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Caring for women and girls

På Convention i Melbourne blev det besluttet, at vi under den internationale indsamling skal støtte
kvinder og piger (Caring for women and girls). I Danmark har vi valgt, at vores fokus skal være rettet
mod Mødrehjælpen. Vi er et rigtig godt match – vores fokus, værdier og ønsker for vores organisationer er helt sammenfaldne.
Alle distrikter har på forårsdistriktsmøderne haft besøg af virksomhedssponsorer &
CSR Christina Formann fra Mødrehjælpen. Christina har på møderne orienteret om det positive
samarbejde, vi har indgået med dem.
Sammen kan vi sikre den gode og sammenhængende hjælp til børnefamilier i svære situationer. Det
kan eks. være julehjælp, sommerhjælp, økonomisk hjælp og lokale netværksskabende aktiviteter.
Vores 3-årige samarbejde med Mødrehjælpen vil give os mulighed for, at vores medlemmer kan involvere sig lokalt og derved være
med til at skabe mere fællesskab i klubberne.
Jeg vil appellere til, at I helhjertet bakker op omkring dette samarbejde – det vil give os en mulighed for et væld af områder, hvor vi
som medlemmer bl.a. kan involvere os lokalt.
Vi vil på vores hjemmeside orientere meget mere om dette samarbejde, der lige nu
er på ”tegnebrædtet”.

Synlighed

Jeres ”gode historier” skal ikke kun sendes til den lokale presse. International Inner
Wheel efterlyser ”gode historier” fra alle lande til deres hjemmeside og til de sociale
medier. Det kan være projekter, det kan være spændende arrangementer i både
klubber og i distrikter. Projektbeskrivelserne sendes til nat.rep.iw@gmail.com til videre formidling. Jeg er sikker på, at vi har mange gode historier, der fortjener at blive
delt med de andre lande.
Vi har også mulighed for at sende nyheder og udvalgte projekter til IIW Magasin
2018-2019. Projekterne skal indsendes til nat.rep.iw@gmail.com inden den 25. april
2019. Klubberne har allerede modtaget vejledning og skemaer til indberetning.

Vicenationalpræsident

På forårsdistriktsmøderne efterlyses kandidater til Vicenationalpræsident 20192020. Det er spændende at se, hvem der har lyst til at tage udfordringen op.
Jeg kan varmt anbefale at blive kandidat til jobbet – det er spændende år med masser af gode oplevelser og udfordringer.

Nationalkasserer

Jobbet som nationalkasserer vil fra 1/7 2019 blive varetaget af Ingemerete Junker
fra Haderslev Inner Wheel. Vi glæder os til samarbejdet og til at byde Ingemerete
velkommen i nationalbestyrelsen.
Birgitte Müthel
Nationalpræsident 2017-2019

CSR Christina Formann fra Mødrehjælpen og
Nationalpræsident Birgitte Müthel

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

I maj måned får vi besøg fra Bulgarien. Femten Inner
Wheel’ere skal fra den 8. til den 12. maj danne sig et indtryk
af, hvordan vi danskere har indrettet vort samfund. De skal
besøge: skoler, fritidsordninger, plejehjem, hjemmepleje og så
videre. Programmet byder også på besøg i Horsens, Silkeborg
og Ribe. Der bliver også lejlighed til at se, hvordan vi danskere
bor. Det kan kun blive godt.
Lady Walk er også en begivenhed rigtig mange ser frem til.
Man kommer fra hid og did og går så langt, man orker, samtidig med at man nyder hinandens selskab.
I juni måned kan vi se frem til Kædeoverrækkelse. Nye
distriktspræsidenter skal bære kæden, og ved denne festlige
lejlighed er alle distriktets Inner Wheel’ere inviteret. Endnu en
lejlighed til at mødes.
Så bliver det juli måned - - - SOMMERFERIE!
Tove Steenstrup
Distrikt ISO - Distrikt 45

MÅNEDENS KLUMME FRA
DISO’ERNE
Hurra, nu er foråret kommet

Efter en lang grå vinter er det skønt at se vintergækker, krokus, tulipaner og så videre vælte op af den sorte muld.
Det er virkelig noget vi kan glæde os rigtig meget over.
Og hvad mere kan vi se frem til? Jo, i Inner Wheel regi byder
foråret på Forårsdistriktsmøder i marts måned, hvor de nye
klubbestyrelsesmedlemmer skal hjælpes i gang med deres
roller i klubbestyrelsen.

Festlig fejring af inner wheels fødselsdag i
Rønne

Et lille udvalg i klubben havde fået til opgave at arrangere
95-års fødselsdagen.
Det blev besluttet at lave skuespil, og alle medlemmer
skulle være skuespillere.
Udvalget bestemte, at det var FYRTØJET, der skulle opføres.
Der blev lavet tre grupper, og hver af grupperne fik de tre
kapitler delt mellem sig.
Der var lavet et stort forarbejde med udklædningstøj og
rekvisitter. Hver gruppe fik bl.a. et fyrtøj, en pose havregryn
og en rulle toiletpapir.
Kravet var, at alle i gruppen skulle deltage i optrædenen.
Før spisningen fik grupperne 45 minutter til forberedelse,
og under spisningen sad grupperne sammen, så planlægningen kunne fortsættes.
Så gik skuespillet i gang, og det var fantastisk at se, hvordan
grupperne havde grebet det an. Der var mange fantasifulde
udklædninger, og det var tydeligt at se, at der lå mange
skjulte talenter gemt i flere af medlemmerne.
Morskaben var svær at stoppe.
Efterfølgende havde vi fornøjelsen af at optage et nyt medlem, vores medlem nr. 34.
Tekst: Marie Ørum
Foto: Lone Hørlyk
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SOCIALMARATON 2018

Hvert år får jeg spørgsmålet: Hvad skal du lave i Nytåret??
Tja, hvad jeg skal lave selve Nytårsaften er forskelligt, men
hvad jeg skal lave nytårsaftensdag, ligger helt fast, for den
31. december kl. 07.45 står jeg klar på Amager Strand sammen med dejlige Inner Wheel ”piger”, Bodil Kjærsgaard
Jørgensen og Helle Hofman-Bang fra Kastrup Inner Wheel
og Kirsten Nygaard fra Karlslunde Inner Wheel. Det har vi
efterhånden gjort en del år sammen. En dag jeg ikke vil
undvære – en dag som bare giver så meget og betyder så
meget. Udover os i boden, sidder Birgit Laustsen fra Kastrup
Inner Wheel skam også klar tidlig morgen – blot i varme
omgivelser på skolen, hvor hun hygger sig med at ”tælle
penge”.
Det årlige nytårs Socialmaraton afvikles og arrangeres af
Kastrup Rotary med os fra Inner Wheel på sidelinjen i et tæt
samarbejde med Rigshospitalets Børne-Unge Program, som
er en tværgående funktion, der på tværs af hospitalets afdelinger skal sikre høj kvalitet i behandlingen af børn og unge.
Det er en sjov og herlig sidelinje at være en del af, hvor vi
med frisk humør og smil sørger for, at alle de herlige løbere
som år for år løber enten halvmaraton på ca. 21 km eller
de kortere ruter på 10 og 5 km. Om de deltager på den ene
eller anden distance er underordnet – de stiller op for at
støtte dette fantastiske formål.
Der er boder rundt på ruten – men vores bod er klart den
bedste (det siger alle løberne i hvert fald). Når de røde
i hovedet, våde af sved eller måske regn stimler frem i
horisonten i større eller mindre grupper, står vi klar med
varme æbleskiver, varm te, vand, slik, frugt og kage. Og jeg
skal love for, at de er super gode til at få noget ”indenbords”
på de kun 2 minutter de har til rådighed. De er klar over, at
vi år for år står der med vores fine Inner Wheel veste på og
Distrikt 47´s banner svajende i vinden. En herlig og givende
oplevelse at være en del af.
Løbet slutter omkring 13-14 tiden, hvorefter vi alle mødes
på en skole i nærheden hvor afslutningen og ønsket om
godt nytår afvikles. Der uddeles diplomer til alle deltagerne
og diverse præmier. En repræsentant fra Rigshospitalets
Børne-Unge Program er tilstede og holder fin takketale for
det flotte arrangement. I år var det den ”blå heks” som med
humor og glæde takkede alle. Der kunne i år overrækkes et
beløb på 113.000 kr. til formålet. Stor tak til de 165 løbere
og mange sponsorer fra området.
Sluttelig vil jeg lige nævne at, man på YouTube kan se en
herlig film/billeder fra 2018 løbet – og som viser meget fra
netop vores bod på Amager Strand. Man skriver blot: Socialmaraton 2018, og vupti så dukker den frem.

Løbere Socialmarathon 2018

Ann Madsen
Dragør Inner Wheel

Takketale Socialmarathon 2018
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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.

Fællesmøde: Nykøbing F. og
Nørre Alslev- Stubbekøbing
Et liv med sclerose v/Tine Perlt

Det er en tradition, at Inner Wheel klubberne Nykøbing F.
og Nørre Alslev-Stubbekøbing holder fællesmøde i november måned. Vi skifter 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, som ligger
i nærheden af Stubbekøbing, 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”. Man kan få lammelser, spasmer, kraftnedsættelse, føleforstyrrelser, synsforstyrrelser og især træthed.
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.
Deltagerne på båden var 9 personer, der kendte til at sejle
og de 6 personer havde sclerose. Der var altid en læge
ombord og en masse 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.

Nørre Alslev- Stubbekøbings præsident Karin Krog overrækker Tine Perlt en buket blomster og Nykøbings
præsident Dianna Lose ses til venstre i billedet.
Ida Frederiksen, ISO
Nørre Alslev – Stubbekøbing Inner Wheel
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Forening Støt Soldater og Pårørende
(SSOP)

Charlotte Bisserup Bechfeldt fra den frivillige forening
Støt Soldater og Pårørende (SSOP) besøgte Vordingborg
Storstrømmen Inner Wheel Klub i januar måned og fortalte
om foreningens arbejde. På baggrund heraf besluttede
Inner Wheel klubben at yde et bidrag til dette arbejde, og
en check på 3000 kr. blev overrakt til Charlotte Bisserup Bechfeldt af formanden for Vordingborg Storstrømmen Inner
Wheel Klub, Annie Holm Pedersen.
SSOP gør et stort stykke arbejde for at hjælpe soldater og
deres pårørende før, under og efter udsendelse.
SSOP gør en stor forskel for de familier, der lever med
frygten, savnet, og måske også eftervirkningerne af, at én
af deres kæreste familiemedlemmer (måske mor eller far,
bror eller søster) har været udstationeret for Danmark.
Støtten gives i form af psykologhjælp, rådgivning, genoptræning, lektielæsning og støtte til børn og unge, misbrugsbehandling, årlige børne- og unge camps m.v. Alt arbejde
er frivilligt og økonomien er baseret på donationer.
Anette Rasmussen
Vordingborg Storstrømmen IW Klub

SSOP donation Vordingborg

Hyggelig spiserestaurant . Selskabslokaler . Mad ud af huset
58 37 01 49 Søndag lukket
Madam Bagger . Solens Plads 6 . 4220 Korsør
www.madambagger.dk
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IW Aabybro støttede
NÆSTEHJÆLPERNE I 2018

Næstehjælperne oplyste her til jul 2018, at der var rigtig
mange familier, der havde søgt om krise julehjælp i form af
julekurve. Ca. 35 kriseramte familier havde henvendt sig.
Derfor besluttede IW Aabybro at støtte dette gode formål
med overskuddet fra vores julelotteri. 2.000 kr. gik til Næstehjælperne.
Vi havde tidligere på året, været inviteret på besøg hos
Næstehjælperne. IW Aabybro gæstede søndag den 13. maj
2018 denne spændende organisation i Aabybro med et
pengebeløb på 2.000 kr.
Næstehjælperne er en fantastisk frivillig organisation, som
støtter familier i krise. Der bliver doneret alt fra møbler, husgeråd, legetøj, tøj og sko + alle alm. forbrugsting, som netop
familier/personer der er kriseramte, har så stort behov
for. Disse donerede ting er til gratis udlevering! Alt bygger
derfor på frivillighed og en gruppe ildsjæle, som gerne vil
hjælpe i tilspidsede situationer. Der er i øjeblikket 15 frivillige, der yder hjælp til ca. 60 – 100 brugere om måneden.
Medlemstallet er ca. 1080 og har eksisteret i 2 år.
IW i Aabybro ville gerne støtte et lokalt projekt, der har
denne målsætning at være noget for andre i krise. Støtten
gik i år 2018 til hjælp til en sommerdag med aktiviteter og
forplejning.
Næstehjælperne har lokaler på Kirkevej 28 E, den gamle
materielgård, og der er åbningstider om torsdagen 10 - 12
og søndagen 13 - 16. Kom og se, få en snak og en kop kaffe.
Her er der hjertevarme og plads til alle der har lyst til at
donere og ikke mindst lyst til og brug for at få en hjælpende
hånd!
Der er i øjeblikket stor usikkerhed vedr. Kirkevej 28 E, lejemålet er midlertidigt, og forhåbentligt kommer der en god
løsning, så de kan fortsætte deres fine hjælpeorganisation.
På billederne er IW Aabybro repræsenteret af klubbens
daværende præsident Ulla Fisker og daværende kasserer
Sonja Madsen + en frivillig Næstehjælperildsjæl – alt bygger
på frivillighed såsom opfyldning af tøj på hylderne.

Tag på udflugt og hold møde i HERLIGHEDEN i Bjerringbro
midt i Jylland og besøg samtidig Elsborg Lædervarer,
som har gode priser i forbindelse med et arrangement.
Vi glæder os til at tage imod, uanset om I ankommer
på cykel, med tog, i kano, i bil eller med bus.
Kærlig hilsen
dine IW-veninder i Bjerringbro
Kirsten Elsborg &
Astrid Holmriis
Herligheden er et B&B på Storegade 24 i Bjerringbro med 6 individuelle værelser
samt lokaler til kurser, møder og mindre sammenkomster. Pramdragerstuen har
plads til 24 personer til spisning, og i Pejsestuen har vi plads til 12 pers.
Vi tilbyder kaffebord, spisning og whisky/rom-smagning.

Storegade 14 · 8668 1030 · Webshop: www.hoselsborg.dk

Astrid Holmriis · Storegade 24 · Bjerringbro · 2040 3672 · Holmriis.com
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Valg til klubbestyrelsen i Inner Wheel

og afleveres med 4 krydser, idet kommende præsident og
pastpræsident er fortsættere.
• Stemmeoptælling pågår. Valgt er de 4 medlemmer med
flest afgivne stemmer + en suppleant
(Det medlem, der har fået 5. flest stemmer)
• De valgte personer trækker sig afsides og konstituerer sig.
• Resultatet af konstitueringen meddeles alle – efterfulgt af
applaus!

Når man mødes med IW’ere fra andre klubber, falder snakken indimellem på, hvordan man skaffer medlemmer til
bestyrelsen – ud fra at det er problematisk en del steder Men sådan er det ikke i Hirthals Inner Wheel.
Den tid, hvor jeg har været medlem (20 år), har vi praktiseret følgende fremgangsmåde - og med succes!
Jeg vil kort skitsere forløbet:
• på decembermødet meddeler præsidenten, at såfremt et
medlem ikke ønsker valg til den kommende bestyrelse, så
skal hun give skriftlig og begrundet besked til præsidenten
senest ved udgangen af dec. Kommer der et sådant ønske,
beslutter bestyrelsen det videre forløb. Man kan søge fritagelse for et år ad gangen.
• stemmesedlen/valgsedlen opdateres af sekretær/webmaster (kan ses på vores hjemmeside/interne del)
• stemmesedlen/valgsedlen sendes ud sammen med
januar-månedsbrevet
• februarmødet = valgmøde. Stemmesedlerne udfyldes

Selve valget varer ca 45 minutter.
I klubben har vi det fint med denne ordning. Vi kunne ikke
tænke os det anderledes!
Hjulet drejer. Alle ved, at de står for tur på et eller andet
tidspunkt. Jeg har selv været med i flere bestyrelser både
som sekretær og præsident.
Det har altid været meget givtigt og lærerigt – og så er vi
gode til at hjælpe hinanden!
Hirtshals Inner Wheel

Hjørring Inner Wheel 1969 – 2019

Hjørring Inner Wheel har fejret sit 50-års jubilæum med 5
timers fest og sjovt samvær i hyggelige omgivelser i Ørnbøls
festlokaler, hvor der blev serveret en dejlig menu, holdt
flotte taler og med en fantastisk optræden af læge og operasanger Vesna Djordjevic.
Foruden klubbens egne medlemmer var også inviteret
Distriktspræsident Birgit Kristiansen samt tidligere medlem
og medstifter af Hjørring Inner Wheel i 1969, Inger Christensen. Der kom lykønskninger fra Nationalpræsidenten, Distrikt 44 og flere andre Inner Wheel klubber, samt Hjørring
Rotary Klub. Pengegaverne vil gå til et velgørende formål.
Samtidig med klubbens jubilæum kunne også et medlem
fejre 50-års jubilæum. Jubilaren er Jill Kjærsgaard, som ved
chartringen i 1969 var klubmester. Jill har i alle 50 år været
et aktivt medlem af Inner Wheel, og har således været
både præsident og sekretær i klubben og i distriktet. Jill
har ligeledes været til flere konventions. Hun har siddet i
mange udvalg i klubben, således også jubilæumsudvalget,
der stod for at tilrettelægge festen, og hun deltager aktivt
i klubdiskussioner og er meget omsorgsfuld for klubbens
medlemmer.
Jill Kjærsgård blev hyldet både med hilsen fra IW nationalpræsident Birgitte Müthel, med taler af Distriktspræsident
Birgit Kristiansen og af klubbens egen præsident, Hanne
Boel.
Under festen blev Sonja Jensen udnævnt til æresmedlem
i klubben. Foruden at have taget sin tørn to gange som
klubpræsident og flere gange som kasserer, hædredes Sonja
for sit fantastiske humør, der spreder god karma til klubmøderne, som hun trofast møder op til. Sonja har i 37 år været
en sand kulturbærer for det gode Inner Wheel venskab.
Hjørring Inner Wheel

Jill og Birgit Kristiansen

Sonja udnævnes til æresmedlem
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julemarked.
Det lyder spændende med de nye tanker for arrangementer, dog er der også en økonomi og hjælp til at gennemføre,
som skal klares. Forstanderen havde også tanker om at få
frivillige personer, til at hjælpe til diverse arrangementer og
her spurgte han, om det kunne være noget for os IW piger.
Vi kunne virkelig mærke, hvordan forstanderen
”tog ejerskab” for slottet.
Efter den spændende rundvisning takkede Betty forstanderen for muligheden for at se slottet og, at han så beredvilligt fortalte om alt det nye og se, hvordan renoveringen af
slottet udvikler sig.
Herefter gik vi over til vores ordinære møde, som blev holdt
i en af de flotte lokaler – ”spisestuen”.

Rundvisning på Rydhave Slot

Vi blev mødt og budt velkommen af forstander Kåre HeideOttesen på slottets parkeringsplads.
Første udgave af Rydhave Slot blev bygget i 1314. Det var
rigtig middelalder med voldgrav og vindebro, riddere i rustning og skønne jomfruer. Sagnet fortæller, at den unge enke
Birgitte Rosenkranz, blev muret inde i tårnet på Rydhave og
at hun den dag i dag spøger i slottets gange og gård. Under
den tyske besættelse under 2. verdenskrig var Rydhave Slot
central for modtagelse og videreforsendelse af våben fra
England til modstandsbevægelsen.
I 1955 blev slottet med tilhørende park og skovfogedbolig
solgt til en kreds af mennesker, der ville skabe en efterskole
og ungdomsskole. En ny æra var begyndt på Rydhave.
I 2017 blev dørene på Rydhave Slot desuden åbnet for
gæster, der vil bo i smukke rammer, der emmer af historie
og eventyr.
Det hvidkalkede slot ligger mellem Holstebro og Skive tæt
på Vinderup gemt i en af Danmarks vestligste bøgeskove.
Slotstårnet og de fire fløje lukker sig om en lille brolagt
gårdsplads.
I dag har Rydhave Slot 90 elever, som kommer fra hele
landet og undervisningen er meget varieret. Der udbydes
E-sport. Rydhave Slot har en ambitiøs målsætning om at
være landets bedste til det populære computerspil Counter
Strike og det lykkedes allerede det første år. Cykling er også
et af de fag, som udbydes og også her er målet, at blive
landet absolut bedste. Der udbydes også foruden almindelige skolefag motocross, hvor du får lov til at arbejde med
værktøj og maskiner. Ridning, sociale medier, kunst og musik. På kunstlinjen har man mulighed for at udvikle nye ideer
foruden at lære om kunsten gennem tiderne.
Forstanderen viste os rundt på slottet, hvor han meget begejstret (næsten som om, det var hans eget slot) fortalte om
de mange nye tiltag på slottet. Han ønskede at åbne slottet
op for ikke mindst lokal befolkningen også hele landet og
gerne udlandet også. I dag bruges slottet mere til diverse
arrangementer end selve skoledriften. Der bor ikke længere elever i slottet. Det udlejes blandt andet til fester, hvor
gæsterne har mulighed for at overnatte i de nyrestaurerede
værelser. Vi fik vist og fortalt om, hvordan forstanderen ved
egen og andres hjælp har renoveret de nuværende 9 værelser, som er ført tilbage i gammel rokoko stil, som passer
perfekt ind i slottet. Det er forstanderens kone, som med
meget nænsom hånd har indrettet værelserne. Møblerne
har forstanderen og hans kone købt gennem den blå avis
eller gul og gratis. Værelserne var virkelig meget flotte,
smagfuldt og meget romantisk indrettet. Man udbyder
Bed & Breakfast, mulighed for at holde bryllupsfester mm
på slottet. P.t. skal man dog selv sørge for alt vedrørende
sin fest. Forstanderens ønske er, at holde forskellige arrangementer så som koncerter og i øjeblikket holdes et årligt

7

Djævle huer

Den 2. januar 2019 var jeg på besøg på neonatal afdeling
på Herning sygehus for at aflevere strikkede huer til de for
tidligt fødte børn.
Jeg deltog sammen med Silkeborg Inner Wheel klubs ISO
Pia Gilberg.
Pia er også den kvinde, der tog initiativ til vores kreative
klub i klubben som bl.a. strikker huerne.
Det er ca. 1,5 år siden vi sidst afleverede huer til afdelingen i
Herning. Grunden til jeg kom med er at huerne blev strikket
i den periode jeg var præsident i klubben og fordi min mor
havde hjulpet og strikket største parten af de huer der blev
afleveret.
Så jeg havde inviteret min mor med ud og aflevere huerne.
Hun er af den beskedne generation og sagde først at hun
ikke behøvede at komme med. Men jeg insisterede på at
det skulle hun.
Det blev en fantastisk oplevelse og vi mødtes med en helt
fantastisk afdelingssygeplejerske.
Hun syntes det var helt fantastisk at vi kom med så mange
huer. Sygeplejersker og jordemødre der kom igennem
frokoststuen mens vi sad der, kom med mange udbrud – ej
hvor fedt er der kommet nye huer. Ej de er flot strikkede.
Sikke nogle flotte farver osv.
Bamserne har helt deres egen historie – det er en god Inner
Wheel veninde fra Brørup-Holsted klubben – som jeg har
lært at kende igennem distriktsbestyrelses arbejde i Inner
Wheel, og som nu er en god veninde.
Hendes mor på snart 94 år strikker disse bamser og jeg
spurgte om jeg måtte få 25 stk. til at tage med til Herning
sygehus og det fik jeg tilsendt i en flyttekasse med et kort
hvor der var den sødeste historie fra Laila – hendes mor var
sygeplejerske på kuvøseafdelingen på Herning sygehus og
gik på pension derfra for 30 år siden, så disse bamser fandt
på en måde hjem.
Afdelingssygeplejersken syntes de var rigtig fine og hun
havde allerede tænkt over hvordan bamserne skulle gøre
gavn. De skulle bruges til søskende til de for tidligt fødte.
Det var en skøn dag og oplevelse og dejligt at mærke følelsen af at være med i et givende netværk og en del af noget
større og samarbejde på tværs af netværk.
Charlotte Vestergaard Pedersen - Parstpræsident

Ure		

Smykker

Design/Barnedåb

Taastrup Hovedgade 81 ▪ 2630 Taastrup ▪ Tel: 43 99 02 20 ▪ trolle.ure.guld@mail.dk ▪ www.trolle-ureguld.dk ▪
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Donationsmøde i Odense

Den 8. januar 2019 holdt Inner Wheel og Rotary klubberne
i Odense donationsmøde med Odense Sct. Knud Inner
Wheel Klub som vært.
Årets donation på i alt 40.000 kr. blev tilvejebragt ved adventskoncerten i Odense Domkirke den 1. december 2018 i
et samarbejde mellem Rotaract og Inner Wheel- og Rotary
klubberne i Odense. Donationerne blev fordelt mellem to
modtagere og overrakt af præsident Neel Buur, Odense Sct.
Knud Inner Wheel Klub.
På vegne af Sorggruppen for børn og unge på Fyn, Odense,
fik Ann Roiy Delman overrakt 10.000 kr. Børnene er opdelt
i samtalegrupper på max. 10 med tre personer tilknyttet.
Hver sorggruppe har 10 sessioner, som afsluttes med et arrangement, og der følges op med endnu et arrangement ca.
et halvt år efter. Donationen går til disse arrangementer.
Steen Møller modtog på vegne af Veteranhjemmet i
Odense 30.000 kr., der skal bruges til indkøb af inventar og
indretning af et fordybelsesrum i et af Veteranhjem Odenses ikke disponerede lokaler. Det er tanken, at fordybelsesrummet bl.a. skal bruges til mindfulness, NADA og yoga for
de psykisk skadede veteraner. Disse metoder er gennemprøvede og anerkendte behandlingsformer til PTSD-ramte
veteraner.
Donationsmodtagerne takkede mange gange for vores
donation og fortalte mere detaljeret om deres projekter.
Aftenen sluttede med et alsidigt musikalsk indslag af tenor
Simon Mott Madsen og organist Bjørn Thestrup ved klaveret.

Steen Møller, Ann Roiy Delman og Neel Buur

Hesselåvej 41 · Skave · 7500 Holstebro
Tel.: 97 46 85 50 · post@hesselaa-smedje.dk

Simon Mott Madsen og Bjørn Thestrup

RUNDVISNING · FROKOST · GÅRDBUTIK

Siden 1993 har vores familie skabt
de skønne omgivelser, vinene og et
stykke dansk vinhistorie.
Gæster siger
Fantastisk atmosfære
Spændende forklaring om vinene
Hygge, god mad og fremragende vin

“

“

Birgit Jelstrup
Odense Inner Wheel Klub

Vi glæder os til at se dig på vingården
Venlig hilsen familien Madsen
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Sønderborg Inner Wheel – Startede 2019 med motion og et godt grin

Vi havde knap taget hul på 2019, da det første møde i Sønderborg Inner Wheel løb af stablen allerede den 3. januar.
Intet var vel mere nærliggende end, at vi skulle starte med en gang motion. Da vi havde spist, kom 2 frivillige instruktører fra
foreningen ”Stol på motionen”.
Søs lagde ud med at fortælle lidt om stolegymnastik, som begyndte som et kommunalt projekt, der varede i 3 år. Derefter blev
der dannet en forening af ca. 40 frivillige, som tilbyder kurser i stolegymnastik - motion til mindre mobile ældre. De kommer
hovedsageligt på plejehjem og dagcentre, hvor ca. 250 personer hver uge deltager i stolegymnastik. Udgifterne får de dækket via
paragraf 18-midler samt støtte fra fonde og virksomheder. Søs siger om stolegymnastik ”Det er ikke ligefrem ekstremsport, men
når man er blevet gammel og måske dårligt gående, så gør ”mange bække små” en kæmpe forskel, når man skal holde sig sund,
bevægelig og klare sig bedst muligt uden andres hjælp”.
Efter denne indledning blev stolene sat ud på gulvet i en rundkreds, hvor samtlige iw-medlemmer tog plads. Der blev udleveret
træningsrekvisitter såsom elastikker, bolde, balloner, isoleringsrør m.v. Susanne gav herefter instrukser på en meget humoristisk
og sjov måde til livlig musik fra en ghettoblaster. Vi startede med at banke musklerne varme med isoleringsrør. Herefter havde vi
gang i elastikkerne og både arme og ben blev rørt godt og grundigt – nogle af øvelserne var faktisk lidt hårde, siger selv de, der er
vant til at dyrke motion.
En lang række øvelser med forskellige rekvisitter blev afsluttet med, at vi fik en faldskærm og med den skulle vi få bolde og balloner til at ”hoppe” på de forskellige farvede felter m.v. – det var slet ikke så let. Alle var aktive, og vi fik ikke kun rørt musklerne
i arme og ben, lattermusklerne fik også en ordentlig tur. En meget positiv og glad start på det nye år. Susanne forsøgte ihærdigt
at rekruttere nye frivillige instruktører blandt os, hun mente, at det var vi meget velkvalificerede til, men jeg tror ikke, hun havde
heldet med sig i denne omgang. Måske er det noget for os, der stadigvæk er på arbejdsmarkedet en gang, når vi går på pension
– man skal aldrig sige aldrig.
Conny Michelsen Brock ISO, Sønderborg
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Et gribende besøg hos Kirkens Korshær, hvor
årets lokale donation går til Huset Alma

Vi havde medbragt årets lokale donation til Huset Alma og
vi tror på at den vil være med til at forsøde tilværelsen for
Alma’s beboere.
Vi tog derfra væsentligt klogere på, hvad det er for et stykke
uvurderligt arbejde Kirkens Korshær gør. De fleste var nok
temmelig berørte over, hvor mange der i Sønderborg egentlig har brug for de tilbud Kirkens Korshær har og at de langt
fra kan hjælpe alle dem som har et behov.

Herbergsforstander og leder af Kirkens Korshær i Sønderborg, Britt Gaarn-Larsen fortalte meget gribende og engageret om det store arbejde, som både ansatte og rigtig
mange frivillige gør for nogle af de mest udsatte borgere i
Sønderborg.
Kirkens Korshærs nyeste tiltag i Sønderborg er Huset Alma,
som er et bosted til unge hjemløse i alderen 18-35 år, med
ingen eller et lettere misbrug og med ønsket om forandring.
Formålet med at drive Huset Alma er at tilbyde midlertidigt
ophold til personer, der ikke har eller ikke kan opholde sig i
egen bolig, som har behov for et botilbud og for tilbud om
aktiverende støtte, omsorg og evt. efterfølgende hjælp. De
unge mennesker, som bor i Huset Alma er ofte, som Britt
sagde ”børn, som forældrene har glemt at opdrage”. De er
ikke i stand til at klare helt almindelige dagligdags ting, som
f.eks. at gå i bad eller at gå ud med skraldespanden. Hun fortalte også om, hvordan de har haft forældre, der er kommet
og har afleveret deres unge menneske, fordi de ikke selv
længere har magtet opgaven med at få den unge til at fungere i hverdagen. Det er gribende at høre sådanne historier.
Huset Alma har plads til 10 personer, og da det åbnede i
august 2018, var der fyldt op i løbet af 10 dage og allerede i
november havde de sagt nej til 38 unge mennesker. Det er
tankevækkende og virkelig trist at så mange unge mennesker ikke har et sted at være. Jeg tror ikke, at der var ret
mange af os, der var klar over, hvor mange unge hjemløse vi
har i Sønderborg.
Mange af de unge har gennem deres opvækst og ungdom
været i kontakt med institutioner, pædagoger m.v. og
langt de fleste ”gider ikke pædagoger”, så både ansatte og
frivillige er meget opmærksomme på at det er ”relationsarbejde” de laver. De arbejder med at opnå de unges tillid
og med at skabe relationer til og med de unge mennesker.
Et succeskriterie er når det unge mennesker ikke opfatter,
at medarbejderne rent faktisk er pædagoger, men bare er
nærværende voksne, der viser det unge mennesker tillid og
det unge menneske har tillid til.
Det endelige mål er, at den unge bliver i stand til at flytte i
egen bolig eller botilbud og leve en selvhjulpen tilværelse.
Den første periode efter at det unge menneske er flyttet i
egen bolig og skal klare sig selv er kritisk. Derfor tilbyder Kirkens Korshær også et efterværn efter CTI-metoden (Critical
Time Intervention). CTI-metoden er en intensiv, tidsafgrænset og fokuseret indsats, der i udgangspunktet strækker sig
over en samlet periode på ni måneder. Intensiteten er stor
i begyndelsen af forløbet for så at aftage i takt med, at opgaver og ansvar overdrages til det unge menneske og dets
netværk. Herefter skulle der gerne være et ungt menneske,
der er kommet godt på vej i en ny tilværelse.

Donation til Britt Gaarn Larsen overrakt af Britta Küseler
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Dit lokale rejsebureau
• Busrejser
• Rundrejser
• Flyrejser
• Grupperejser
• Udﬂugter
• Erhvervs• Krydstogter rejser

Egon’s Rejsebureau · Industrivej 25 · 4200 Slagelse · Telefon 7020 1847 · egons-rejser.dk

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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