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Der er fra alle involverede i både tekst og fotos givet samtykke til,
at materialet kan bringes i Inner Wheel Nyt!

Velkommen til Inner Wheel året 2019-2020
Velkommen til alle de nye bestyrelser i såvel klubber, som distrikter, som nationalt, tak
fordi I alle vil gøre en indsats for vores fælles hjertebarn. Jeg er sikker på at I rundt i landet,
har planlagt spændende programmer for det kommende år.
Ikke mindst en speciel velkomst til de 131 nye danske Inner Wheelere, der blev medlemmer sidste år, samt til ikke mindre end 31 nye i den første måned af dette år. Velkommen
til jer i den nye Hellerup Inner Wheel Klub, håber I vil blive rigtigt glade for det fællesskab
Inner Wheel byder på, både nationalt og internationalt.
Dagen på Hopballe Mølle, hvor min klub, Give Inner Wheel, havde arrangeret en fantastisk fest, vil jeg aldrig glemme.
Mine visioner for perioden er, at vi i fællesskab, alle landets klubber og distrikter får udviklet og forenklet vores organisation, så den passer bedre til dagens Danmark og moderne
danske kvinder.
At vi alle i hele Danmark støtter op om vores samarbejde med Mødrehjælpen, under temaet Caring for Women and Girls, både med praktisk, såvel som økonomisk hjælp.
For mig er det enkle budskab: Inner Wheel gør en forskel og dette på flere planer:
For det enkelte medlem, for fællesskabet, for alle dem vi, hjælper via vore donationer og internationalt, idet vi er repræsenteret overalt i verden og har repræsentanter med konsultativ status under FN.
Kirsten Møller
Nationalpræsident
2019-2021

Welcome to all of you to
the new Inner Wheel year 2019-2020

Welcome to all new boards in clubs, districts and at national level, and thank you for
doing your part for our common goal.
I’m sure all clubs and districts in Denmark have exciting programs for the coming year.
A special welcome to the 131 new Danish Inner Wheel members, who joined us last
year, as well as to the 31 women who became new members of Inner Wheel during the
first month of this year.
Welcome to all the members of the new Hellerup Inner Club, with the hope that you will be delighted with the community Inner Wheel can offer at national and international level.
I will never forget the day I became Danish National President and my club Give Inner Wheel had arranged a fantastic
event at Hopballe Mølle with my family and many Inner Wheel members present.
My visions for the next two years are that we in clubs and districts jointly develop and simplify our organization in order
to be an attractive choice for potential new members, who are modern women in today’s Denmark.
that we all in Inner Wheel Denmark support our common cause ”Mødrehjælpen” under the theme Caring for Women
and Girls, both with practical as well as financial support.
For me the simple message is that Inner Wheel makes a difference on several levels, for each member, for the community, and for all those we help through our charity and donations.
Internationally we are represented worldwide, and finally we are represented at the UN with consultative status.
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Velkommen til årsskriftet 2019

Jeg håber, du vil læse de mange artikler og billeder, vi - i redaktionsgruppen - har samlet til dette årsskrift. Artiklerne
kan forhåbentligt være med til at give inspiration til Inner Wheel møder i din egen klub.
Artiklerne afspejler mange af de oplevelser, klubberne har haft i det forløbne år. Fælles for dem er, at de viser, klubberne har det sociale aspekt i højsædet. De viser, at vi er ”Kvinder i bevægelse”, vi har alle stor fokus på udvikling og
fællesskab.
Vores verdenspræsident Phyllis Carter siger i sin velkomsthilsen, at Inner Wheel i hele verden tæller over 110.000 innovative og inspirerende kvinder. Og hvor er det rigtigt.
Hun siger: ”Vi skal vise hvor succesfuld International Inner Wheel bliver, når vi holder i hånd verden over og efterlader fodspor for andre at følge” - ”Together We can”.
Vi skal alle gøre en indsats for at gøre opmærksom på Inner Wheel. Fortælle omverdenen om vores ”gode historier”.
Brug nu jeres lokalaviser - brug de sociale medier!
De 5 Diso’er er altid klar til at modtage indlæg fra dig og din klub. Sammen med dem vil vi, Redaktionen, Dorte Allerup,
Ellen Ladefoged og jeg formidle budskabet om de spændende aktiviteter, der foregår hos jer i jeres klub, til alle vores
medlemmer i hhv. IWI og årsskriftet.
Mange Inner Wheel hilsener
Birgitte Müthel
Pastnationalpræsident

				

Birgitte Müthel

Dorte Allerup

Ellen Ladefoged

LIVET SKAL LEVES...
...IKKE OVERSTÅS
Foredrag med lysbilleder og sang om
hvad livet gør ved os

•
•
•
•
•

Hvad er et godt liv?
Hvad er meningen med livet?
Forhold til vore børn og børnebørn
Hvem er vi og hvad bliver vi til?
Hvad er et harmonisk menneske?

• Forhold til vor partner og familie og venner
• Hvordan får vi ting til at gro i vort liv?
• Hvordan møder jeg livet i modgang
og glæde?
• Hvordan bliver vi velfungerende glade
og positive mennesker?

Jeg nyder at være:

• Vinbonde og den arbejdsglæde der følger med. Jeg er stolt af at være anpartshaver i en af Skandinavien’s måske mest spændende vingårde, Glenholm Vingård.
Der skabes oplevelser og den gode stemning i fællesskab.
• Foredragsholder og Tour koordinator.

Benedikte Ehlers · Vorretvej 5, Katrinedal · 8654 Bryrup · Tlf. 20273699 · Mail: benedikteehlers@gmail.com
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Verdenspræsidentens ord
På den internationale hjemmeside finder du en præsentation af vores nye verdenspræsident, hendes tema for året
og tanken bag hendes logo.  
Verdenspræsidentens tema for året 2019/2020:
Inner Wheel hjulet er drejet igen - og dette nye år starter
med et nyt tema: ”Sammen kan vi”.
”Sammen kan vi” er tre meningsfulde ord, og ved at arbejde
sammen inden for de 104 lande, som Inner Wheel er repræsenteret i, kan vi bevise, at medlemmer af Inner Wheel
kan nå deres drømme og gøre en forskel i denne stadigt
skiftende verden, mens de nyder klublivet sammen med
110.000 andre medlemmer verden over.
Kvinder er store ledere, og sammen med Inner Wheel kan
vi gøre verden til et mere sikkert og bedre sted for alle at bo. Ved at arbejde sammen kan man opnå alt, hvad enten
det drejer sig om sygdomsbevidsthed, fattigdomsforebyggelse, tilgængelig uddannelse, beskyttelse af miljøet, færdighedstræning, kvindelige hygiejnebestemmelser eller de mange andre situationer, hvor forbedring af kvinders og deres
familiers sikkerhed og velvære er berørte.
International Inner Wheel er også repræsenteret ved De Forenede Nationer i New York, Genève og Wien af dedikerede medlemmer, der deltager i og er involveret i diskussioner om blandt andet kvinder og børn, bæredygtig udvikling,
narkotika, kriminalitetsforebyggelse, kriminel retfærdighed, aldring og ungdom.
St. Francis af Assisi sagde engang ”Start med at gøre det, der er nødvendigt, så gør hvad der er muligt, og pludselig
gør du det umulige”. Lad os bevise, at 110.000 inspirerende og innovative kvinder i Inner Wheel sammen også kan
opnå det, der synes umuligt.
Vores mål er at fremme ægte venskab - at yde hjælp og støtte og fremme international forståelse.
Dette er ord, vi som medlemmer skal forholde os til og bruge i vores hverdag for at sikre, at vi tjener vores lokale og
internationale samfund.
Lad os være stolte af vores arv, og hvad vores grundlægger, Margarette Golding, opnåede for næsten 100 år siden.
Vi skal fortsat inspirere andre kvinder til at tilslutte sig Inner Wheel ved at være innovative i vores bestræbelser i denne
evigt forandrende verden. Lad os vise, at uanset din klubs størrelse eller hvor du er i verden, kan vi sammen støtte
hinanden i vores projekter, både i vores egne lokalsamfund og
Scan with your mobil and
internationalt.
read the english version
Lad os vise at 110.000 inspirerende og innovative Inner Wheel kvinder
about Phyllis Carter
sammen kan opnå så meget mere.
IIW President

IIW - Executive komiteen
Elisabeth Thomas Treasuer 		

England

Bina Vias

Vice President

Indien

Phyllis Carter

President		

England

Christine Kirby

Past President

Australien

Corinne Dalleur

Constitution Chairman Belgien

Scan with your mobil and
read the english version
about International
Inner Wheel
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Distriktsbestyrelser i Inner Wheel Danmark 2019-2020
DISTRIKT 44

Fra venstre: DISO Kirsten Egelund Andersen
Distriktssekretær Aase Christensen
Pastdistriktspræsident Birgit Kristiansen
Distriktpræsident Annalise Kibsgaard Riis
Vicedistriktspræsident Ebba Brostrøm
Distriktskasserer Else Godiksen
(ikke med på billedet) IT-Konsulent Inge Sørensen

DISTRIKT 45

Fra venstre: IT-Konsulent Tove Buskov
Distriktssekretær Judith Yde Petersen
Distriktskasserer Puk Egekvist
Vicedistriktspræsident Lisbeth Johansen
Pastdistriktspræsident Dine Nielsen
DISO Tove Steenstrup
Distriktspræsident Birgitte Bach

DISTRIKT 46

Fra venstre: IT-konsulent Anne-Mette Graubæk
Distriktssekretær Ulla Lund
Vicedistriktspræsident Tove F. Schou
Distriktskasserer Marianne Nissen
Pastdistriktspræsident Lene Pedersen
DISO Ellen Ladefoged
Distriktspræsident Bente Hestbech Nielsen

DISTRIKT 47

Fra Venstre: Distriktskasserer Birgit Laustsen
Vicedistriktspræsident Anne-Lise Schou Andersen
Distriktspræsident Lillian Ryelund
Distriktssekretær Britt Olsen
Pastdistriktspræsident Susanne Markersen
DISO Ann Madsen
IT-Konsulent Hanne Hedegaard Barington

DISTRIKT 48

Fra venstre: DISO Birte Borg
Pastdistriktspræsident Merle Conradi-Larsen
Distriktspræsident Lone Elgkjær
Vicedistriktspræsident Anette Berg Carlsen
Distriktssekretær Trine Lilleng
Distriktskasserer Connie Jensen
(ikke med på billedet) IT-Konsulent Kirsten S. Wied
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Den samlede nationalbestyrelse fotograferet ved deres
første møde i august måned
Nationalpræsident Kirsten Møller, Give
Pastnationalpræsident Birgitte Müthel,
Slagelse-Antvorskov

D44
Distriktspræsident Annalise Kibsgaard Riis, Skive
Pastdistriktspræsident Birgit Kristiansen, Aars
D45
Distriktspræsident Birgitte Bach Jensen, Silkeborg
Pastdistriktspræsident Dine Nielsen, Brørup-Holsted
D46
Distriktspræsident Bente Hestbech Nielsen, Fredericia
Pastdistriktspræsident Lene Pedersen, Vejen
D47
Distriktspræsident Lillian Ellebæk Ryelund, Søllerød
Pastdistriktspræsident Susanne Markersen, Hillerød
D48
Distriktspræsident Lone Elgkær, Haslev
Pastdistriktspræsident Merle Conradi-Larsen,
Roskilde 2000

Personer med tilknytning til Nationalbestyrelsen
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Det 13. Europæiske møde i
Münster, Tyskland den
9. - 12. september 2019

”Together we can” var nøgleordene på Europæisk
møde i Münster i september måned. Disse møder er
åbne for 2 delegerede fra hvert land.
Fra Danmark deltog Nationalpræsident Kirsten Møller
og Pastnationalpræsident Birgitte Müthel.
Det var 3 gode dage i selskab med 44 europæiske,
engagerede og entusiastiske Inner Wheelere fra 20
lande. På mødet blev udvekslet erfaringer, nye ideer og
mere ”alvorlige” emner:
Hvordan undgår vi, at klubber lukker?
Hvad gør vi for at fastholde vores mange medlemmer?
Drøftelse af proposals til Constitution til næste Convention var blot nogle af emnerne.
I de fleste europæiske lande arbejdes med udvikling,
tilpasning af Inner Wheel til nutiden. Her var det en stor
tilfredsstillelse at finde ud af, at Danmark på mange områder er på forkant med dette arbejde.
Om aftenen gik snakken og latteren. På trods af forskelligheder var kommunikationen og humøret i top. Der
blev styrket netværk og relationer.
Det var en stor glæde, at vores Verdenspræsident
Phyllis Carter deltog aktivt alle dagene.
Referat fra dagene vil blive lagt på vores hjemmeside:
www.innerwheel.dk.
Af: Birgitte Müthel, Inner Wheel redaktør

De delegerede fra
Danmark:
Birgitte Müthel,
Pastnationalpræsident
og Kirsten Møller,
Nationalpræsident
2019-20.
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Distrikt 44
Skagen Inner Wheel’s tur ”hinsidan”
En skøn september morgen stod vi på færgen fra
Frederikshavn til Göteborg. Humøret var højt, og vejret
bød på sol fra en skyfri himmel.
I Göteborg blev vi modtaget af to Innerwheelere fra vores venskabsklub i Kungsbacka. De stod klar med danske flag og en lille minibus.
De næste timer blev vi budt på lækker frokost og spændende rundvisning i Kungsbacka, som er en meget
charmerende by. Vores guide har tidligere været børnehaveklasselærer, og havde været så pædagogisk at
forberede en quiz, vi kunne hygge os med på hjemrejsen.
Den svenske klub havde virkelig forberedt en spændende dag for os, og de var rigtig mange fra klubben,
der gjorde alt for at vi skulle føle os velkomne.
Sidst på dagen gik vi ombord på færgen tilbage til
Frederikshavn igen trætte og forgrinte efter en sjov og
hyggelig dag.

Distrikt 44
19. marts 2019 på Støvring Gymnasium.
Rebild Kommune kunne ikke finde midler til fortsat støtte for Kulturmagasinet i Rebild Kommune, hvorfor trekløveret tog del i ansvaret og arrangerede dette fundraising arrangement.
Arrangørerne havde den store glæde, at det lokale erhvervsliv og fonde fandt initiativet så interessant, at de
valgte at sponsere i en grad, der gjorde det muligt for
Rebild Rotary Klub og Rebild Inner Wheel i fællesskab,
at uddele fire donationer: 105.000 kr. til kulturmagasinet
i Rebild Kommune, 24.000 kr. til Støvring Gymnasiums
Venner (elever der fx ikke har økonomi til deltagergebyr,
rejser m.v.) 12.000 kr. til udsatte børn - konkret “Projekt
Skyggebørn” samt 5.000 kr. til Julemærkehjemmet i
Hobro.
Programmet var tapas, vin og networking. Borgmester
Leon Sebbelin indledte med “Status for vores tilflytterkommune”. Tidligere udvekslingsstudent Winnie Kjær
underholdt med fakta og perspektivering fra sit år i
Canada.
Herefter underholdt teaterinstruktør og foredragsholder
Brian Hansen.
Det var en glad Jes Dige, som på vegne af “Skyggebørn” modtog en del af donationen. Her sammen
med præsident for Rebild Rotary Klub Lars Jørgen Pedersen og Rebild Inner Wheels vicepræsident
Karin Ødum.

Sponsorpengene nærmest
strømmede ind...

Det var en udpræget succes, da Rebild Rotary Klub,
Støvring Gymnasium og Rebild Inner Wheel i fællesskab slog et slag for KULTUREN i Rebild Kommune med en festaften på Støvring Gymnasium, hvor
sponsorpengene nærmest strømmede ind.
Der var tale om en kultur- sponsor fest med overskriften
“Rebild rykker - Sammen” der blev afholdt den.
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Distrikt 44
En god idé til Inner Wheels
fødselsdag

Mødet blev indledt med et glas Champagne, sponsoreret
af et af vore klubmedlemmer i anledning af Inner Wheel’s
fødselsdag som er den 10. januar.
Bordene var pyntet med internationale flag, et fra hvert
land/stat, hvor Inner Wheel er repræsenteret.
Flagene havde jeg klippet ud fra et verdensatlas, fundet
hos en boghandel.
Flagene giver et godt visuelt indtryk af udbredelsen af Inner
Wheel på verdensplan og gav samtidig anledning til en
snak over bordet om klubbens internationale omfang.
Vi gemmer flagene, og tænker, at vi fremover vil finde dem
frem når vi fejrer fødselsdagen på vores januarmøde.
Af: ISO, Anne Marie Jespersen, Rebild Inner Wheel

Distrikt 44
Hinnerup Inner Wheel’s årlige
sommerudflugt

Vi var 17 morgenfriske Inner Wheel piger som mødtes til morgenkaffe ved klubben, hvorfra turen fortsatte i bus til Sostrup Slot og
Gods, hvor vi fik en spændende rundvisning. Guiden fortalte på en
spændende og levende måde om slottets historie. Herefter fik vi en
overdådig frokost på Gjerrild kro.
Derefter fortsatte vores tur på Skinnecykler i den smukke, solrige
Djurslandske natur, hvor vi nød vores eftermiddagskaffe med dejligt
hjemmebag.
En hyggelig og sjov dag, hvor vi alle tog hjem med dejlige oplevelser.
Af: ISO, Elisabeth Poulsen, Hinnerup Inner Wheel
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Distrikt 45

Besøg fra
Flygtningegruppen i Ry

Skanderborg kommune. De fortalte, hvor stor betydning
det har for deres liv og selvværd, at de også kan hjælpe og
vejlede andre indvandrerkvinder.
Vi mødte nogle meget søde, åbne og venlige kvinder, som
meget gerne ville fortælle om deres oplevelser som flygtninge. Vi hørte om deres liv, før de kom til Danmark og deres
”nye” liv her til lands, og det var dejligt at høre, at flere har
arbejde eller studerer. Kvinderne gav udtryk for, at de er meget glade for at være i Danmark og prioriterer deres børns
uddannelse meget højt. De er dog præget af det besværlige
i at få tilladelse til at være her, reglerne ændrer sig hele
tiden, så de ikke rigtig ved, om de er ”købt eller solgt”.
Det er tydeligt, at de er blevet godt modtaget i området,
takket være de frivillige ildsjæle, som hjælper dem på vej
til et liv fjernt fra deres land, familie og venner. Så jeg har
stor respekt for, at Bente Hefsgaard kun har tid til at besøge
Inner Wheel som gæst.
Men sikke en givende aften i vores dejlige klub.
Af: Brædstrup-Ry Inner Wheel

Det internationale udvalg i Brædstrup-Ry Inner Wheel har
i længere tid haft kontakt til koordinator for Kreativ Café i
Flygtningegruppen i Ry, Bente Hefsgaard. Bente har besøgt
vores klub nogle gange, men har takket nej til medlemskab
på grund af hendes job i Flygtningegruppen i Ry, som er
baseret på frivillig indsats. Flygtningegruppen har mange
aktiviteter, herunder drift af aktivitetshus, lektiehjælp, computer udlån, udflugter for børn og voksne, cykelværksted,
fisketure og kolonihaver.
Vi har via Bente Hefsgaard fået kontakt til nogle kvinder,
som blev inviteret til vort møde i april, da vi gerne vil høre
deres historier.
Vi fik aftalt et møde med syv kvinder fra Flygtningegruppen
i Ry, Hevin, Sharezad, Khadijah, Mahina, Fonzieh, Bahiga og
Shireen. Kvinderne kommer fra Syrien (de fleste er kurdere),
Afghanistan og Tajikistan. De havde medbragt nogle af deres
hjemlandes dejlige retter til et stort ta’ selv bord, og det
smagte eventyrligt med masser af krydderier og grøntsager.
Tre af kvinderne er blevet uddannet som bydelsmødre i

79

Distrikt 45
Virksomhedsbesøg hos
Skave Nedbrydning

Firmaet har været ejet af 2 generationer. Den første
generation var landmand. Men handelslivet trak i landmanden.
Skave Nedbrydning er bygget op om den daværende gård. Igennem årene er der bygget flere haller til,
selvom virksomheden ligger midt i byen.Grundet beliggende i byzone er der ikke flere udvidelsesmuligheder.
Firmaets primære opgave er nedbrydning af huse,
ejendomme og boligkomplekser.
Der stilles store miljømæssige krav og alle materialer
bliver rengjort for farlige stoffer.
Kundegrupper er vidt forskellige, nogle søger træ med
patinaeffekt, døre og vinduer uden for standardmål.
Materialer til alle mulige gøremål.
Er kunderne udstyret med et teknisk gen er det et slaraffenland at besøge virksomheden.
Mangler man et råt LOOK til udsmykning privat eller i
Showroom kan man finde mange spændende ting til
Indretning og udsmykning.
Mange grupper besøger Skave Nedbrydning og bestiller tid for rundvisning.
Dog blev indehaverne en dag overrasket da der blev
ringet fra Prins Henriks sekretær om prinsen måtte
komme forbi.
Prins Henrik kom og var i selskab med de 2 gravhunde.
Prinsen var i godt humør og havde flere muntre bemærkninger.
Prinsen blev budt på kaffe, men sagde Nej Tak, hvilket
indehaverne var tilfredse med, idet køkkenet ikke var
rengjort til Royalt besøg.
Herefter blev der fortalt om hvorfor indehaveren har fået
tilnavnet ”FLUESMÆKKEREN” og ”NEDBRYDERKONGEN”.
En spændende præsentation og rundvisning af
Skave nedbrydning.
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Distrikt 45
				
National-kædeoverrækkelse

Tidligere
Nationalpræsident
Lena Pedersen
giver Kirsten førerkasketten på.
(Med logo for FN’s
17 verdensmål)

		
På Hopballe Mølle ved Jelling
			
blev Kirsten Møller, den 22.juni
		
2019 udnævnt til Nationalpræsident
for Inner Wheel Danmark. Da det var dagen før St. Hans,
havde klubben valgt hekse som tema.
Der var hekse ude og inde. Bordene var pyntet med hekse,
fremstillet af alle Give Inner Wheels medlemmer.
Præsident Hanne Cochet bød hjertelig velkommen til alle.
Vores Inner Wheel hjul drejer, og kæden skifter på sædvanlig
vis, dette være sig på klubniveau - distriktsniveau og nationalt
niveau.
Det er en historisk dag for Give Inner Wheel, nu at have en
nationalpræsident. Det er en stor ære for klubben og første
gang, at et medlem af Give Inner Wheel stiller sit kandidatur til
rådighed for denne post.

Derefter lagde Birgitte Müthel kæden om Kirsten Møllers hals.
Til lejligheden havde klubmedlem Dorte Frydensberg komponeret en specielt kædeoverrækkelses sang.
I sin tiltrædelses tale bekendtgjorde Kirsten at hendes motto
for perioden skulle være Inner Wheel gør en forskel, og gjorde
rede for sine visioner for de kommende år.
Afgående Pastnationalpræsentant, Lena Pedersen talte til både
Kirsten og Birgitte og ønskede god vind fremover.
Flere talere udtrykte deres ønsker og hilsner til både Birgitte
og Kirsten.
Tak til Birgitte for hendes venlige og hjertelige ledelsesstil, og
beskrivelse af Kirstens noget bramfrie ditto.
Klubbens præsident Hanne Cochet afsluttede dagen.
Det var en fantastisk berigende og strålende dag og Hanne
udtrykte, at det havde været en fornøjelse at være værtinde
sammen med klubbens medlemmer for alle de skønne Inner
Wheel-kvinder.
Hanne takkede på Give Inner Wheels vegne for opbakningen
omkring Kirstens kandidatur og nye status som Nationalpræsident i Inner Wheel.
Referat af dagen, talerne og Kirstens velkomsthilsen til klubberne kan læses på Inner Wheel Danmarks Hjemmeside,
www.innerwheel.dk.
Af: Sonja Skov, Sekretær, Give Inner Wheel

Kari Grønbo fra
Silkeborg Inner
Wheel ønsker
tillykke med en
buket blomster

Toastmaster Kirsten Glassow Nielsen fortalte om bordpynten,
som hele klubben havde været med til at lave - og som deltagerne måtte tage med hjem som et minde om en dejlig dag.
Der var dejlige taler til Kirsten - som bl.a. kærligt blev benævnt
som ”lederheks”. Give Inner Wheel skulle nok hjælpe, hvis
kosten på Kirstens færd skulle trænge til nye børster.
Efter en dejlig frokost tog Rotarianer Leif Fritsdal ordet med en
”peptalk” Han talte om synlighed og kom med nogle eksempler på, hvordan et billede kan sige meget mere end ord. Godt
at huske på, når vi skal bruge billeder som PR for vores klubber
og deres aktiviteter.
Afgående Nationalpræsident Birgitte Müthel fik ordet og gav
traditionen tro et kort tilbageblik på hendes 2 år som National
Præsident.
Inden hun modtog kæden, havde hun gjort sig mange tanker
om, hvad hun ville sætte af spor i sin periode.:

Siden 1993 har vores familie skabt
de skønne omgivelser, vinene og et
stykke dansk vinhistorie.

Hun ville arbejde for en stadig mere synlig organisation
Hun ville arbejde med fornyelse og udvikling - vi var på vej
Hun ville have fokus på Fællesskabet - vi var på vej.

Gæster siger
Fantastisk atmosfære
Spændende forklaring om vinene
Hygge, god mad og fremragende vin

“

Birgitte Müthel sagde bl.a., at vil vi ændre i traditioner, skal vi
huske, det skal gøres lempeligt. Vi skal kunne følge med, Ikke
kun os, der udstikker rammerne, - klubberne/medlemmerne,
som er vores fundament skal også kunne følge med. Vi er
”Kvinder i bevægelse”.

“

•
•
•

ruNdvisNiNg · frokost · gårdbutik

Vi glæder os til at se dig på vingården
Venlig hilsen familien Madsen

11

fjordlyst vej 21 | Næsby | 9681 raNum | gleNholm.dk
bestilliNg på tlf. 98 67 69 66

Distrikt 46

søndag, hvor der hver gang møder 10-15 kirkegængere. Antependium og vedhæng til læsepult er vævet
af Hanne Vedel fra Spindegården i Aabenraa og indviet
i 2009. Hanne Vedel besøgte vi på vores udflugt i 2018.
Så op i vognen igen og turen gik gennem det skønne
landskab, forbi campingplads, marker med juletræer,
galowaykvæg, gårdbutikker og røgeri, alt imens guiden
orienterede om det hele. Ved Årø Vingård tog vi afsked
med traktortransporten.
Vi blev budt velkommen af Jakob Lei, som lavede en
grundig rundvisning og fortælling, både ude blandt vinstokkene på marken og i de nye bygninger med produktion.
Derefter kom vi ind i de dejligt lune lokaler og fik en vinsmagning på hvid- og rosévin. Frokosten bestod af en
lækker tallerkenanretning med varmrøget laks, fra det
lokale røgeri og rødvin fra Vingården. Et meget spændende og hyggeligt besøg.
Så gik turen til fods til Brummers Gård, hvor vi fik kaffe
og kage, inden vi skulle med færgen tilbage til fastlandet og med de respektive biler hjem efter en rigtig dejlig
og spændende dag, hvor solen alligevel kom frem hen
på eftermiddagen.
Det er helt fantastisk at opleve hvad fællesskab og
kampånd kan udrette, og det kan absolut anbefales for
andre Inner Wheel klubber og alle andre selvfølgelig at
besøge Årø. Færgen sejler hver time, så det er nemt at
komme derover.
Af: Conny Michelsen Brock

Udflugt til Årø

Vi mødtes på Ringriderpladsen i Sønderborg og kørte
i samlet flok til Årøsund. Herfra tog vi i koldt blæsevejr
med færgen til Årø.
Efter 7-8 minutters sejlads ankom vi til øen, hvor en
chauffør med traktor og vogn og guide tog imod os og
bød velkommen til Årø.
Årø er en lille ø i Lillebælt med et areal på 5,66 km2 og
ca. 150 indbyggere. I 2018 fik Årø Landdistriktsprisen
i stærk konkurrence med 70 andre nominerede. Prisen
fik Årø fordi øens befolkning og erhvervsliv kollektivt har
sluttet op om den udviklingsplan, som beboerforeningen i 2007 udarbejdede. En plan og et sammenhold,
der i løbet af de seneste ti år har vendt øens udvikling.
Målet for dagens udflugt var bl.a. at besøge nogle af
de fantastiske initiativer, der har været med til, at et stigende antal personer hvert år besøger Årø.
Det første stop gjorde vi ved det gamle mejeri, som i
2016 blev bygget om til Årø Bryg. Her bød Ole Dam
velkommen og fortalte om arbejdet med at starte et mikrobryggeri og produktionen af de foreløbig 4 forskellige slags øl. Caféen, hvor vi fik en smagsprøve på en
Blesmark øl, åbnede i Påsken 2019. Årø Bryg arrangerer ølsmagninger med små tapas-anretninger og
snacks.
Derefter gik turen til Årø Kirke, som blev taget i brug juleaften 1906, og kaldes julekirken. Kirken bliver betjent
af Øsby sogn, og der holdes gudstjeneste hver anden
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Distrikt 46
Forårsudflugt til Sanderum Gård

Der var opsamling på Havnepladsen i Rudkøbing, og der blev serveret
vin og chips samt chokolader på turen til Odense. Vupti - så var vi derude mens snakken gik lystigt i bussen. Vi var heldige med vejret i en turbulent
vejrtid - solen kom netop frem, da vi kørte ind på godsets gårdsplads.
Eftermiddagen startede i den romantiske gårdbutik / café, hvor vi fik gammeldags lun kringle og kaffe. Imens vi nød kaffen, gav godsejer Erik Vind
et foredrag om stedets historie.
Året inden hofmarskal Johan Bülow i 1793 måtte forlade sin stilling, som
hofchef for kronprins Frederik, havde han købt godset Sanderum Gaard.
Her i et vandrigt areal på 15 ha anlagde han det, som med tiden skulle
blive en af de skønneste romantiske haver i Danmark.
Ud fra en omfattende viden om store europæiske haveanlæg gik Bülow i
gang, og frem til sin død i 1828 forfinede og udviklede han konstant haven,
som endte med at bestå af 13 forskellige pavilloner, buske, træer, mangfoldige stier, og 2 km unikt kanalsystem, og haven blev et sandt mekka for
guldaldertidens største kulturpersonligheder. Stedet blev besøgt af bl.a.
Eckersberg, Thorvaldsen, Clemens, Ingemann og H.C. Andersen.
Johan Bülow døde i 1828 og dermed forsvandt interessen for havens
udvikling og pleje, og der skete ikke meget, før frem i 1990’erne. Her
startede for alvor en renovering af haven. Man fandt de gamle tegninger
frem, og en masterplan blev udformet. Vandet er havens særpræg, og
der påbegyndtes en udgravning af kanalsystemet, rekonstruktion af stier
og veje, og man søgte fondsmidler. Haven er også kendetegnet ved de
mange smukke pavilloner - som i forskellige perioder blev restaureret - og
det var absolut ikke nogen nem opgave - da nogle af dem er fredet.
For stedets nuværende ejere, godsejerparret Erik Vind og frue, Susanne
Vind, tidligere hofdame for grevinde Alexandra, har det i mange år været en drøm at restaurere den gamle have. Ved hjælp af fondsmidler og
i samarbejde med landskabsarkitekt Charlotte Skibsted lykkedes det i
årene 2004-2010 at forvandle den tilgroede natur tilbage til den engelske
meget smukke havestil. Men det så ud til at være en umulig opgave overhovedet at blive færdige, så man kunne åbne haven for offentligheden.
Vinteren trak ud som aldrig før, men så skete der noget, der gjorde, at
haven alligevel blev færdig til forårets åbning.
Man havde langt tidligere skrevet til Hendes Majestæt Dronning
Margrethe, om det kunne tænkes, at hun havde lyst til at komme og forestå åbningen. Så lige pludselig, dumpede der et svar ind fra Dronningen, at det ville hun gerne, og det skulle være den og den dato i maj.
Så selv om vinteren stjal af foråret, så var der nu virkelig en dato at stile
efter - og så nåede man det også. Det var en rigtig flot dag, hvor Dronning
Margrethe kørte i karet rundt på de smukke skovstier, og det hele forløb
fantastisk.
Stedet Sanderum gård er meget populært og besøges af mange turister
hvert år. Det er et sted, vi kan anbefale at bruge en dag på - man kan
medtage kaffekurven eller hygge sig i caféen. Susanne Vind stod klar i
den bugnende butik, og vi blev da også fristet over evne af de mange
dejlige ting, hun har i butikken, som vi købte med hjem. Der afholdes
markeder og andre arrangementer i løbet af året - hvilket alt sammen
kan ses på deres hjemmeside: www.sanderumgaard.dk. Det var et rigtig
dejligt besøg.
Afslutning på dagen var lækker buffet i Odense.
Af: ISO Eva Kjær Prytz, Rudkøbing Inner Wheel
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Distrikt 47
Årsindsamlingen 2018-19
går til Lukashuset - et
hospice for børn og unge
og deres familier

I Inner wheel året 2018-19 var det distrikt 47, der havde
opgaven med at finde modtageren af årsindsamlingen.
Vores valg blev Lukashuset - et hospice for børn, unge
og deres familier. Valget var ikke svært. Der findes adskillige hospices for voksne, hvor man kan få lindring
af sin sygdom i dens sidste faser. Men for børn har der
hidtil ikke været denne mulighed. At have et alvorligt
sygt barn præger hele familien, da et familiemedlem
ofte må indlægges sammen med barnet. Dertil kommer, at et hospital er en travl arbejdsplads, og det derfor
ikke er nemt at koncentrere sig om sit syge barn, når
man samtidig skal tænke på den del af familien, der er
derhjemme.
I november 2015 åbnede Lukashuset i Hellerup. Lukashuset er Danmarks eneste hospice for børn og unge
med patienter fra hele landet. I år kom Lukashuset, der
drives af Lukasstiftelsen, for første gang på finansloven,
men finansieres ellers af fondsmidler, gaver og donationer. I Lukashuset tilbydes en palliativ indsats til børn
og unge med livstruende sygdom. Indlæggelse tilbydes
børnene og deres familie under hele sygdomsforløbet
afhængigt af den enkelte families behov. Det sker i et
tværfagligt samarbejde af overlæger, sygeplejersker,
fysioterapeut, psykolog, socialrådgiver og præst. Desuden hospitalsklovn, musiker og frivillige. Indlæggelse
vil for de fleste være undervejs i et sygdomsforløb, men
kan også være i forbindelse med livsafslutning. Opholdet kan variere fra få uger til halve år og skal styrke den
enkelte familie til at håndtere hverdagen med et livstruet sygt barn. Henvisning sker af fagprofessionelle.
Målet er at:
• bibeholde og fremme et fysisk velbefindende
• igangsætte og understøtte allerede igangsat farmakologisk behandling og symptomlindring af fysisk,
psykisk, social og åndelig karakter
• aflaste og støtte forældre og søskende
• medicinsk og ikke-medicinsk lindring af f.eks. smerter, åndenød, spasticitet og kvalme
• aflastende og støttende indsatser målrettet søskende og forældre
• sundhedsfagligt personale døgnet rundt
• særlige indsatser ved død og efter døden.

Jeg er simpelthen så glad og stolt over det beløb, vi kan
overrække Lukashuset. Udover selve årsindsamlingen,
som alle medlemmer bidrager til, er der modtaget mange donationer fra distriktets klubber. Mange har været
kreative i deres forsøg på at rejse penge, andre har
doneret beløb af klubbens midler. Ingen nævnt - ingen
glemt. Det totale beløb vil blive nævnt ved overrækkelsen på Landsmødet.
Af: Lis Topholm, Hillerød Christian IV Inner wheel

Ambassadør for
Lukashuset,
Henrik Kofoed og
Helle Susanne
Rosenørn, som
arbejder, som
frivillig i
Lukashuset

Tak til klubberne i D47

Jeg vil sige jer alle tak, for alt hvad der er samlet ekstra
ind i vores distrikt i forbindelse med landsindsamlingen
i år.
Det er så imponerende som I har taget indsamlingen til
jer og alle de ting I ude i klubberne har sat i gang, for at
samle ind til Lukashuset.
På forårsdistriktsmødet, som blev afholdt af Virum,
havde vi besøg af to fra Lukashuset, Henrik Kofoed og
Helle Susanne Rosenørn.
Helle fortalte om sit arbejde som frivillig i Lukashuset.
Hun tager sig blandt andet af blomsterne i Lukashuset,
og hun har igennem tiden fået sponseret mange buketter til huset af sin blomsterhandler.
De frivillige ved ikke hvad de møder op til, når de kommer på vagt, og hvad der lige er behov for.
Der er mange glæder ved at være frivillig, men nogle
gange bliver de også ramt af den tragedie det er, når et
barn går bort. Men oftest er opholdet på Lukashuset en
ny start for en familie, som måske ikke har levet sammen i flere måneder. Der kan de leve sammen igen og
få ro på hverdagen. I de fleste tilfælde kommer hele
familien hjem igen.
Henrik Kofoed er ambassadør for Lukashuset og hjælper med at rejse penge til aktiviteter, bl.a. er han en af
hovedkræfterne bag koncerter som afholdes i
St. Lukasstiftelsens kirke hvert år. Der stiller en masse
kunstnere sig til rådighed. Overskuddet går ubeskåret
til Lukashuset. Desuden fortalte han om til professionelle liv som skuespiller og om at være et kendt ansigt
i offentligheden.
Af: Susanne Markersen, Pastdistriktpræsident,
Hillerød Inner Wheel
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Bridging the Baltic
Sea

lige instrumenter og ikke instrumenter, der bare gav lyde fra sig. Der
blev sammensat et helt orkester, og
med musikerne som baggrundsmusik, var det utroligt, hvad der kom ud
af det. Det var på alle måder en fantastisk aften!
Næste dag valgte vi, med en yderst
charmerende kvindelig guide, at se
nærmere på den gamle bydel.
Vi var på det tidspunkt som én stor
familie, så den 2 timers tur til fods,
med alle de nye indtryk, gik lynhurtigt. Alligevel var vi danskere glade
for at blive bænket under skyggefulde træer med udsigt til den store
plads, hvorpå bl.a. Grand Duke Palace ligger, og indtage en god frokost.
Om aftenen fandt vi en rigtig hyggelig restaurant, hvor vi ved et langt
bord kunne gennemgå dagens be-

Det femte ”Bridging the Baltic Sea”
møde i Vilnius, blev en bragende
succes.
100 deltagere, hvoraf de 60 var
Det udvidede orkester
sammensat af danske, svenske og
tyske Inner Wheelere delvis med
ledsagere, fik en uforglemmelig oplevelse.
Langt størsteparten af os udlændinge havde hægtet 1 ekstra dag på
både før og efter mødet.
Som en slags gudmor for ”Bridging
the Baltic Sea” og som tak for mit
engagement med hensyn til at samle udenlandske deltagere, blev min
mand og jeg ekstra forkælede.
Den 1. aften blev vi sammen med
Ramune og Aldone med Manfred,
en lille kreds fra Vilnius inviteret til at Ramunes mand og Alice Waldner
overvære ”Cirque du Soleil” fra en
givenheder.
privat lounge i en kæmpe arena, der året rundt stod
Sidste dag bød på en heldagstur til Trakai og Kernave.
til disposition for indehaveren, som var gift med et af
Det velkendte slot fra middelalderen omgivet af vand,
medlemmerne af Vilnius IW. Vi blev budt på middag
ses på alle turistbrochurer, og er også et besøg værd.
samtidig med det forrygende show, og følte os temmeAt vi lige var så heldige at overvære et kor synge inde i
lig meget VIP.
kirken, som har en enestående akustik, gjorde det ikke
Næste dag havde vi mulighed for at orientere os lidt på
ringere.
egen hånd takket være det forspring, vi havde med en
Lidt træt efter en meget begivenhedsrig dag, måtte jeg
tidlig ankomst.
mande mig op, da vi senere skulle på en privat sight
Da næsten samtlige udenlandske deltagere boede på
seeing med Vilnius IW´s præsident og endnu et med”Artis Centrum Hotels” havde vi også travlt med at sige
lem af IW samt deres mænd. Vi var bl.a. i Uzupis, en
goddag til alle gengangerne til disse helt specielle møselvudnævnt republik med selvstyre, der ligger i det
der.
mest kunstneriske og bohemeagtige kvarter i Vilnius.
Ved 16 tiden skulle vi mødes ved ”Grand Dukes of LitDet endte med, at vi alle 6 havde middag på en lille
huania”, der lå i bekvem gå afstand fra hotellet. I denne
restaurant, vi havde booket til os selv.
kolossale bygning befinder sig også et museum der beDen gæstfrihed og hjertelighed hvormed vi blev modhandler Litauens historie.
taget og som hele tiden blev fulgt op af de forskellige
Bygningen stammer fra det 15. århundrede og fortjener
værtsfolk, må siges at være enestående.
med rette den stolthed, hvormed det bliver vist frem.
På hjemrejsedagen, havde min veninde fra Vilnius,
Umiddelbart efter rundvisningen, blev vi ført op til ”Great
som jeg har haft forbindelse med siden ”Bridging the
Renaissance Hall” hvor en flot og betænksom opdækBaltic Sea” mødet på Rungstedgaard 2013, foreslået at
ning ventede os. Ved de runde borde var de 2 pladser
køre min mand og mig til lufthavnen.
med ryggen til senen ikke dækket, så ingen sad med
Ikke nok med det. Vi skulle lige forbi og se et bemærryggen til.
kelsesværdigt hus, som en alene levende Inner WheeEfter en 3 retters menu, var der tid til taler og underler havde bygget til sig selv. Der blev vi budt på et fint
holdning.
lille traktement med kager, friske bær og chokolade til
Bortset fra Vilnius IW´s præsident Ramune Kludullene
champagnen. Man må indrømme, at der er enorm prevar vor vært fra aftenen før, D. Lapinskiene hovedtaler.
stige i at være i den såkaldte Rotary familie i Litauen,
Jeg var også blevet opfordret til at holde en lille tale,
og det er også kun dem med bankkontoen i orden, der
hvilket jeg med glæde gjorde.
er det.
Underholdningen frigav for alvor lattermusklerne.
Af: Alice Waldner, Præsident 2018/19,
De unge musikere uddelte efter et par numre alle muCharlottenlund Inner Wheel
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Træf for udvekslingsstudenterne

Vikingerne laver vores aftensmad

Slagelse IW og Slagelse Antvorskov IW har sammen
med vore Rotary klubber afholdt træf for udvekslingsstudenterne fra vort distrikt.
Hele arrangementet, som blev afholdt den 14.– 15. -16.
september, foregik på Trelleborg.
Der kom 35 unge fra 13 lande, og de blev indkvarteret i
langhuset og i hytter.
Vi havde 6 rebounds og flere frivillige til hjælp hele
weekenden.
De skulle så sammen med folk fra Trelleborg under opholdet prøve nogle af de ting, vikingerne udførte.
De lavede tinsmykker, blev udklædt i ”vikingedragter”
og havde kampsport , 5 kamp, bue og pil kastning. Og
over bål lavede de mad til alle. Vikingegryde, fladbrød
med æbledessert.
Vor ”gallamiddag”, som blev indtaget i langhuset. Her
var der besøg af nationalpræsident Birgitte Müthel,
Distriktspræsident Merle Conradi-Larsen, DISO Birte
Borg, Distriktscounsellor Henrik Christensen, counssellor Michael Tønning og præsident Kim Valbum bl. a.
Efter den velsmagende vikingemenu underholdt de
unge gæster.
Det blev en meget vellykket weekend. De unge tog
hjem med gode oplevelser, og vi var glade for et vellykket arrangement.

Vikingedronning

AF: Bente Damgaard, ISO, Slagelse Inner Wheel

Vikingemødrene- Anette og Anette
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Et liv med sclerose

Special Olympics
World Games

Nørre AlslevStubbekøbings
Præsident
Karin Krog overrækker Tine Perlt en
buket blomster og
Nykøbings
Præsident Dianna
Lose ses til venstre i
billedet
Det er en tradition, at Inner Wheel klubberne Nykøbing
F. og Nørre Alslev-Stubbekøbing holder fællesmøde. Vi
skiftes med at finde foredragsholdere og i år, var det så os
Nørre-Alslev Stubbekøbing, der stod for arrangementet.
Vi havde allieret os med Tine Perlt fra Horbelev, til at
komme og fortælle os, hvad det vil sige at blive ramt af
den forfærdelige sygdom sclerose og så have en tålelig
hverdag. Man kalder også sygdommen ”tusinde ansigters sygdom”.
Tine blev ramt af sygdommen i en meget ung alder, man
kender ikke årsagen, så den kan kun symtombehandles,
men medicinen bliver bedre og bedre. Tine havde fået
muligheden for at komme ud at sejle gennem et projekt
der hedder: Saling Sclerosis. Projektet bliver støttet af
mange sejlklubber og af Biogen Idec. Båden er bygget
til rigtigt hårdt vejr og blev døbt i 2014 Oceans of Hope.
De var 9 personer, der kendte til at sejle og de 6 personer
havde sclerose. Der var altid en læge ombord og medicin
til forebyggelse af eventuelt lammelser og lign. Der skulle
sejles jorden rundt og Tine var ombord 9 uger og de 17
dage på åbent hav. Helbredet på de 6 sejlere med sclerose blev faktisk meget bedre om bord, hvor mærkeligt det
end lyder. Tine beretter glædeligt, at der var næsten ingen
smerter, der var overskud og der var kun en lille træthed
at spore. Det skyldtes måske det enkle liv ombord, selv
om de havde pligter og vagter, fordelt på 6 timers fri og
4 timers vagt skiftevis hele døgnet. Tine fortalte, at hun
havde generobret sin identitet, livsnerve og troen på egne
ressourcer, selv om hun måtte opgive sin uddannelse i
2003, hvor sygdommen begyndte da Tine var 27 år. Tine
sejler nu i Stubbekøbing Sejlklub, og vil meget gerne med
på en længere tur igen. Oceans of Hope har været på
sejlads i de danske farvande i sommeren 2018.
Da Tine havde fortalt om sin fantastiske rejse både på
havet og det rent mentale, havde de to klubber den glæde
at give en donation på kr. 1.000,00 fra hver af klubberne til
brug for projektet og Tines næste sejlads.
Yderligere interesse om det spændende projekt kan ses
på: www.sailing-sclerosis.org.
Af: Ida Frederiksen, ISO,
Nørre Alslev – Stubbekøbing Inner Wheel
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I efteråret var der en artikel i vores
lokale avis om, at 21-årige
Camilla Klestrup Hansen her
fra Korsør var blevet udtaget til
at svømme i Abu Dhabi ved de
Olympiske lege for udviklingshandicappede i marts 2019. Der stod
også i avisen, at Camilla er udviklingshandikappet og den eneste
i verden, som lider af hendes
sygdom, nemlig at hun mangler
kromosom 2, men Camilla kan så
meget og svømmer helt fantastisk. Deltagerne ved dette store
stævne, skal selv afholde udgifterne, så en af byens bagere donerede Camilla 500 kanelsnegle,
som hun kunne sælge i Arkaderne i Korsør, de første
250 kunne købes hos Camilla den følgende lørdag.
Salget gik strålende og det samme gentog sig i anden
omgang. Der var efterfølgende flere forretningsdrivende,
der sponsorerede Camilla penge til turen.
Jeg kender Camilla, som bor på samme vej, som jeg gør,
så jeg kontaktede straks vores præsident, da jeg mente
det var noget, vi måtte støtte i Inner Wheel, og det blev
straks afgjort, vi gav Camilla tusind kroner til hjælp til turen. Camilla fik hurtig sparet pengene sammen, og nu
ventede vi alle spændt på at følge med i, hvordan hun
ville klare sig i konkurrencerne.
Turen til Abu Dhabi er overstået og Camilla er hjemme
igen efter en oplevelsesrig tur, hvor hun svømmede sig til
tre sølvmedaljer i 100 og 200m brystsvømning og holdkap i 4x100 m medley. Camilla er blevet trænet sammen
med 16-årige Frederik Johansen fra Slagelse i Korsør
Handicapidræt og SVØM Korsør. Frederik fik både sølv,
guld og bronzemedaljer. Den dag Camilla kom hjem, havde alle med flagstænger på vores vej sat flaget til tops og
lagt små velkomstting hjemme ved hendes dør, så det var
en glad pige, der to timer senere kom rundt til os alle sammen og stolt viste sine tre sølvmedaljer frem - ikke rundt
om halsen, men i hånden, for de var bare så tunge - og
det var rigtigt!
Desværre blev legene ikke vist i vores tv, selv om det
er meget stort, der deltog 7500 atleter fra 195 lande i
para-OL, og Danmark havde 86 deltagere i 10 forskellige
idrætter og fik 52 medaljer med hjem, og blev således det
land, der fik flest medaljer i forhold til deltagerantal.
Special Olympics World Games er verdens største
idrætsbegivenhed i 2019 – et års tid før ”de rigtige”
Olympiske lege i sommeren 2020 i Japan.
Af: Birte Skjold Hansen, Korsør Inner Wheel

Den gode historie

Samarbejde med
Mødrehjælpen - Caring
for Women and Girls

På det seneste nationalbestyrelsesmøde, var der medtaget en
hel del tasker, som distriktspræsidenterne kunne tage med hjem
til salg i distrikterne.
Nogle deltagere på et yogakursus, som fandt sted på samme
konferencecenter, så tilfældigt taskerne, og de blev meget begejstrede for dem. Alle yogakursusdeltagerne ’besøgte’ nationalbestyrelsens mødelokale og købte stort ind; - faktisk så meget,
at der kun var tasker tilbage til de distrikter, som allerede havde
lagt ordrer ind. Herligt! Det viser, at andre også finder taskerne
attraktive.

Under paraplyen det internationale hjælpeprojekt ”Caring for
Women and Girls” besluttede de danske Inner Wheel klubber,
at de ville støtte Mødrehjælpen.
Inner Wheel Danmark har derfor indgået et 3-årigt samarbejde med Mødrehjælpen. Vi synes, vi i dem har fundet et rigtig
godt match. Vores organisationers fokus og værdier er sammenfaldende.
Mødrehjælpen passer også rigtig godt ind i Inner Wheel Danmarks målsætning om øget branding og synlighed.
Samarbejdet vil medvirke til at forstærke vores værdier - kvinder og børn, hjælpsomhed og forståelse. Samarbejdet vil endvidere medvirke til et øget sammenhold og engagement i klubberne, blandt andet med det mål at få nye medlemmer - også
i den lidt yngre aldersklasse.
Samarbejdet indebærer derfor ikke kun, at Inner Wheel støtter Mødrehjælpen økonomisk, men også ved andre initiativer.
Mødrehjælpen lægger til gengæld op til eksponering af Inner
Wheel Danmark på deres platforme.
Synlighed og sammenhold er nøgleordene i samarbejdet.
Mødrehjælpen og Inner Wheel Danmark håber, at klubberne
vil gå helhjertet ind i samarbejdet. Det kan ske ved økonomisk
støtte, og det kan som nævnt også ske ved andre initiativer.
Mange af vores klubber har allerede på en eller anden måde
støttet Mødrehjælpen. De mange gode initiativer vil vi løbende synliggøre på vores hjemmeside, ligesom vi vil lægge ”de
gode historier” op.
Af: Birgitte Müthel Pastnationalpræsident 2017-2019

”Den Gode historie” fra Dragør
Inner Wheel og Mødrehjælpen
Formand og
næstformand fra
Mødrehjælpen’s
afdeling på
Amager og
Præsident Dragør
Inner Wheel

Status på salg af kurvetasker, fremstillet af kvinder i Madagaskar

Inner Wheel Danmark har allerede et overskud på salget, og
det overskud går – som et element i udmøntningen af samarbejdsaftalen mellem Inner Wheel Danmark og Mødrehjælpen
– til Mødrehjælpen.
Det er altså et projekt, der hjælper kvinder i Madagaskar og i
Danmark.
Det er Skive Inner Wheel, der står bag dette projekt, idet de
med denne idè vandt den designkonkurrence, der blev udbudt
blandt klubberne foråret 2019.
Taskerne er fremstillet af sisal, bast og græs, der vokser dér,
hvor producenterne bor. Den første sending var i naturfarvede nuancer, og den er udsolgt. Den nyeste sending er i flotte,
spændende farver.
Der er allerede mange, som har købt de flotte tasker. I august
måned runder overskuddet 60.000 kr.!
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Dragør Inner Wheel donerer hvert år et mindre beløb, og i år
blev donationen givet til Mødrehjælpens lokal afdeling på Amager.
I forbindelse med donationsoverrækkelsen kom formanden for
lokalafdelingen, Josefine Towsend og næstformand Camilla på
besøg i vores klub til august mødet, hvor de fortalte om deres
store arbejde. Der er ca. 100 frivillige tilknyttet lokalafdelingen.
De gør et kæmpe arbejde for at hjælpe der hvor det er nødvendigt. Der ydes økonomisk hjælp via ”Den rullende kagemand”,
som er en hjælp til børnefødselsdage. Konfirmations- og julehjælp samt hjælp til fritidsaktiviteter. Et fantastisk stort stykke
arbejde udføres for at sikre at børn og deres familie med meget
stram økonomi, dermed får mulighed for at få nogle gode og
uforglemmelige oplevelser.
Alle har brug for et holdepunkt i livet, når det slår knuder. Lokalafdelingen yder derfor også gratis hjælp og støtte for forældre
og gravide i området, hvor man står klar med arrangementer
og aktiviteter i et stort fællesskab.
Vi vil i Dragør Inner Wheel sammen med lokalforeningen prøve
at støtte og hjælpe hinanden, og det er nødvendigvis ikke kun
økonomisk støtte, men med andre tiltag i fællesskab.
Interessen for vores klub og i det hele taget for Inner Wheel
var stor fra vores gæsters side og de vil også gerne høre mere
om ”hvad vi laver og hvem vi er”. Den 2. oktober er jeg inviteret som gæst til deres generalforsamling, hvor jeg vil fortælle
nærmere om Inner Wheel, og betydningen af at være Inner
Wheeler.
Lokalforeningen vil til dette arrangement sikre at deres PR-afdeling er tilstede, og vil promote det lokale samarbejde imellem
dem og Dragør Inner Wheel. Jeg ser meget frem til at mødes
med dem og med det sikre vi kan få et fremtidigt godt samarbejde.
Kan derfor kun opfordre alle klubber til at finde en lokalafdeling
i jeres område og få knyttet kontakt dertil – dette vil give os en
bredere og større synlighed samtidig med, vi er med		
virkende til at støtte Mødrehjælpen optimalt.

Af: Ann Madsen, Dragør Inner Wheel

Kære Verdenspræsident

2019 har Årsindsamlingen indbragt Kr. 183.333. Dette beløb bliver i forbindelse med Landsmødet på Nyborg Strand overrakt til
Lukas Huset, som er 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.

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.

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. 423.000-

Frimærker

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.

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.

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.

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.

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.
Af: Birgit Baltzer, Ledende DISO, Inner Wheel Danmark

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-
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Dear Madam World President

given on that occasion. During the year an amount of about
DKkr. 823.000 (UK£ 100.980) has been collected by the clubs
for donations. This amount has been donated to a wide range of
organizations in Denmark and abroad. - As always the focus has
been on Women and Children and other purposes of humanitarian character. When assets for all these good purposes are collected, the members around the country perform great ingenuity.

Hereby I will give you a brief summary of the activities in
the 101 (app. 2651 members) Inner Wheel clubs in Denmark
during the Inner Wheel year 2018-2019.

Acitvities

According to tradition this Inner Wheel year has been quite busy
all over the country. Under the subtitle, “Caring for Women and
Girls”, which was introduced after the Convention in Melbourne in
April 2018, Inner Wheel Denmark has set up a joint scheme with
the association, Moedrehjaelpen, Denmark. Moedrehjaelpen
aim to support and strengthen challenged families through professional advice and voluntary activities. They provide support
and guidance to abused children and women and to young families. They have local representation all over Denmark. This provides us with good opportunities to make sure that our support
fulfills its purpose countrywide. During the relative short period
of time the project has been going on the Moedrehjaelpen has
received the amount of Dkkr. 47.378 (UK£ 5.815). The collected
means mainly represents the income from sale of wicker bags,
produced by a Women’s project in Madagascar.
Many other initiatives take place all over the country. The summary of reports from the Five Districts describe great ingenuity,
energy and unity all over the country. Many splendid activities
has been going on during the year. In general, the purpose of
the efforts performed has been to help and support persons,
who somehow has appreciated a helping hand. Cakes has
been baked to social arrangements at nursery homes, Heart
shaped pillows has been manufactured and donated to Breast
Cancer operated women, little Teddy Bears has been knitted to
hospitalized children, blankets has been knitted to children at
Julemaerkehjem *) etc. etc.
*) A Julemaerkehjem is an institution where children at the age
of 7-14 years old, who for some reason don’t thrive in their usual
surroundings can stay for a period of 10 weeks in order to get
over the crises and to obtain their normal daily life again. The
stay at the Julemaerkehjem is free of charge for the parents. It is
fonded by donations.

The Annual collection

A share of the annual membership contribution to Inner Wheel
Denmark is each year ear marked a common donation to a
charitable organization in Denmark. In the current Inner Wheel
Year the annual collection at the amount of DKkr 183.333 (UK£
22.495) will be donated to the Lukas Huset, which is Denmarks
only Childrens Hospice. In addition to this, District 47, who nominated Lukas Huset to receive the Annual Collection, has collected an amount of further DKkr 193.139 (UK£ 23.700). This
amount is to be donated at the annual meeting this October.
This donation, certainly will be a warmly welcomed contribution
to a project, where an invaluable performance to help families,
where children suffers from serious and potentially lethal deceases is carried out.
In Inner Wheel Denmark, the five Districts in turn, select the receiver of the Annual collection the upcoming year. This method
of selection has proved that the members in the actual District
often make extraordinary efforts to raise supplementary funds to
the benefit of “Their project”.

Other collections
Can rings

There is increasing activity of collecting Can rings. Project Canrings is a Danish charity project, which works in Scandinavia for
the purpose of helping people with injuries after Mine explosion
or other disabling illness. Since the year 2012 the project has
supported economic assistance to the project, Prothesis Foundation in Thailand. This support contributes to the services of
mobile clinics that provides leg and arm prothesis to poor people
in China, Vietnam, Malaysia and Thailand.
The project has recently sold 13,3 tons of the little can rings,
and it is the project´s aim to raise funds to enable them to travel
to Thailand early in 2020 to donate an amount of 1 million Bath
(UK£ 27.600) to The Prothesis Foundation. Since 2012 the project has donated 2.148.298 Bath (UK£ 51.900)

Stamps

The members still collect stamps from mail. These are sent to
the organization, Children of the World, and the collected stamps
still provide to their income.

Capsules from water bottles and Spectacles

Capsules from water- and soda bottles are also collected. The
income from this collection is donated to a children’s hospital
in Argentina, and the collected spectacles are primarily sent to
Africa.

The children of the world

The welfare of children is a major subject of the members of
Inner Wheel Denmark. About 96 children around the world benefits from sponsorships by our members. The purpose of these
sponsorships is to contribute to the education and safe upbringing of children whose parents are dead, or for other reasons
are unable to take care of their upbringing. The administration
of these sponsorships are carried out by different international
organizations with representation in Denmark. The cost of the
sponsorships amounts to approximately DKkr. 182.800 (UK £
22.430.)

Friendship/Friendship clubs

As we all know, one of Inner Wheel’s main purposes is “to promote and strengthen friendships”. When members gather in
common arrangements, it is obvious that warm friendships arise
both within and between the clubs. The members always find
great joy to meet again and chattering and cheerful laughter
sounds.
Most of the clubs in Denmark have friendship clubs both in Denmark and abroad. The main activities are exchange of monthly
letters and Christmas greetings. However, exchange visits occur
now and then, and new friendships are established.

Donations

Quite a few of our clubs have celebrated Inner Wheel’s day,
January 10th with a variety of activities, and donations has been

Af: Birgit Baltzer, Leading DISO, Inner Wheel Denmark
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Årsindsamling 2018

Årsindsamlingen 2019/2020
er dedikeret TUBA

På billedet overrækker Nationalpræsident Birgitte
Müthel checken til formand Niels Christian Barkholt
Årsindsamlingen 2017- 2018 gik efter distrikt 46’ ønske til
LOKK, der er en paraply organisation for de danske krisecenter for voldsramte kvinder og børn.
Det var lykkedes at indsamle 177.400 kr, som Nationalpræsident Birgitte Müthel overrakte til formand for LOKK, Niels
Christian Barkholt.
Efterfølgende blev der en spontan indsamling af bordpynten fra gårsdagens fest – bamser i store mængder, som
ligeledes blev overrakt til LOKK.
Donationer indmeldt fra distrikter
Innerwheel året 2018-2019
Lukashuset
Distrikt 44

336.445

Distrikt 45

126.485

Distrikt 46

178.700

Distrikt 47

97.853

Distrikt 48

193.139

83.200
822.683

Klubbernes udgifter til fadderbørn
Innerwheel året 2018-2019
Distrikt 44

45.433 31 børn

Distrikt 45

40.968 19 børn

Distrikt 46

37.922 17 børn

Distrikt 47

22.482 13 børn

Distrikt 48

36.000 16 børn
182.805 96 børn

Årsindsamlingen

183.133

ekstra fra D47

193.139

I alt

376.272

Caring for Women and Girls
Mødrehjælpen
Overskud tasker
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47.378

TUBA er en selvstændig organisation, ejet af Blå
Kors Danmark.
TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge
mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med
alkohol- og/eller stofmisbrug. Hjælpen er gratis, og
alle ansatte og frivillige har naturligvis tavshedspligt.
TUBA har afdelinger landet over, hvor man blandt
andet tilbyder individuel terapi og gruppeterapi
samt mange aftenarrangementer med undervisning eller socialt indhold.
Desuden har TUBA onlinerådgivning og kurser og
foredrag til fagpersoner og skoleklasser.
TUBA’s arbejde hviler på en solid faglig viden om,
hvordan det kan være at vokse op i en familie med
misbrugsproblemer, og hvordan man kan få det
bedre, hvis man har det svært.
Profilen bygger på fire grundlæggende forhold:
TUBA samarbejder med den unge om, hvordan
han/hun får det bedre.
TUBA ved noget om, hvad det har kostet den unge,
og hvordan den unge kan komme videre.
TUBA sikrer høj faglig kvalitet.
TUBA taler den unge, udsattes sag i samfundet.
Man ved ikke præcist, hvor mange børn og unge
der vokser op i familier med misbrug. Sundhedsstyrelsen har skønnet, at 122.000 børn mellem
0-18 år lever i familier med alkoholmisbrug. Og i en
undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed
svarede 19,3 % af de adspurgte, som var mellem
18 og 64 år, at de i deres barndom og ungdom
havde boet sammen med en voksen, der havde et
alkoholproblem. Meget misbrug er skjult for omverdenen, så der antages at være et stort mørketal.
Hos TUBA vurderes det, at der er et alkoholproblem når:
Brugen af alkohol har en forstyrrende indvirkning
på de opgaver og funktioner, som skal varetages
i familien.
De følelsesmæssige bånd mellem mennesker belastes og forstyrres af en andens brug af alkohol.
På årsmødet på Nyborg Strand lørdag, den 5. oktober 2019 vil repræsentanter fra TUBA orientere
om deres organisation og fortælle om den måde,
de arbejder på.
Det er dejligt, at Inner Wheel Danmark med sit bidrag kan være med til at hjælpe børn og unge samt
deres familie i en ulykkelig situation.
Årsindsamlingen er valgt af distrikt 48, og går efter
tur blandt distrikterne.
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CONVENTION 2021

Hyggelig spiserestaurant . Selskabslokaler . Mad ud af huset
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Følg med og læs
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