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Kære alle Inner Wheeler i Danmark

Kære alle Inner Wheeler i Danmark
Anemoner, erantis og
vintergækker pibler op
af jorden som tegn på at
foråret er kommet. Det
allerbedste ved dette forår
er, at vi nu kan mødes
uden restriktioner. Det er
dejligt at se at der er kommet gang i klublivet igen,
men vi skal selvfølgelig
stadig huske at passe på
hinanden, og ikke mindst
de af vore medlemmer
som er sårbare.
Kirsten Møller, Give Inner
Wheel er valgt til Board Director i International Inner
Wheel 2022-2023. Det er flot, at Inner Wheel DK endnu
engang har fået en repræsentant valgt til International
Inner Wheel´s ledelse.
Kirsten brænder for det internationale arbejde, og jeg er
helt sikker på, at hun nok skal få sat et dansk IW fingeraftryk på det arbejde, der foregår i regi af International
Inner Wheel.
Listen med de øvrige personer der valgt kan ses på
IIW´s hjemmeside. Der er op til flere fra Europa i IIWledelse i 2022-2023. I Executive Commetee er 3 af 5
fra Europa og 10 af de 16 valgte Board Directors er fra
Europa.
Alle de Skandinaviske lande er repræsenteret ved Sissel Michelsen fra Norge som Constitution Chairman, og
Norge, Sverige, Finland og Danmark har alle fået valgt
et medlem til Board Director.
På landsmødet oktober 2021 fik vi vedtaget nye vedtægter. De blev hurtig oversat til engelsk og sendt til
godkendelse i IIW. Jeg må desværre konstatere, at ikke
alle opgaver i IIW prioriteres lige højt.
På nuværende tidspunkt har jeg ikke modtaget besked,
om IIW har godkendt vores nye vedtægter. Der er
rykket for et svar op til flere gange, så vi håber snart at
modtage godkendelsen.
Skibet, som er lastet med udvikling af Inner Wheel, har
haft det lidt svært.
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Det har været ude i et gevaldigt stormvejr, men ser ud til
nu at være i mere roligt farvand.
Alle klubberne har modtaget idekataloget, som indeholder forslag til emner, der kan arbejdes med i klubberne,
i distrikterne og i Nationalbestyrelsen. Emnerne er valgt,

fordi Danmarks IWére har ønsket, at der skulle sættes
fokus på netop disse emner. For at støtte op omkring
medlemmernes ønsker, blev handleplaner valgt som
redskab.
Nationalbestyrelsen har på nuværende tidspunkt udarbejdet 2 handleplaner.
Nationalbestyrelsen vil gerne kunne følge udviklingen
og videreformidle til alle klubber, hvilke emner den
enkelte klub arbejder med, men også for at følge, om
de foreslåede tiltag er de rigtige, i bestræbelserne på
at gøre Inner Wheel mere kendt og dermed øge vores
medlemstal.
Til Landsmødet i oktober, vil vi få den første pejling af,
hvad klubberne har fundet væsentligt at arbejde med,
og forhåbentlig vil vi kunne se, at medlemstallet igen er
Fortsætter næste side........

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

Hilsen fra redaktionsgruppen
Velkommen til en ny
udgave af IW - Nyt.
Foråret nærmer sig
på traditionel måde
med skiftevis sol,
regn, sne.
Det, der nok har præget
de fleste i den sidste tid har været krigen i
Ukraine og vore tanker går derfor naturligt til vore Inner
Wheel venner i de 6 Ukrainske klubber. Vore klubber
i nabolandende gør en kæmpe indsats for flygtningestrømmen og de danske klubber støtter på mange
måder, tak for det.
Det er dejligt at følge aktiviteterne rundt i vore klubber
og her kan I læse lidt om de forskellige aktiviteter rundt
i landet.

stigende.
Et andet stort område der arbejdes med i forhold til
udvikling af IW er en ny hjemmeside.
En arbejdsgruppe nedsat af NB har udarbejdet kravspecifikation til en ny hjemmeside.
På nuværende tidspunkt snakker de med IT-udbydere.
Der skal indhentes 3 tilbud, og der skal beskrives fordele og ulemper. Længere er vi ikke nået. NB håber at
der kan tages stilling til, hvad der skal arbejdes videre
med på mødet i april.
Ukraine
Det er forfærdeligt, det der sker i Ukraine. Vi hører
dagligt om alle de kvinder og børn der flygter fra landet. Der er brug for hjælp både i Ukraine, og i de lande
som er meget tæt på, men også de lande som modtager flygtningene, har brug for hjælp.
Der er stor interesse for at hjælpe befolkningen i
Ukraine, og allerede nu er der doneret mange bidrag
fra klubberne – stor tak for det.

Dorte Allerup
Ellen Ladefoged
Kirsten Møller

Mange forårshilsner
Anne Marie Olsen

50 års jubilæum - Aars Innerwheel klub fejret med en dejlig weekendtur til
Tambohus Kro og badehotel

Aars Innerwheel klub har lørdag den 11. marts 2022 fejret sit 50 års jubilæum.
26 glade Innerwheel medlemmer besøgte Struer (B & O museum) - Jegindø og Holmsland med festligt og kulturelt
formål.
Turens højdepunkt var festmiddagen på Tambohus kro med underholdning og sang af ”egne kunstnere”.
Efter dejlig morgenmad søndag gik turen til Jegindø til lokalt foredrag om fiskeri og livet på stedet.
Videre til Møldahlgaard Galleri med spændende malerier og keramik.
En flot måde at fejre vores jubilæum.
Aars Innerwheel har vedtaget at donere hjælp til Ukraine. Vi vil gerne hjælpe lokalt.
ISO Jette Søndergaard
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Kreativ aften!

Medlemmerne i Aars Inner Wheel Klub fandt deres kreative sider frem, da vi besøgte ”Art by Me” i Aalborg.
Her kan man male på keramik, og herefter få det brændt.
Det blev til en sjov aften med fantastiske resultater.
Aftenen sluttede af med skønne pizza´er på den italienske restaurant ”SanGiovanni”.
Dorte Allerup, Aars Inner Wheel

Inner Wheel synliggør juniorlederne på Hirtshals Skole

Hirtshals Inner Wheel har doneret synlige gule refleksveste til juniorledernes arbejde på Hirtshals Skole. Overrækkelsen af vestene fandt sted sidst i oktober 2021 på en regnfuld onsdag formiddag i skolegården på Hirtshals Skole.
Efterfølgende demonstrerede juniorlederne noget af deres arbejde i skolegården.
Gennem flere år har Hirtshals Skole haft hold af frivillige juniorlederne, der laver forskellige trivselsfremmende aktiviteter for eleverne på Hirtshals Skole og i Skolecenter Hirtshals. På 9. årgang kan man tilvælge juniorlederuddannelsen, som afsluttes med et kvalificerende bevis, der overrækkes, når eleverne dimitterer fra skolen.
Her er et lille overblik over juniorledernes forskellige trivselsfremmende aktiviteter: De laver forskellige legeaktiviteter
i skolegården, er med til at afhjælpe uro i skolegården, fungerer som gårdvagtens “forlængede arm” og “hjælper”, er
“store venner” for de mindre elever, agerer problemløsere, støtter og trøster de mindre elever, er brobyggere mellem
store og små elever, bruges som medhjælpende “undervisere” i SFO-idrætten, fungerer som dommere og stævneledere ved fælles idrætsstævner for hele skolecentret og Dansk Skoleidræt, og er med til at arrangere idrætsdage og
stævner.
Inner Wheels donation sikrer synlige og genkendelige juniorledere i skolegården på Hirtshals Skole og ved skolearrangementer.
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Donationer til fantasiske projekter, fra
Hammel Inner Wheel

Efter 2 års ventetid, lykkes det Hammel Inner
Wheel at donerede vores indsamlede bøger og
magasiner.
Donationen gik til Psykiatrien på Aarhus Universitetshospital.
De har frivillige sjæle, der har opbygget et bibliotek for
de indlagte og pårørende. De kan altid bruge litteratur,
biblioteket er åbent døgnet rundt. Rummet er indrettet hyggeligt og bøgerne må gerne medbringes på
sengestuerne.
De var yderst glade for bøgerne og jeg skal hilse
mange gange og sige tak.
Ved behov for yderligere bog indsamlinger, er de stadig glade modtagere.
ISO Nina Bollinger, Hammel Inner Wheel

Efter en dejlig dansk bøf fik Mette Bjerregård leder
på Åhuset, Favrskov Kommune, donationen.
Åhuset har børn og unge mellem 0 og 18 boende,
som af forskellige årsager ikke kan bo hjemme. Åhuset har plads til 10 børn. Alle børnene har eget værelse, og familie og venner må meget gerne komme på
besøg. Huset har faste socialpædagoger tilknyttet. De
hjælper børnene med mange praktiske opgaver, og
forsøger at skabe en hverdag så tæt som mulig på
en almindelig familie, således at de er godt rustet, når
de selv engang, skal stifte familie. Mange af børnene
bor der i mange år. Mette lagde også stor vægt på at
skabe gode rammer for det faste personale, således
at mange vælger at arbejde der i mange år. Det giver
børnene stor tryghed. Vi donerede kr. 5.000,- til Åhuset. Mette takkede mange gange, og lovede at pengene nok skulle gå til noget godt for børnene. Rigtigt
spændende at få indsigt i et ”børnehjem d.d.”.

Johanne Fra biblioteket og
Nina fra Inner Wheel Hammel
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Foredrag af Simon Axø - Stillede skarpt på
begrebet ”Dannelse”

hvad man er, og Løgstrup: Livet bliver fornyet, mens vi
lever, både gennem sproget og gennem vores handlinger.
Grundtvigs og højskolens ambition var at gøre folk klar
til demokrati men også klar til at kunne forvalte livet.
Når højskoleeleverne går ud ad døren, har de ikke kun
en faglig reference men forhåbentlig også en god portion selvbevidsthed og en forståelse af sig selv, som
man først får, når man kommer på afstand af sig selv.
I samvær med andre - når man sætter sig selv i spil
og når man får andres respons - bliver man klogere på
verden og sig selv.
Aarhus Vestre Inner Wheel Klub I

Til klubmødet havde vi besøg af Simon Axø, forstander på Testrup Højskole ved Mårslet. Axø har
været forstander i fire år. Inden da var han lærer på
højskolen i otte år. Axø er cand.mag. i idéhistorie og
samfundsfag. Han har tidligere undervist i politisk teori
og idéhistorie på Statskundskab. Han er en engageret
stemme som foredragsholder, debattør og skribent.
Han er bl.a. medforfatter til bogen ”Hvorfor går børn i
skole?”.
Testrup Højskole er en grundtvigsk højskole med
traditioner tilbage fra skolens grundlæggelse i 1866.
Skolen har en litterær, kunstnerisk, filosofisk og faglig
profil. Eleverne kommer hovedsagelig med en gymnasial baggrund.
I aftenens foredrag stillede Axø skarpt på begrebet
”dannelse”. Han talte om dannelse i forhold til begreber som uddannelse, opdragelse, interesse og nysgerrighed. Hvad er dannelse? Kundskaber og viden er
ikke tilstrækkeligt for dannelse. Viden i sig selv er ikke
garanti for dannelse. Uddannelse og opdragelse er
beslægtede begreber og bliver nogle gange forvekslet med dannelse. F.eks. når vi siger: ”Dagens unge
trænger til noget mere digital dannelse”. Her menes
i virkeligheden ”opdragelse”. I både uddannelse og
opdragelse er der en ”løfteeffekt”. Der er en ulige balance mellem den, der uddanner/opdrager og den, der
modtager uddannelsen/opdragelsen. I dannelsessammenhæng taler vi til det frie menneske på ligeværdig
basis. Opdragelse og uddannelse bliver man færdig
med. Man tager en uddannelse, men man kan ikke
tage en dannelse. Dannelsen bliver man aldrig færdig
med, den handler om ens forhold til verden - at have
et åbent forhold til verden. Når vi taler om dannelse, er
nysgerrigheden en grundlæggende drivkraft – ikke at
forveksle med nyfigenhed. Nysgerrigheden og interessen for det, vi som mennesker har, det som forbinder
os, det som er vigtigt som ikke er privat, det skal vi
turde tage fat på.
Axø kom ind på både Hannah Arendt ”The Human
Condition” – som skelner mellem hvem man er, og

FORSTANDER
Cand.mag. i Idéhistorie og samfundsfag. Har
tidligere undervist i Politisk Teori og Idéhistorie
på Statskundskab. Simon medvirker i radio- og
tv-programmer om filosofiske emner og er en
engageret stemme i den offentlige debat som
foredragsholder, debattør, skribent mv. Simon
underviser desuden på filosofilinjen.
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Opfordring til projekt for at nedbringe hyppigheden af Livmoderhalskræft

IW`s Verdenspræsident Ebe Martines opfordrer til,
at vi i IW klubberne laver oplysningskampagne
for at STOPPE LIVMODERHALSKRÆFT- (LHK)
hos kvinder og piger i hele verden. WHO har
også opfordret til, at lave tiltag for at mindske hyppigheden af Livmoderhalskræft.
Næsten 600.000 kvinder i verden blev diagnosticeret
med livmoderhalskræft i 2018, over halvdelen
døde!! Det er den 4. hyppigste kræftsygdom hos kvinder. Brystkræft har i mange år været
fremhævet og forsøgt forebygget med god effekt.
Hvad er der sket i de sidste ca. 70 år i Danmark med
livmoderhalskræft?
I en beretning fra en tidligere praktiserende læges liv
fra 1976 til nu med henblik på udviklingen i forebyggelse og behandling af livmoderhalskræft står der, at man
i slutningen af 1960 erne indførte en undersøgelse for
livmoderhalsforandringer. I starten brugte man pipetteprøven, hvor man sendte en pipette ud til kvinderne.
De skulle selv tage den og sende den ind. Senere blev
det til en celle-smear prøve ,som den praktiserende
læge eller gynækolog tog ved en underlivsundersøgelse, ved at man skrabede i livmoderhalsen i
bunden af skeden med en vatpind,en lille børste eller
træspatel. Så blev den smurt på et objektglas
og sendt til mikroskopi. En laborant så så efter celleforandringer -ændringer i kerneopbygningen og
antallet af celledelinger bl.a. Udfra dette fik kvinden
svar på, om hun skulle til yderligere
undersøgelse -prøvetagning med farvning eller andet.
Nogle fik lavet et keglesnit på livmoderhalsen
Det svære ved denne sygdom er, at den sjældent eller
sent giver symptomer. Symptomerne kan
være pletblødning, udflod, ubehag og måske senere
vægttab og andre almene symptomer - træthed .
I 1960erne var der 900 kvinder i Danmark, som fik
LHK-Cervix cancer.
I I 2019 er antallet faldet yderligere til 335,men 100
kvinder dør årligt.
Før screeningen blev indført fik 35 ud af 1000 kvinder

LHK
Efter screeningen var det kun 10 ud af 1000, en betydelig fald i forekomsten!
Før screeningen døde 15 ud af 1000, mens det kun er
3 nu , Også et stort fald!
De der dør er ofte under 50 år. Mange med børn, som
mister deres mor i en tidlig alder.
Derfor er det også meget vigtigt, at man finder dem
med denne sygdom ,så tidligt som muligt,så overlevelsen kan blive bedre.
Senere fandt man ud af, at 90 % af livmoderhalskræfttilfældene var forårsaget af en virus- HPV
(Human papilloma virus )som overføres seksuelt! LHK
tager 10-15 år om at udvikle sig.
80 % af kvinderne vil efter seksuel debut have haft en
HPV infektion, men kun en lille del får
LHK. Hvem der får det, ved man ikke helt klart. Enkelte undersøgelser tyder på, at der er flere
faktorer, der spiller ind, svagt immunsystem, rygning,
mange partnere, ubeskyttet samleje, og andre
infektioner. Nogle drenge -mænd får
analcancer,peniscancer, halscancer af HPV infektioner. Der er
mange forskellige virus i HPV gruppen. Man har nu
lavet en vaccine mod en del af HPV virus.
I 2009 indførte man HPV vaccination i børnevaccinationernes programmet for at hindre LHK .
Det har også mindsket antallet af alle de forskellige
cancerformer, udsprunget af HPV.
Screeningen er nu udbygget med HPV undersøgelse.
Alle kvinder mellem 23-64 år screenes på
følgende måde:
23-29 årige screenes med smear hver 3. år, 60-64
årige hver 5.år med HPV test.
30-59 årige deles op, i dem der er født på ulige datoer,
de screenes hver 5.år med HPV test
30-49 årige født på lige datoer med cellebaseret undersøgelse hver 3 år. 50-59 årige hver 5 år.
Ved forandringer udvides med HPV også.
I Danmark er der trods alt godt styr på det,men alligevel er der ca.25%,som ikke deltager i smear
kontrollerne. Af dem er der så desværre 50%, der får
celleforandringer!
I udlandet især i Africa og Sydamerica er der ikke så
meget styr på testninger og vaccinationerne.
Derfor opfordrer verdenspræsidenten til at man laver
kampagner for at øge forebyggelse og
Vaccination. HUSK at den eneste kræftform,som kan
forebygges ved screening og vaccination
er Livmoderhalskræft.
Derfor husk at deltage i det og fortæl de unge at
de skal følge med.
Lene Holm Andersen , DISO 47
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Krigen i Ukraine
Den sidste tid har fyldt os alle med bekymring og frygt på grund af krigen i Ukraine.
Utroligt mange kvinder og børn er flygtet ud af deres krigshærgede land. Her i blandt er
også nogle af vore Inner Wheel Medlemmer i de 6 klubber vi har i Ukraine.
I nærområderne Moldova, Rumænien og Bulgarien gør vore Inner Wheel klubber en
meget stor indsats for at hjælpe flygtningene.
Bulgarien er venskabsdistrikt med vores distrikt 45 og vi kender derfor personligt mange
medlemmer herfra. Distrikt 45 har besluttet at støtte dem i deres store arbejde. Vi får
løbende rapporter dernede fra om deres arbejde. I rullemenuen på vores hjemmeside kan
ses den seneste rapport fra Varna- Marina IW klub.
Rapport fra Natalia, distriktpræsident for Moldavien-Rumænien:
Inner Wheel - friendship, support and mutual assistance!!!!!!
Report dated April 7, 2022
Inner Wheel District 224 Romania-Moldova, together with representatives of the Inner Wheel
Odessa Black Sea Club , who are in Moldova continue to actively help refugees from Ukraine. 3
more families received help today.
Thanks to the ﬁnancial support of IW from Germany and IW from Croatia District 191.
(fra distrikt 45 bliver I disse dage også sendt et beløb til dem)

Rundt i Danmark er der også flere Inner Wheel klubber, der har taget kontakt til herboende
flygtninge for at yde støtte og omsorg.
International Inner Wheel har startet en verdensomspændende indsamling, her har man
valg af midlerne overføres til Røde Kors
Inner Wheel Danmark har også opfordret til at vi støtter op om de Ukrainske flygtninge og
hvis man ønsker at støtte indbetales beløbet til
Reg.nr. 1726 konto 6274 976 703
Her kan man i meddelelsen sikrive
-

IIW Ukraine.
Hvis man ønsker at donationen skal tilgå Røde Kors gennem IIW.

-

Ukraine.
Hvis man ønsker at donationen skal støtte lokale projekter udført af IW klubberne.
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Sammen kan vi gøre en forskel

Korsørs fejring af Inner Wheels fødselsdag

Korsør Inner Wheel klub fejrede Inner Wheels 98 års
fødselsdag med medlemsoptagelse og underholdning.
Erik Nygaard fra Slagelse fortalte om folkekunstneren
John Mogensen og stod for fællessang med en masse
af John Mogensens sange.
Vi hørte om John Mogensens liv, født den 5. maj 1928,
om at han var med i flere grupper bl.a. vokalgruppen Blue Boys, her sang han indtil 1956, hvor John
Mogensen dannede sin egen kvartet Four Jacks, der
hittede med Mandalay og Åh Marie. Gruppen blev
opløst i 1963.
Erik sang bl.a. ”Der er fut i fejemøjet”, ”To mennesker
på en strand” og ”Ensomhedens gade”.
Alle sangene omhandlede noget, John Mogensen selv
havde mødt eller oplevet.
John Mogensen døde 10. april 1977.
Erik sørgede for, at Inner Wheels fødselsdag blev
rigtig festlig og fornøjelig.

Aldrig før er jeg mødt op til IW-møde
i træningstøj!

Aprilmødet i Holbæk Østre handlede om, hvordan
man bedst modvirker kroppens forfald.
Hanne Tonsgaard, fysioterapeut og tidligere arbejdsmiljøkonsulent hos Holbæk Kommune fortalte os om,
at det gælder om at forebygge i tide – motion er den
bedste pensionsopsparing.
Derefter fulgte flere gode øvelser både stående og på
gulvet, og vi kom hele kroppen igennem, også bækkenbunden!
Det blev en munter aften med masser af grin og godt,
at der i visse situationer ikke var en fotograf til stede.
Elsa Vittrup Poulsen
ISO Holbæk Østre

Mere sunde, skulle vi altså heller ikke være!
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IW Kalundborg fejrede 50 års jubiluæm

Mere end ord fortæller det også, hvor meget IW altid
har været nærværende hos Ditte, at hun til
sin begravelse frabad sig blomster og i stedet ønskede et beløb indsat til IW ś hjælpefond.

Den 8. februar 2022 blev fastsat som dagen, hvor vi
ville holde en jubilæumsfest.
Egentlig ville det have været mest korrekt at vente til
marts, men da vi var værter for forårsdistriktsmødet
i marts, synes vi, disse begivenheder skulle fordeles
lidt.
Ud over klubbens medlemmer og gæster var distriktspræsident Helle Wendel Pedersen og venner fra
søsterklubberne Svinninge og Holbæk Østre til stede.
Middagen på Restaurant Næs, der er beliggende i
vandkanten ned til Kalundborg fjord på Røsnæs, bestod af 3 retter mad med vine.
Forinden havde vi formået at få en journalist og
fotograf fra den lokale avis NordvestNyt til at omtale
begivenheden og dække vores overrækkelse af en
check på 10.000 kr. til det lokale Red Barnet. Vi kom
på forsiden af avisen næste dag, det var vi lidt stolte
af!
Efter taler fra Kalundborgs præsident, distriktspræsidenten og vicepræsident fra Holbæk Østre blev vi
underholdt af tryllekunstner Lars fra Holbæk. Han
jokede med, at han var en dårlig tryllekunstner, hvilket
også var tilfældet, men det lykkedes ham nu alligevel
at få vores distriktspræsident på glatis!!
Alt i alt en dejlig og ikke mindst minderig aften fordi
vort æresmedlem på 92 år, der havde været med til at
stifte klubben, og som skulle holde festtalen, pludselig
gik bort ugen før.
Ditte Bertelsen, var gennem alle 50 år en dybt engageret og meget aktiv IW-er og har betjent alle poster
i systemet - endog nationalpræsident i 1998/1999 og
1999/2000.
Ditte blev mindet ved 1 minuts stilhed, og hendes
digt fra et af de første møder i 1972 blev læst op som
dagens digt.

Æret være hendes minde!
Marianne Weikop
præsident Kalundborg IW

Trylleri
Helle Wendel Pedersen er lidt skeptisk overfor
tryllekunstner Lars

Minna RB
fra venstre:
kasserer Inger Nielsen/Kalundborg IW
vicepræsident. Lone Engvang/Kalundborg IW
Minna Skytte, Red Barnet Kalundborg
præsident Marianne Weikop/Kalundborg IW
distriktspræsident Helle Wendel Pedersen

1998
Fhv. nationalrepræsentant Ditte Bertelsen/Kalundborg IW
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Sindal IW donerer 5.000 kr. til HOME-Starts afd.

Bestyrelsen i Sindal IW har desuden valgt at donere
følgende:
• 7.000 kr. til Sindal – Astrup Sogns Familie hjælp
• 4.000 kr. Anne Grethe Skolen, Gambia
• Polske børn v/ Lene Shade efter ansøgning
• 4.000 kr.StairWays

Sindal IW har i år besluttet at donere 5.000 kr. til HOMEStarts afdeling i Hjørring, som dækker hele kommunen.
Afdelingen startede 1. marts 2018, og har fået godt fat.
Grundlægger Margaret Harrison, England oplyste følgende om projektet bygget på frivillighed
“Almindelige mennesker har en ekstraordinær evne
til at give og dele. Venlighed, omsorg, humorististisk
sans, optimisme, respekt, tillid: alle disse menneskelige
kvaliteter er centrale i vores arbejde. Vi behøver ingen
PhD i psykologi for at kunne gøre Home-Start. Vi skal
blot udtrykke vores menneskelighed (…) Vores centrale
filosofi er at udvise venlighed over for dem, der har brug
for vores omsorg og hjælp.”
Home-Start er en professionel organisation, som ud over
at have en bestyrelse, har ansat en uddannet koordinator til at stå i spidsen for projektet, som ellers bygger på
frivillige, som tilbyder støtte, venskab og praktisk hjælp til
pressede småbørnsfamilier med børn under skolealderen. Kort og godt er koordinatoren med til at formidle, at
den frivillige og familien matcher hinanden.
Alle frivillige tilbydes et kursus af 20 timers varighed, og
hver familie tildeles familievennen i ca 2 timer pr. uge i et
halvt år – kan dog forlænges efter behov.
Støtten foregår i hjemmet, og tager udgangspunkt i
familiens ønsker og behov. Der er opnået meget fine
resultater.
Inner Wheel Sindals donation går til en tur til Fun Park
Hirtshals til foråret, hvor familierne vil blive inviteret til en
dag med alt betalt inkl. mad. HOME-Starts erfaring med
tidligere familiearrangementer er, at der er stor tilslutning,
at familierne nyder en fridag og at netværket udvides og
der knyttes nye relationer familierne imellem.

Koordinator Anni Melgaard får overrakt donationen
på 5.000 kr. af familieven Birthe Andersen, medlem
af Sindal W.

En fantastisk aften

Efter ankomst bød præsident Susanne Brandi velkommen til en aften med Susannes Afrika.
Susanne og hendes mand Hans havde sponsoreret en lækker afrikansk middag med vine.
Senere holdt Susanne et medrivende foredrag om sit elskede Kenya,
hvor vi fik indblik i det smukke land og smukke befolkning.
Hans holdt meget entusiastisk
auktion over de mange medbragte
og smukt indpakkede gaver. Hanne
Simony afholdt et lotteri med skønne
gevinster.
I alt en fantastisk aften med et utroligt indsamlingsresultat på 8.290
kr., som gik til Skyggebørn.
Lone Hansen
Viborg Inner Wheel Klub

Hans Lykke Gregersen som auktionarius og
Susanne fortæller om sit elskede Afrika
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Lones frivillighed er rettet især mod børnene: Hendes egen barndom som
’tyskerunge’ har sat retningen

Lone Hansen har i 11 år sorteret dåseringe til fordel for fattige mennesker i Thailand. Hun er selv fra en tid under
krigen, hvor børn som hende blev stemplet som tyskerunger, så måske stammer lysten til at gøre en forskel for netop
børnene derfra, lyder det fra Lone Hansen selv.
viborg-folkeblad.dk

Læs hele den flotte dobbeltsidet artikel fra
Viborg-folkeblad.dk
Foto: Viborg-folkeblad
Link:
https://viborg-folkeblad.dk/artikel/lonesfrivillighed-er-rettet-is%C3%A6r-modb%C3%B8rnene-hendes-egen-barndom-somtyskerunge-har-sat-retningen

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

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

Vi glæder os til at se dig på vingården
Venlig hilsen familien Madsen
fjordlyst vej 21 | Næsby | 9681 raNum | gleNholm.dk
bestilliNg på tlf. 98 67 69 66

Dit lokale rejsebureau
• Busrejser
• Rundrejser
• Flyrejser
• Grupperejser
• Udflugter
• Erhvervs• Krydstogter rejser

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