats for
familier, hvor børn er ramt af alvorlige og livstruende lidelser.
Inner Wheel Danmark er opdelt i 5 distrikter, og det går på skift mellem distrikterne at udvælge, hvem der skal
modtage det kommende års Årsindsamling. Denne udvælgelsesmetode har vist sig at medføre at medlemmerne i
det aktuelle distrikt ofte gør en ekstraordinær indsats for at rejse supplerende midler til ”deres” projekt.
Øvrige indsamlinger
Dåseringe
Der er stor aktivitet omkring indsamling af dåseringe. Projekt Dåseringe er et dansk velgørenhedsprojekt, der
arbejder i Skadinavien og hjælper mine- og sygdomsramte i Asien. Projektet har siden 2012 ydet økonomisk hjælp
i blandt andet Kina, Vietnam, Malaysia og Thailand.
Der er for nyligt solgt 13,3 tons af de små ringe, og Projekt Dåseringe, håber at få samlet midler sammen, så de
kan rejse til Thailand i begyndelsen af år 2020 og overrække 1 million Bath svarende til ca kr. 225.000 til Prothesis
Foundation. Indtil nu har projektet doneret 2.148.298 Bath svarende til Dkr. 423.000Frimærker
Der samles stadig frimærker, som indsendes til organisationen Verdens Børn. Frimærke indsamlingen indbringer
stadig et anseligt beløb, som går til organisationens formål.
Kapsler fra vandflasker/Briller
Også kapsler fra vand- og sodavandsflasker samles ind. De midler denne indsamling indbringer doneres til et
børnehospital i Argentina, og indsamlede briller sendes primært til Afrika.
Venskaber/Venskabsklubber
En del af Inner Wheels formål er som bekendt, ”at fremme og styrke venskaber”. Når medlemmerne samles til
fælles arrangementer, 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
mellem venskabsklubberne 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 medlemmerne i 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. Når den
formelle del af mødet er færdig, er der tid til socialt samvær, og mange dejlige venskaber etableres.
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.
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