
                                        

              

Kære alle medlemmer af Inner Wheel i Danmark 

I og jeres familier ønskes en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår! 

Traditionen tro, tænker vi nok alle her op mod julen og det nye år, tilbage på året der snart er gået.  

Tak for jeres kæmpe indsats rundt i klubberne og distrikterne. 

Tak for alle de projekter og hjælpearbejder, der foregår rundt i de enkelte klubber, som er med til 

at gøre os kendte, fordi vi i fællesskab gør en forskel. Der er mange dejlige opslag på Facebook 

om jeres aktiviteter rundt i landet, og via jeres månedsbreve, er det også muligt at følge med i al 

den aktivitet der foregår.  

Specielt tak for det kæmpe arbejde så mange af jer, har lagt i vores taskeprojekt. 

Tænk, vi har i fællesskab over hele Danmark til dato solgt for omkring 300.000 kr.  

Lige efter Landsmødet overførte vi 110.000 kr til Mødrehjælpen, julesalget ser ud til snart at give  

Omkring 50.000 kr mere til Mødrehjælpen. Synes I ikke vi har lov til at være stolte af dette  

Det er ekstraordinært dejligt, fordi det er første gang vi i Danmark har haft et landsdækkende 

projekt, dette har på mange måder givet os en fællesskabs følelse.  

Vi er et lille land, men i Inner Wheel sammenhæng, har vi måske ikke tidligere haft så meget 

samarbejde på tværs af distrikterne. Det synes jeg at opleve på det seneste. 

Den store fælles tur til Convention i Melbourne og igen til Europæisk Rally i Rotterdam og så vores 

taskeprojekt. Jeg fornemmede også fællesskabet på Landsmødet.  

 

Dette kan være begyndelsen til at vi alle føler at det at være med i Inner Wheel ikke kun er vores 

egen klub, men meget mere. Vi får netværk/ forbindelser/ venner på tværs af Danmark, ja i hele 

verden.  

 

Håber I alle vil nyde julen 2019 rigtigt meget 

 

        Mange kærlige hilsner til jer alle fra jeres Nationalpræsident 

Kirsten Møller 

 

 


