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65 års fødselsdag i Skive IW

Omkring 20 kvinder, der dengang blev betegnet som
bare rotarianer - vedhæng, startede den 25. september
1954 Skive Inner Wheel, så det var oplagt, at klubben
fejrede fødselsdagen netop på den dato, og det fandt
sted på Restaurant Strandtangen i Skive.
Kreagruppen havde lavet ﬁne kroner til bordpynt.
Alle klubmedlemmer skulle komme i tøj fra 1950’erne
eller inspireret af den tid, og der var mange sjove udgaver.
Vores mad skulle også være fra den tid - velkomstdrinken var rød vermouth, og vi ﬁk karbonader med kartofler og stuvede grøntsager og æbletriﬂi til dessert.
Præsident Karin Ulrich holdt en festtale, hvor hun fortalte, om hvordan Skive Inner Wheel klub blev dannet og
lidt om udviklingen i Inner Wheel siden 1954. Her sang
vi en sang, som var forfattet til charterfesten i 1954 –
den var tilegnet rotarianerne og var præget af den tids
kønsrollefordeling.
Et klubmedlem fortalte, om da hun blev optaget i 1974,
og et andet klubmedlem fortalte også om Inner Wheel
gennem årene, og at mange af de ting, hun holdt tale
om både til 60 års og 30 års fødselsdagen stadig er de
samme – derfor brugte hun også bare talen fra 60
års fødselsdagsfesten, fortalte hun. Vi sang sange fra
1950’erne– til velkomstdrinken One two three o’clock
og senere i løbet af aftenen: Her i vores hus er glæde,
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Vovsen i vinduet og Fiskerpigens sang – og vi legede
sanglegen ”Tag en ring og lad den vandre”.
Vi fejrede seks jubilarer – to med 45 års jubilæum, en
med 35 år, to med 25 år og en med 15 års jubilæum. Vi
testede lige deres hukommelse – om de kunne huske
f.eks. ﬁlm, hits, præsidenter m.v. fra det årstal, de blev
optaget, og det kunne de godt. De ﬁk alle overrakt en
Inner Wheel rose.
Aftenen blev afsluttet med fødselsdagslotteri, og der
blev vundet mange ﬁne gaver.

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

Fra ﬂygtningebarn til en stemme i
debatten
Ali Aminalis hovedbudskab var, at integration kun vil
nytte, hvis man fjerner ghettoer og blander indvandrere med den danske befolkning.
Ali kom til Danmark i 1987 som 5-årig. Hans far var
ingeniør i Iran, men han ville ikke samarbejde med
det iranske styre og blev bl.a. tortureret. Familien kom
til Ålsgårde i Nordsjælland, hvor Ali gik i almindelig
folkeskole. Der blev ikke taget særlige hensyn, og det
gjorde, at han var på lige vilkår med alle andre. Han
følte sig ikke anderledes end andre danskere, selvom
han er mørkere i huden. Netop fordi de boede blandt
danskere og ikke i et parallelt samfund, er familien
blevet fuldt integreret.
Ali blev i 2014 færdiguddannet socialrådgiver og har
arbejdet i Århus og Silkeborg kommune. Han har
arbejdet med beskæftigelse, integration og uddannelse. Han har en bred socialfaglig viden i forhold til
at arbejde med socialt udsatte, der er langt væk fra
arbejdsmarkedet. Han har via sit arbejde stor viden
omkring ikke vestlige unge og ældres tilhørsforhold,
identitetskamp og forståelse af det danske samfund.
Han har i sit arbejde kunnet se, at der bliver gjort
forskel på danskere og indvandrere. Der bliver taget
kulturelle og religiøse hensyn, så mange indvandrere
kommer ikke i arbejde, og derfor ikke ud blandt andre,
og de forbliver i parallel samfundene. Han mener, at
systemet fejler, når det ikke stiller krav.
Han har siden barnsben interesseret sig for politik, idet
han kunne se, hvordan politik var med til at forme det
samfund, som han var blevet en del af. Han gik ind i
politik, fordi han som socialrådgiver kunne se nogle
samfundsproblemer, som han ønskede at være med
til at løse.
Han brænder for at gøre en forskel.
I 2017 blev han kandidat for Det Konservative Folkeparti ved kommunevalget i Aarhus kommune. Han
blev ikke valgt ind.
Fra 2018 Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds.
Han var folketingskandidat til valget i 2019 og Europaparlaments kandidat.

Ali Aminali og Præsident Conni Fogsgaard
Han er suppleant i Rådet for Etniske Minoriteter, Udlændinge- og Integrationsministeriet.
Han har skrevet en bog: ALIS DANMARKSHISTORIE.
Den er nu udsolgt fra forlaget, men et nyt oplag er på
vej.
Vi ﬁk stillet en masse spørgsmål til et meget spændende foredragsholder.
Lad os håbe han får magt, som han har sagt.
Med venlig hilsen
ISO, Aarhus Vestre Inner Wheel
Inger Høi
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Helene Marie Simonsens stile fra
Askov Højskole i 1920

dansk. Efter indskrivningen skulle børnene gå ind i
næste klasselokale, hvor sproget nu var tysk. Helene
kunne forstå spørgsmålet om, hvad hun
hed, og hvor gammel hun var – derefter
forstod hun intet. Børnene ﬁk udleveret
en ”Fibel” – på dansk en ”ABC”, hvor de
ud fra billederne skulle fortælle læreren,
hvad dyrene hed på dansk, hvorefter
han fortalte, hvad de hed på tysk.
Den næste stil handler om tiden, hvor
fasteren skulle konﬁrmeres i foråret
1915. Krigen havde varet i 8 måneder,
og der var stor fare for, at faderen skulle
blive indkaldt. Helene skulle nu ud at
tjene hos bønderne, hvilket hun ikke var
meget for. Stilen handler her om, hvordan en arbejdsdag på en gård dengang
foregik.
Den sidste stil handler om det danske ﬂag. På det
tidspunkt var der ikke mange, der havde en ﬂagstang,
og der hvor der stod et, kunne man være sikker på,
at der boede en tysker. Ham så man ikke mildt til.
Det var dog ikke det danske ﬂag, der vajede fra disse
ﬂagstænger, men den tyske ørn. Hjemme hos faster
Helene havde de dog det danske ﬂag stående i stuen,
når de havde besøg, men ellers måtte det gemmes af
vejen. Hvis der kom nogen, som ikke havde et godt
øje til Dannebrog, og de opdagede, at ﬂaget stod der,
vankede der en bøde og ﬂaget blev taget med. Faderen havde lovet at han, når de igen blev danske, ville
lave ﬂagstænger til alle folk i Ballum, og han holdt ord.
I december 2018 rejste han til Gram og hentede 120
granstammer hjem og lavede ﬂagtænger af dem.
Kirsten Brodersen læste stilene op med stor indlevelse, og det var en dejlig oplevelse at høre, hvordan livet
har været i Sønderjylland på det tidspunkt.

Kong Christian d. 10 ved Askov Højskole13.07.1920
Præsident Hilde Duus bød velkommen til septembermødet, og efter middagen ﬁk Kirsten Brodersen ordet.
Kirsten fortalte om sin faster Helene, der har betydet
meget for hende gennem hele livet. Helene blev født
den 14. november 1900, og hun blev 18 år 3 dage efter
afslutningen af 1. Verdenskrig.
I forbindelse med at fasteren kom på plejehjem, skulle
Kirsten tømme fasterens hus, og hun fandt der et stilehæfte, som fasteren havde skrevet, da hun som 20-årig
gik på Askov Højskole. Hun har aldrig gået i en dansk
skole, men stilene er skrevet på et næsten perfekt
dansk.
I den første stil fortæller fasteren om den dag hun startede i skolen. Børnene fra nabolaget skulle indskrives
i skolen og mødtes i lærerboligen, hvor læreren talte

Helga Raun Nielsen, ISO
Aabenraa Inner Wheel
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Velgørenhed i lokalområdet
Den kommende bestyrelse for Brønderslev IW i IWåret 2017- 2018 besluttede, at der skulle oprettes et nyt
udvalg, som ﬁk navnet ”Projektudvalget”.
Formålet med udvalget var, at det skulle give idéer til /
stå for arrangementer, som kunne give en indtægt, der
skulle bruges til forskellige former for velgørenhed lokalt
i Brønderslev Kommune og samtidig give nogle
fællesoplevelser for medlemmerne.
Om foråret indkaldte den kommende præsident medlemmerne til et par møder, hvor idéen blev forelagt og
forslag til indtjening diskuteret. Møderne resulterede i, at
idéen om et projektudvalg blev vedtaget. Det blev også
bestemt, at udvalgets medlemmer afgør, hvem modtagerne skal være. Udvalget vil også gerne vide, hvad
pengene skal bruges til – det skal være noget, man kan
stå inde for.
Udvalget arbejder nu på tredje år, og med en enkelt
undtagelse, består det af de medlemmer, der var med
fra begyndelse.

”Cowgirls”, da Handelsstandsforeningen arrangerede
Wild West dag
Hvad har udvalget gjort for at tjene penge?
Et udvalgsmedlem tog kontakt til handelschefen i
Brønderslev og spurgte, om han kunne ”bruge” dem i
forbindelse med arrangementer, og det er der kommet
et rigtig godt samarbejde ud af. Projektudvalget har nu
en bod, når der er arrangementer i byen – fx ”Open by
Night” og andre events som fx Vinfestival. Hver gang
har det været en form for ”madbod”. Nogle gange får
udvalget løn for at lave og stå for salg/uddeling af fx
gløgg og vaﬂer, andre gange afholder det selv alle udgifter - og håber så på et overskud.
En aften i januar arrangerer udvalget en ”madaften”,
hvor IW- medlemmerne laver mad sammen, og bagefter hygger vi os med at spise den. Overskuddet går til
projektudvalgets kasse.
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Hvad er pengene brugt til?
Det første år blev pengene brugt til demente. Alle otte
plejehjem i kommunen ﬁk mulighed for at arrangere to
ture til Vildmoseporten for 5 -7 beboere, og projektudvalget betalte udgifterne til transport og hjalp til, hvor
og når der var brug for det. Der var mange positive
tilbagemeldinger fra de personaler, der ledsagede
beboerne på turene.
Andet år blev det bestemt, at børn skulle nyde godt af
donationerne, og første modtager blev Red Barnets
Familieoplevelsesklub. Pengene – 2000kr – blev overrakt en søndag eftermiddag i slutningen af november,
hvor der blev bagt julesmåkager. Pengene blev bl.a.
brugt til småkagedåser, så alle børn kunne få julekager
med hjem. Som tak kom en mor til årets ”madaften”
og fortalte om sit liv, hvor hun nu er kvoteﬂygtning i
Brønderslev.
Mødrehjælpen i Brønderslev ﬁk også 2000kr, som blev
brugt til sund mad på en tur for børn til kommunens
feriekoloni Munkens Klit. Her modtog vi senere billeder
fra en dejlig dag.
Støtteforeningen for Krigsveteraner Aalborg. Et medlem fra støtteforeningen ville gerne takke for de 2000kr
ved at komme til et klubmøde og fortælle om veteraner, deres situation, og hvad støtteforeningen gør, for
at hjælpe. Det blev en aften, der gjorde stort indtryk –
alle var berørte, og alle var overbeviste om, at beløbet
– så lille det end er – kunne gøre gavn evt. til hjælp til
en udﬂugt for veteranfamilier.
Tredje år. Udvalget har ikke lagt sig fast på en bestemt
modtagergruppe, men ﬂere er under overvejelse. Der
er dog allerede givet 2000 kr til Psykiatrisk Ambulatorium Midtvendsyssel i Brønderslev. Der er man ved at
oprette et nyt venteværelse for de mest syge patienter
og deres pårørende. Møbler betales af det oﬀentlige,
men ”hyggeting”, der kan gøre ventetiden mere tålelig,
er der ingen penge til. Ambulatorielederen har sammen med to tidligere patienter bestemt, at IW´s donation skal bruges til anskaﬀelse af de ting.
Natteravnene har fået handsker, og nogle af vore
medlemmer er ved at strikke halstørklæder til de 20
natteravne. Vi var så heldige at få garnet sponseret
af det lokale garnﬁrma ”Mayﬂower”. Vi glæder os til at
kunne overrække tørklæderne.
På nuværende tidspunkt har vi ﬂere idéer, som vi glæder os til at arbejde videre med.
Annette Løkke – Madsen, Birte Holst – Andersen,
Gerda Pedersen, Kirsten Andersen, Solveig Skovrider og Inger – Lis Jensen
Medlemmer af Projektudvalget

Besøg fra Tyskland
I november ﬁk Brørup – Holsted besøg fra Tyskland.
Syv Inner Wheelere fra venskabsklubben NiederElbe
kom på besøg. Brørup – Holsted havde sørget for et
spændende program, som indeholdt besøg på Koldinghus med guidet rundvisning (på tysk) og ”julefrokost” i Madkælderen.
Fællesaften på Sønderbygaard, hvor gæsterne også
var indkvarterede.
Dagen derpå var man til julemarked på Sønderskov
Herregård, hvor man ﬁk frokost i Herregårdskælderen.
Man havde også tid til en kreativ aften, hvor man fremstillede holdere i læder, som kan holde styr på ledningerne til IPods. Efter et dejligt måltid, blev man fordelt
ved små borde, hvor man ved hjælp af skabeloner af
kat, hund og hjerte kunne tegne på læder i forskellige
farver og kvaliteter.
Lailas hammer lød hele aftenen, idet der blev sat
tryklåse i. Det var så meningen, at hver Inner Wheeler
selv skulle sælge sin produktion og donere pengene til
Mødrehjælpen.
Brørup Holsted glædede sig over et meget vellykket
besøg fra NiederElbe.

Vibeke Fredslund
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Med Gud i krig - ﬂyverpræst Peter Kiel
Nielsens foredrag
Vejen Inner Wheel er kommet godt fra start i klubåret
2019/2020. Den 15. august 2019 besøgte klubben
Jels Vikingespil og gik back stage så at sige. Med guiden Thor – hvad kan en guide næsten ellers hedde,
når man besøger vikinger – ﬁk vi en spændende
rundvisning til trods for at vejrguderne indimellem åbnede for himlens sluser. Vi ﬁk set Valhal, friluftsscenen
og de nye shelters, som Jels Vikingerne har opført
for præmien, som de modtog i forbindelse med, at
de vandt Fantastiske Fællesskaber 2018 for Syd- og
Sønderjylland.
Oktober-mødet derimod bød på et mere alvorligt
emne. ”Med Gud i krig” var overskriften for ﬂyverpræst
Peter Kiel Nielsens foredrag, hvor han meget levende
fortalte om det at være ﬂyverpræst samtidig med, at
han også er almindelig sognepræst i Vejen-Læborg.
Peter har været sognepræst i 24 år, heraf har han i 18
år været tilknyttet Skrydstrup Flyvestation som ﬂyverpræst og har været udsendt 8 gange.
Under foredraget kom Peter ind på, hvordan det er at
blive udsendt med få dages varsel - nogle gange kun
timers varsel - til verdens brændpunkter som Libyen,
Afganistan og Estland. Den værste udsendelse var
i 2009 til Afghanistan, hvor 3 unge soldater mistede
livet, og han var med til at skulle sende dem hjem i
kister.
Omkring ISIS fortalte Peter, at de blev meget store i
løbet af kort tid, og at de var stærkere, end vi forestillede os. Hvordan de havde gennet 40.000 mennesker,
der tilhørte et religiøst mindretal, op på et bjerg, for
derefter systematisk at slå dem ihjel. Om pigerne, der
blev solgt som slaver, og om hvordan ISIS havde kataloger over pigerne, der var til salg. Peter kom også
ind på, at han kortvarigt har været taget til fange, men
i sagens natur kunne han ikke fortælle, hvorledes han

og det øvrige personale bliver oplært i at håndtere
sådan en situation.
Det betyder meget for de danske soldater, at de er
udsendt af en demokratisk stat. De danske
soldater er meget dygtige og professionelle og kan få
en base op at stå på meget kort tid. Han fortalte om
oplevelserne sammen med de udsendte soldater, og
om hvor præcist piloterne kan bombe et mål. Bomberne er udstyret med GPS, og da de er så præcise,
skånes de civile og der bliver ikke ødelagt mere end
nødvendigt. Man kan f.eks. bombe en bygning etage
for etage, således at de fanger, der sidder i kælderen,
ikke bliver slået ihjel eller skadet. Det er dyrt at have så
godt et materiel, men hvis vi skal deltage i krig, skal vi
gøre det ordentligt, så der ikke er mere end højst nødvendigt at bygge op efterfølgende. Nato følger krigens
love, men det gør vores modstandere ikke.
Hvad gør det ved et menneske at slå ihjel? Piloterne
ved, det er en del af deres arbejde. Det kræver samtaler før og efter et togt. Der er stor tilslutning til gudstjenesterne, soldaterne sætter pris på ”den stille stund”,
og så serveres der, som det eneste sted på basen,
vin under nadveren. Spiritus er forbudt på basen, og
nadvervinen er omdøbt til ”tilgivelsesdrik”.
Et meget interessant foredrag, der gav en del stof til
eftertanke.
Hanna Mailand Nielsen
ISO Vejen Inner Wheel Klub
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