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Opsummering af årsindberetninger fra klubberne 
Innerwheel året 2017-2018 

  

Distrikt 47 
 

Charlottenlund Inner Wheel klub 
Venskabsklubber, ingen 
Fadderbørn, ingen 
Velgørenhed/Donationer 
Ikke oplyst 
Årets gang 
Det første møde i det nye Inner Wheel år tilbragte klubben på Pederstrup Museum i Ballerup. 
Vi havde en omviser, der var født og opvokset i Ballerup, da den stadigvæk var landsby, og ikke den store 
forstad, som den senere blev.  
Omviseren kunne fortælle om folk og erhverv, så man fik et levende indtryk af et landsbyliv, der nu er 
forsvundet. 
Inspireret af en vellykket tur foreslog vi en kulturklub bare for Charlottenlund, men den ide blev droppet, da 
der viste sig, at der faktisk eksisterede Kulturklubben af 2011, der afholder mange gode arrangementer i 
løbet af året. 
Vi har i løbet af året haft kontakt med Virum Inner Wheel med henblik på at lave arrangementer sammen i 
fremtiden, det samarbejde vil fortsætte i det nye år. 
Klubben har haft fokus på indsamling af dåseringe og briller, og det vil vi fortsætte med. Nu har dåseringe 
projektet også fået sit eget logo, der er godkendt af International Inner Wheel. Vi er tre Iso´er, der har aftalt 
af gøre projektet mere kendt og få samlet mere ind i fremtiden. 
Vi har også foreslået, at Inner Wheel Charlottenlund får en venskabsklub, det er ikke kommet på plads 
endnu, men vi arbejder på det. 
Der er mange planer for det nye år, som vi håber, at klubben vil støtte. Det er en glæde at møde andre Inner 
Wheelere og bliver inspireret af de aktiviteter, der foregår i deres klubber. 
 
 

Dragør Inner Wheel klub 
Venskabsklub, Svendborg Sct Jørgens, Nannestad. Norge, Ystad Sverige. Vi besøger hinanden. 
Fadderbørn, 
N.Poosaimani fra Sydindien. 
Klubbens udgift til fadderbørn er     kr. 1.420 
Velgørenhed/Donationer,  
Julemærkefonden 
Spejderne i Dragør     I alt kr. 4.500 
Årets gang 
 
 

Fredensborg Inner Wheel klub 
Venskabsklub, ingen 
Fadderbørn 
Nelli-Anett Klippberg, pige på 20 år fra Estonia. 
Klubbens samlede udgift til fadderbørn om året er   kr. 3.220 
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Velgørenhed/Donationer, 
Grønlandske børn                                                               kr.  5.000 
Mælkebøtten                                                                       kr. 1.000 
Julemærkehjemmet                                                            kr. 1.000  i alt kr. 7.000 
Årets gang, 
Fredensborg Inner Wheel forsøger at fordele møderne jævnt med udemøder og hjemmemøder, 
Hvilket kan læses i vores månedsbreve på nettet. 
 
 

Frederiksberg Inner Wheel klub 
Venskabsklub, 
Karlshamn Inner Wheel, Sverige – Kontakt via Mail og besøg af og til 
Skøyen Inner Wheel, Oslo – mødes på skift. I maj måned var der 8 medlemmer fra Skøyen på besøg hos os. 
Fadderbarn 
Michaelyn Bueh –  SOS børnebyerne i Liberia 
Klubbens udgift til fadderbarn er    kr. 2.820 
Velgørenhed/Donationer 
Ikke oplyst 
Årets gang, 
Ude møde med sangaften i Petersens Familiehave. 
Besøg af chefen for Frederiksberg Centerforening, Vibeke Quist. 
Udemøde hos billedhugger Carsten Fun Jensen. 
Besøg ag Heidi Liljedahl. 
60-års jubilæum i januar. 
Foredrag af Per Stig Møller. 
Besøg af modist Susanne Juhl. 
Besøg af AIDS –fondets afdelingsleder Malin Dorph Reit. 
Sommertur med venskabsklubben fra Oslo. Rundvisning på Nordisk Film i Valby. (Dansk Filmskat).  
 
Vi har 1 kulturklub, som arrangerer ture hver måned. 
3 litteraturkredse 
1 filmklub 
1 bridgeklub 
 
 

Gentofte Inner wheel klub 
Venskabsklub Malmø-Kirseberg IW, 
Udveksler Månedsbreve. Vi har ikke haft nogen kontakt i år udover julekort og Månedsbrev 
Fadderbørn 
Mantas Gusev, SOS Børnebyerne, Litauen (nyt barn fra i år) 
Sintija Vimba, SOS Børnebyerne, Letland, afmeldt 15/5 2018 
Klubbens udgift til fadderbørn er    kr.  4.440 
Velgørenhed/Donationer 
SOS Børnebyerne      kr. 11.000 
Årets gang 
September 2017       Præsident Vibeke Thorø Pedersen 
Oktober 2017            Ingolf Gabold 
November 2017        Hanne Lindemann, om Sydafrika 
December 2017        Julemøde v/festudvalget 
Januar 2018              Innerwheel dagen + besøg af Distriktspræsident Heidi Liljedahl 
Februar 2018            Bent Knie Andersen, ”Sukker er guld” 
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Marts 2018               Jakob Vilmer, Slædepatruljen SIRIUS 
April 2018                 Summemøde og orientering om forberedelserne til Nyborg Strand, hvor vi i Gentofte skal 
være værtinder. 
Maj 2018                  Skovtur til Brumleby, København Ø 
Juni 2018                 Generalforsamling og kædeoverrækkelse. 
Vibeke Thorø Petersen overrakte kæden til den ny præsident, Mette Johansen. 
IW Gentoftes ny bestyrelse: Præsident Mette Johansen, Vicepræsident Hanne Veng, Pastpræsident Vibeke 
Thorø Petersen, Sekretær Dorthe Barkhuus, Klubmester Randi Bødtcher-Hansen, ISO Anita Møller. 

 
 
HELSINGØR Inner Wheel klub 
Venskabsklub, 
Helsingborg IW, Sverige, Månedsbreve, julehilsner og Øresundstræf på færgen Aurora 2 x årligt  
Helsingborg Kârnan, Sverige, Månedsbreve og julehilsner  
Lilleström IW, Norge, Månedsbreve og julehilsner 
Fadderbørn, 
Barn 1: Moussa Quendraogo, dreng, Burkina Faso, Baobab Fonden  
Barn 2: Raogo Quendraogo, dreng, Burkina Faso, Baobab Fonden 
Barn 3: Wendemanagde Korogo, pige, Burkino Faso, Baobab Fonden 
Barn 4: Viviana Sawadogo, pige, Burkina Faso, Baobab Fonden 
Vi sender julehilsner og modtager svar fra børnene. Derudover får vi karakterblade og fotos af børnene, tit 
sammen med et familiemedlem. Fra Lena Kristensen, Baobab Fonden, får vi beretning med billeder fra 
landsbyen Ouissiga, hvor børnene bor, med nye tiltag, som også vedrører vores sponsorbørn.  
Klubbens udgift til fadderbørn er    kr.  3.000 
Velgørenhed/Donationer,  
Baobab Fonden                kr. 3.000 
Frelsens Hær                    kr. 2.000 
Støtte til børns sport/sportsrejser             kr. 5.000   I alt kr. 10.000 
Programmer/Aktiviteter i øvrigt 
August - Intercity møde, som var henlagt til en lørdag, hvor Helsingør Museer afholdt Sundtoldmarked. 
Inviteret var distriktets medlemmer og vores venskabsklubber.  Foredrag af Tom Sinding om, hvad 
Sundtolden har betydet for Helsingør. Efter foredrag og frokost begav vi os til havneområdet, hvor 
Kronborgs kanoner blev affyret kl. 12, som tegn på, at Sundtoldmarkedet var åbnet. 
September - Sognepræst Cecilie Schackinger fortalte om sit liv, både som privatperson og som sognepræst.  
Oktober - Sognepræst Hanne Rosenberg: Foredrag “Blide duer - Stride fruer” 
Meget spændende og interessant foredrag, der tog udgangspunkt i kvindens rollemodel lige fra Dronning 
Dagmar og op gennem tiderne. 
November - IW- møde sammen med Fredensborg IW. Foredrag af Anders Kingo: Søren Kirkegaards liv og 
forfatterskab.  
December - Julemøde, der står i julens tegn. Med arrangementer der giver penge til velgørenhedskassen.  
Januar - Formand for Blicher-Selskabet, kgl. operasanger Erik Harbo fortalte om Blichers liv og digtning, hvor 
aftenen formede sig som en blanding af sange og fortællinger og oplæsning af brudstykker af bl.a. Præsten i 
Vejby og Hosekræmmeren. 
Februar - Valgmøde. Banko med donerede præmier til gavn for velgørenhedskontoen. 
Marts - Jette og Walther Christensen fortalte om “Syrien og Jordan før og nu” 
April - Tove Lund og Tom Sinding fortalte om “Kartoffeltyskerne på den tyske alhede” 
Maj - Skovtur til Bjørn Wiinblads Hus med efterfølgende frokost på Frilandsmuseet. 
Juni - Generalforsamling og kædeoverrækkelse 
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Hillerød Inner Wheel klub 
Venskabsklub, ikke oplyst 
Fadderbørn, ikke oplyst 
Velgørenhed/Donationer 
LEVUK, Hillerød   kr 3.000 
Mødrehjælpen Hillerød   kr 3.000 
Modtager: Hillerød Bokseklubs Ungdomsafd.12-17 år kr 3.000  I alt kr. 9.000 
(Hellere et ringhjørne end et gadehjørne) 
Årets gang, 
Jeg henviser til vores månedsbreve i fald emnet frister, så kan man læse yderligere om foredraget. 
Foredraget LEVUK om de handicappede gjorde stort indtryk. Det arbejde, som de gjorde for de unge var helt 
fantastisk. De fik dem virkelig til at blomstre. 
11. september: ”Glimt fra et arbejdsliv i Afrika” v/ Hanne Lindemann, biolog og safariguide. 
Se månedsbrev 3 
9.oktober: LEVUK – skole-og ungdomsklub for unge med handicap v/ Benjamin Goings, pæd. og strategisk 
leder, Hillerød.  Se månedsbrev 4 
15.november: ” Livet som feltpræst i Afghanistan” v/ Sognepræst Torben Ebbesen,Hillerød 
Se månedsbrev 5 
8.januar: Pastdistriktspræsident Ann Madsen fortæller om konvention i København 2015 og viser billeder. 
Se månedsbrev 7 
12. februar:  Hvad kan et Diabetescenter i en kommune” v/ Charlotte Glümer, læge og PhD og leder af nyt 
diabetescenter i Københavns Kommune. 
Månedsbrev 8 
12.marts: ”Pigerne på Sprogø” v/ Carsten Egø Nielsen, historiker og seniorkonsulent 
Månedsbrev 9 
9.april: ”Hillerød Musik og Teater” v/ Formand Claus Levinsen fortæller om sæsonen 2018/19 
Se månedsbrev 10 
14.maj: Besøg på ”Falkonergården” i Fredensborg, Hvor vi først skal høre om og se rovfugle indendørs og 
bagefter se flyveopvisning udendørs. Det blev en fantastisk oplevelse med et utroligt forhold mellem 
falkoneren og rovfuglene. At se fuglene tæt på, at se dem lige ind i øjnene var stort. At det var en meget 
dejlig lun forårsaften gjorde ikke oplevelsen mindre. Slet ikke da vi skulle udendørs og se de store fugle flyve 
omkring os.  Stemningen i gruppen var meget dejlig under og ovenpå fugleoplevelsen, og bagefter tog vi 
hjem til Anne Lise Jørgensen og nød både sandwich og hinandens selskab. Det var en fantastisk spændende 
oplevelse, som vi kun kan anbefale. Læs meget gerne referat i  
Månedsbrev 11 
 
Møder i øvrigt er generalforsamling, julemøde og distriktskædeoverrækkelse i det smukke 
Konferencecenter, Gydevej 39-41, 3450 Allerød. 
 
Vores kulturudvalg har planlagt dejlige musikoplevelser: 
 
Mandag d. 4.december: Julemesse i den utrolig smukke Roskilde Domkirke. En fantastisk og højtidelig 
oplevelse. Og så spise et hyggeligt sted i Roskilde. 
Torsdag d.19.april: Operaaften I Slotsbio i Hillerød inkl. spisning 
 
 

HILLERØD Chr. IV Inner Wheel klub 
Venskabsklub, Antvorskov-Slagelse: gensidige julehilsner, og indbydelse til hinandens møder; men ingen 
besøg. 
Helsingborg Kärnan: ligeledes gensidige hilsner og indbydelse til venskabsmøde, men ingen besøg i år. 
Antvorskov-Slagelse Inner Wheel Klub. Vi inviterer hinanden til forskellige arrangementer. 
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Fadderbørn, ingen 
Velgørenhed/Donationer 
Frederiksborg Slotssogn julehjælp  kr 1.500,00 
Hjerteforeningen, Hillerød   kr 2.500,00  I alt kr. 4.000 
Årets gang 
IW året 2017-18 har været et år med gode oplevelser og interessante foredrag, hyggelige stunder i glæde og 
alvor i Hillerød Chr. 4. 
Der har i alt været 11 møder, heraf 2 udemøder.  
Vi har sunget i de gamle Cisterner i Hillerød,  
Danset gammel norsk kædedans i Tjæreby kirke. 
Vi har øvet os i at trække vejret, når vi synger og derefter sunget af `fuld hals´. 
Vi har lært om bæredygtig blomstergartneri og opdyrkning af marked for buketter heraf. 
Hjerteforeningen i Hillerød fortalte om foreningen og et medlem, hjertetransplanteret, fortalte levende om 
livet før, under og efter.  
Vi har hørt en gribende fortælling om at være feltpræst udsendt til Afghanistan. 
Kom tæt på livet med Bjørn Winblad med Johannes Borch Green, B W´s personlige assistent. 
En tur i fængsel med en tidl. Fængselsdirektør- og ud igen. Om livet som ansat og ansvarlig i denne lukkede 
verden, som skal træne indsatte i at kunne komme ud igen. 
 
C4 har deltaget aktivt med loppestand på Kræmmermarkedet med pænt overskud, og haft en stand i den 
lokale KIRRPU, som i løbet af vinteren har pænt overskud, til glæde for gode formål. 
 
 

Kastrup Inner Wheel klub 
Venskabsklub 
Simrishamn, Sverige, Udveksling af månedsbreve og hyggelig social kontakt pr. mail, af og til besøg hos 
hinanden. 
Lund, Sverige. Besøg i Lund til Luciafest hvert år. 
Nordstrand, Norge. Har tidligere besøgt og fået genbesøg fra Nordstrand.  
Fadderbørn 
Shafirul Islam, Bangladesh, SOS Børneby 
Klubbens udgift til fadderbarn er    kr. 3.020 
Velgørenhed/Donationer 
Danner Huset       kr. 2.475 
Årets gang 
Besøg på Politimuseet 
Besøg på Nordisk Film til Olsen Banden tema 
Past Distriktsguvernør Rina fra Distrikt 1470 om Kina 

 
Rønne Inner Wheel Klub 
Venskabsklub, 
Rugen Tyskland Her har vi udvekslet julekort. 
Skurup Sverige  Vi var inviteret til 50 års jubilæum, hvor 6 fra vores klub deltog. 
Karlslunde, er vores nye venskabsklub som vi inviterede med til vores skovtur.6 valgte at tage turen til 
Bornholm. 
Fadderbørn, 
Elena fra Rumænien hun er nu 14 år 
Peter fra Bulgarien på 17 år 
Klubbens udgift til Fadderbørn er    kr. 5.640 
Velgørenhed/Donationer 
Bornholms Flygtningevenner     kr. 6.000 
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Årets gang 
Mange spændende foredrag og udflugter fra og på Bornholm 
Angoraland med angorakaniner uld og filtgalleri 
Den lille boghandel der ligger i Bornholms lufthavn. 
Ansatte i Bornholms politi der har gået Caminoen 
Den frivillige gældsrådgivning på Bornholm 
 
 

Søllerød Innerwheel klub 
Venskabsklub, Höganæs, Sverige. Et møde hvert år, skiftevis i Danmark og Sverige 
Fadderbørn  ingen 
Velgørenhed/Donationer  
Lukashuset      kr. 17.000 
 
 

Taastrup Inner Wheel klub 
Venskabsklub, ÄNGLELHOLM-LUNTERTUN IW, Sverige. Siden 1987-88 har vi mødtes hvert år på skift hos 
hinanden. Det har vi stort udbytte af. Vi udveksler månedsbreve og venskaber er opstået. 
Fadderbørn, ADNAN – SOS BØRNEBYERERNE SARAJEVO 
Klubbens udgift til fadderbarn    kr. 3.820 
Velgørenhed/Donationer 

SUF – Albertslund (den sociale udviklingsfond) som hjælper unge mennesker til at få nogenlunde god 
hverdag     kr. 3.000 
Julemærkehjemmet Liljeborg, Roskilde (nystartet) kr. 3.000  I alt kr. 6.000 

 
 
Virum Inner Wheel klub 
Venskabsklub 
Kontakt pr. mail med Ringsted, Kolsås i Norge og Hörby i Sverige. Alle tre klubber inviteres til arrangementer 
som Ladywalk, vores jubilæum og Rågelejetræffet. 
Fadderbørn  
Marsha fra februar 2011. Bor i Sri Lanka 
Klubens udgift til fadderbarn    kr. 1.860 
Velgørenhed/Donationer 
Slaraffenland    kr. 2.000 
Kvindehuset i Lyngby   kr. 1.500 
Lyngby Pensionist og handikap forening  kr. 1.500 
Cambodia projekt   kr. 2.000  I alt kr. 7.000 
Årets gang 
Helle Kruse Nielsen holdt foredraget " Ja, heldigvis spiller kønnet en rolle " i august måned.  
Den 25. august fejrede vi klubbens 35 års jubilæum med en tur rundt på Roskilde fjord med skibet " 
Sagafjord ". Vi havde 2 gæster fra vores venskabsklub Ringsted IW samt Inge Correll, der fortalte os lidt om 
takt og tone. 
I september hørte vi om patientsikkerhed.  
Bag Guvernørens Spejle 
Den 7. november havde aktivitetsudvalget arrangeret en tur til Christiansborg Slot, hvor vi skulle se 
udstillingen " Bag Guvernørens Spejle " Udstillingen er lavet i anledning af 100 året for Danmarks salg af De 
Vestindiske Øer. En flot udstilling i nogle meget flotte omgivelser. Christiansborg Slot med de flotte sale og 
gobeliner, var en oplevelse i sig se. 
Alle har ret til vind i håret 
Den 16. november havde vi besøg af en spændende foredragsholder fra foreningen Cykling uden alder, der 

http://www.virum.innerwheel.dk/da/m/nyhedsarkiv/2017/11/53
http://www.virum.innerwheel.dk/da/m/nyhedsarkiv/2017/11/54
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er en forening af frivillige, der på rickshaw cykler, tager beboere fra plejehjem med på en cykeltur. Turene 
varer typisk 1 - 1 1/2 time hvor der cykles ud i naturen, eller en tur rundt i kommunen for at gense gamle 
steder. Cykling uden alder er startet i 2013 og har nu 4.000 frivillige piloter og kører i 70 kommuner i landet. 
Hvis du har lyst til at vide mere om foreningen eller har lyst til at glæde ældre mennesker med en cykeltur, så 
gå ind på hjemmesiden Cykling uden alder og læs mere 
Rejs - trods alder og handicap 
Den 22. februar havde vi besøg af Birger Anders Post fra Lyngby Pensionist og Handicap rejseforening. Han 
fortalte om muligheden for at komme med foreningen ud at rejse, trods alder og handicap, da der er 10 
frivillige hjælpere med på turen. Han fortalte også om, hvordan man kan få hjælp i lufthavnen i både 
Danmark og udlandet, hvis man er handicappet. Det var meget spændende at høre om. 
Region Hovedstaden og Akutberedskab 1813 
Den 15. marts var vi på besøg hos Region Hovedstaden i Ballerup, hvor koncern- direktør Jens Gordon 
Clausen fortalte om selve den store organisation. Derefter fortalte direktør Freddy Lippert om 
Akutberedskab 1813 og 1-1-2, bagefter fik vi en omvisning og lov til at se både en akutlægebil og en 
ambulance, det var et meget spændene besøg. Stor tak til erhvervsudvalget for en dejlig aften. 
Konflikten Israel/Palæstina 
Den 19. april havde vi besøg af Jonatan Møller Sousa, der spændende og levende fortalte om konflikten 
mellem Israel og Palæstina, der har raset lige siden Israel blev oprettet for 70 år siden. Jonatan har været 
næstformand for Zionistbevægelsen og er nu leder af Forum for Dialog om Israel. 
Skovtur til Sophienholm 
Den 17. maj gik årets skovtur til Sophienholm, hvor vi skulle se udstillingen Johannes Larsens Have. Vores 
guide Henning Andersen fortalte spændende om kunstner- parrene Alhed og Johannes Larsen og Anna og 
Fritz Syberg, mens vi gik rundt og så alle de dejlige billeder. Bagefter fik vi drink i parken og derefter dejlig 
mad. Stor tak til skovtursudvalget for en dejlig dag. 
 

 ٭٭٭٭٭٭٭
 
DISO´s bemærkninger til opsummeringen af klubbernes indberetninger. 
 
Tak til alle ISO´er for jeres årsindberetninger. Det er dejligt, at I alle har indsendt jeres indberetninger, så jeg 
allerede nu har haft mulighed for at lave års opsummeringen over aktiviteterne i Distrikt 47. 
Det har været en fornøjelse at nærlæse jeres indberetninger. Med denne opsummering får alle klubber 
mulighed for at danne sig et indtryk af, hvad der foregår i hele distriktet. Der er bestemt god inspiration at 
hente 
 
Klubbernes udgifter til fadderbørn har i året 2017-2018 været i alt kr. 29.200 
Klubberne har nu 14 fadderbørn 
Klubbernes samlede Donationer til velgørenhed i året 2017-2018 i alt kr. 83.975 
Klubbernes bidrag til Årsindsamlingen   ca.   kr. 21.000 
(Distrikt 47´s samlede indsats til velgørenhed andrager således i alt ca. kr. 104.975) 
 
Det totale beløb, der er indsamlet/ydet til donationer må tages med et vist forbehold, da ikke alle klubber 
har oplyst eventuelle donationer. 
 

6. juli 2018 
Birgit Baltzer 

DISO 47 

http://cyklingudenalder.dk/kom-i-gang/
http://www.intern.virum.innerwheel.dk/da/m/nyhedsarkiv/2018/02/40
http://www.intern.virum.innerwheel.dk/da/m/nyhedsarkiv/2018/03/41
http://www.virum.innerwheel.dk/da/m/nyhedsarkiv/2018/04/56
http://www.intern.virum.innerwheel.dk/da/m/nyhedsarkiv/2018/05/43

