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Vi nærmer os nu årsskiftet, og de nye bestyrelser i klubberne er i fuld gang med arbejdet.

I Nationalbestyrelsen har vi allerede haft 2 møder – i august og i forbindelse med Lands-

mødet. Det har været gode konstruktive møder med stærke, engagerede piger, fyldt med 

gode ideer og input. Jeg er sikker på, vi samlet kan bidrage til en fortsat styrkelse af Inner 

Wheel Danmark. 

Mine visioner som Nationalpræsident er, at vi skal:

• arbejde for fornyelse og for en langt mere synlig organisation med det mål, at vi fasthol-

der vore medlemmer -  og tiltrækker nye piger

• arbejde for, at vi videreudvikler det samarbejde, vi har med Rotary og med de øvrige 

frivillige netværksgrupper   

• samarbejde om internationale projekter, der støtter kvinder og piger (Caring for wo-

men and girls). 

Der er så mange rundt omkring i hele Verden, der behøver støtte og hjælp. 

Hjælp, der gør en kæmpe forskel for dem, der modtager. Gennem vore sociale projekter 

viser vi ansvar overfor de mennesker, der ikke er så heldige som os.

 I arbejdet med det første punkt vil jeg være bevidst om, at fornyelse går hånd i hånd med 

traditioner. Jeg er sikker på, at vi alle godt ved, at vi ingen vegne kommer uden. Vi er også forandringsparate – og husker 

på:  at vi skal passe rigtig godt på vort fundament - vore medlemmer og vore klubber.

Traditioner forandres, men det sker bedst gennem den arv, der er forbundet med traditionerne.

 Vi vil gerne have nye – også yngre - medlemmer og det, at der er åbnet op for at alle kan blive medlem, bare de går ind 

for vore målsætninger, gør, at det forhåbentligt bliver nemmere.

Det, at vi også gerne vil have nogle yngre medlemmer, betyder bestemt ikke, at jeg på nogen måde nedvurderer ældre 

medlemmer – tværtimod – det har enorm betydning,  at vi har den aldersspredning, vi har - vi kan være noget for hin-

anden –  bruge hinanden –og ikke mindst lære af hinanden!

Jeg ser tilbage på en fantastisk weekend på Nyborg Strand. Jeg bliver så glad over at se så mange skønne piger, der 

brænder for samme sag – nemlig:

• at fremme og styrke venskaber,

• at yde hjælp og støtte

• at fremme og styrke forståelse mellem mennesker – både lokalt og internationalt!

Vor verdenspræsident Chris Kirby ønsker ”Styrke og udvikling”  for vor organisation. Det skal ske gennem vidensdeling, 

stolthed og samarbejde. Vi vil ikke være verdens bedst bevarede hemmelighed.

Der skal derfor have langt mere fokus på synlighed i vore klubber.

Som Inner Wheeler får vi værdifulde venskaber i Danmark, ja i hele verden -  vi får et godt netværk og ikke mindst får vi 

mulighed for at videreudvikle os. 

Mange Inner Wheel hilsener 
Birgitte Müthel
Nationalpræsident 2017 - 2019 

Velkommen til Inner Wheel året 2018-2019
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The National Board has already had two constructive meetings with a 

lot of good ideas and input from the board members, who are passion-

ate about our purposes, and I am sure we can contribute to a continued 

strengthening of Inner Wheel in Denmark. 

My visions as National President are:

• further development of a more visible organisation with the purpose 

of retaining our members and attracting new – even younger members 

too.

• To work on and continue the good coop-

eration we have with Rotary and with other 

volunteer networking groups.

• Cooperate on International projects, sup-

porting women and children (Caring for 

women and girls).

As Inner Wheel member we get valuable 

friendships in Denmark – all over the world. 

We become a good network, where we can 

”Empower and Evolve”.



Forord
Velkommen til årsskriftet 2018-2019. Jeg håber at du vil lade dig inspirere af 

de artikler og billeder, vi - som redaktionsgruppe har samlet til dette blad.

Som vores verdenspræsident Chris Kirby bl.a. skriver, er Inner Wheel en af 

verdens mest velbevarede hemmeligheder!!! Det håber vi at du vil være med

 til at ændre, ved at vise og uddele bladet i dit netværk. Hvis vi ikke selv gør en 

indsats for at gøre opmærksom på Inner Wheel, er vi jo med til at give 

Chris Kirby ret – vil vi det??

De 5 Diso’er er altid klar til at modtage indlæg fra dig og din klub. Sammen med 

dem vil vi, redaktionen, Andrea Welzel, Dorte Allerup og jeg formidle budskabet 

om de spændende aktiviteter, der foregår hos jer i jeres klub, til alle vore 

medlemmer i hhv. IWI og årsskriftet.

Mange Inner Wheel hilsner Lena Pedersen

Past Nationalpræsident

               Lena Pedersen               Andrea Welzel                                   Dorte Allerup                                  Ellen Ladefoged
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LIVET SKAL LEVES...
...IKKE OVERSTÅS

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?• 

ggoodddddddddtttt liiiiivv???????

Foredrag med lysbilleder og sang om 
hvad livet gør ved os

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?

Benedikte Ehlers · Vorretvej 5, Katrinedal · 8654 Bryrup · Tlf. 20273699 · Mail: benedikteehlers@gmail.com

Jeg nyder at være:
Vinbonde og den arbejdsglæde der følger med. Jeg er stolt af at være anpartsha-• 
ver i en af Skandinavien’s måske mest spændende vingårde, Glenholm Vingård.                       
Der skabes oplevelser og den gode stemning i fællesskab. 
Foredragsholder og Tour koordinator.• 



Chris Kirbys motto for 
2018/2019 er: 
”Empower and Evolve”

Afslutningen af endnu et Inner 

Wheel år er en ideel mulighed 

for at refl ektere over vor ind-

sats til beskyttelse og fremme 

af vigtige mål i vor globale 

organisation.

På vegne af alle Inner Wheel med-

lemmer vil jeg gerne takke IPP Dr 

Kapila Gupta for det enorme resultat 

hun har opnået for vor vidunder-

lige organisation i løbet af hendes 

præsidentår.

For vort kommende Inner Wheel år er mit ønske for 

hvert enkelt medlem at STYRKE OG UDVIKLE (Empower 

and Evolve) ved at vi: 

Uddanner os om Inner Wheels historie og videregiver 

denne viden og erfaring med mulighed for at skabe et 

rigere klubliv. 

Husker den spænding og ære, vi hver især følte ved 

at have fået invitationen til at blive  medlem af Inner 

Wheel- og videregive denne følelse ved at invitere nye 

medlemmer til at blive medlemmer af Inner Wheel 

familien.

Udforsker IW ud over vor egen klub. Det er der vi kan 

opleve meget mere af IWs mangfoldighed og poten-

tiale.

Fortsætter med at fremme og repræsentere Inner 

Wheel. Uanset hvor fantastisk og verdensomspænden-

de vor organisation er, er realiteten desværre stadig, at 

IW er verdens bedst bevarede hemmelighed!!!

Et positivt og motiveret medlem er vor bedste reklame.

Arbejder stolt parallelt med andre serviceklubber, 

hvorved vi signalerer, at Inner Wheel samarbejder til 

gavn for samfundet over hele verden. 

Og når vi arbejder sammen som medlemmer af IW, 

opstår venskaber og andre muligheder. 

Må Inner Wheels mange gode formål inspirere os alle.

Chris Kirby
IIW præsident 2017-18

Verdenspræsidentens ord
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Scan with your mobil and 
read the english version 

about International 
Inner Wheel

Scan with your mobil and 
read the english version 

about Chris Kirby
IIW President

Vicepræsident

Phyllis Charter 

GB & Irland

Pastpræsident

Kapila Gupta

Indien

Kasserer

Azhagu Annamalai

Indien

Lovrådgiver

Corinne Dalleur 
Belgien & Luxembourg

IIW - Executive komiteen

Chris Kirby
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Distriktsbestyrelser i Inner Wheel Danmark 2018-2019

DISTRIKT 44
Fra venstre: 

Distriktskasserer Else Godiksen

Distriktssekretær Aase Christensen

Distriktspræsident Birgit Kristiansen

Pastdistriktspræsident Anette Valentin

Vicedistriktspræsident Annalise Kibsgaard Riis

DISO Kirsten Egelund Andersen

IT-konsulent Vibeke Simonsen 

(ikke med på billedet)

DISTRIKT 46
Fra venstre:

Distriktssekretær Marianne T. Hyldegaard Hansen

Distriktskasserer Marianne Nissen

Distriktspræsident Lene Pedersen

Pastdistriktspræsident Vivi Juel Hansen

DISO Ellen Ladefoged

 Vicedistriktspræsident Bente Hestbech Nielsen

DISTRIKT 45
Fra venstre:

 IT-Konsulent Tove Buskov

DISO Tove Steenstrup

Distriktskasserer Rita Gram

Vicedistriktspræsident Birgitte Bach Jensen

Distriktspræsident Dine Nielsen

Pastdistriktspræsident Anne Grete Kampmann

Distriktssekretær Judith Yde Petersen

DISTRIKT 48
Fra venstre:

DISO Birte Borg 

Distriktssekretær Lisbeth Møller 

Vicedistriktspræsident Lone Elgkjær

Distriktspræsident Merle Conradi-Larsen

Distriktskasserer Connie Jensen

Pastdistriktspræsident Conni Lund Jæger-Hansen

DISTRIKT 47
Fra venstre:

Distriktspræsident Susanne Markersen

IT-Konsulent Hanne Hedegaard Barington

Distriktssekretær Ulla Espersen

Vicedistriktspræsident Lillian Ryelund

Distriktskasserer Anne-Lise Heidelberg

Pastdistriktspræsident Heidi Liljedahl

DISO Birgit Baltzer



Dansk Inner Wheel Nationalbestyrelse
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Nationalpræsident Birgitte Müthel



6

European Meeting i Stavanger, 
Norge 6. - 9. september 2018
Birgitte Müthel og jeg har sammen med boardmedlem Lene Krüger Schade 

deltaget i European møde i den forgangne weekend.

I mødet deltog vi 36 kvinder fra 16 Europæiske lande og 17 ledsagere (Outer-

wheels).

Mødet er for præsident og pastpræsident fra hvert land og det er et rigtig 

godt forum for erfaringsudveksling – hvilket vi bestemt også havde.

Vores dagsorden bestod af emner som: 

• Forslag til at rekruttere nye og fastholde og udvikle nuværende 

 medlemmer.

• Indlæg fra 2 unge eventuelt kommende medlemmer, med emnerne: 

 ”IW set gennem øjnene af en Interactor” og ”IW, er det en kamp at blive  

 anerkendt i det omkringliggende samfund” (todays society)?

• At navngive klubber, har et navn en signalværdi?

• Strategi for at undgå udmeldelser og lukning af klubber

• Udviklingsarbejde for IW i Storbritianen

• Tyrkiets repræsentanter fortalte om erfaringer fra at     

 organisere Women for Europe.

• Gennemgang af Convention i Melbourne, positiv og     

 konstruktiv kritik blev drøftet.

• Forberedelse til næste Convention 2021 i Jaipur, Indien. 

• Hvordan laver vi gode Proposals, som bliver godkendt i    

 IIW, og går vi sammen om forslag?

• Forslag til et fælles Europæisk Projekt under ”Caring for 

 Women and Girls”, med baggrund i tidligere fælles projekter.    

 Vores forslag var: Mercy Ships, Fistula og Mødrehjælpen, 

 men rigtig mange gode input var i forslag.

Som I kan se, var vore emner vidt omkring, og vi fi k nogle rigtig gode 

drøftelser.

Desuden var der plads til sjove og gode timer til at styrke netværk og sociale 

relationer sammen med vore ledsagere om aftenen, hvor vi også så noget af 

det dejlige og specielle Stavanger, der før var en olieby, men nu er et multi-

kulturelt samfund, fyldt med inspiration.

Næste år bliver European Meeting afholdt i Münster, Tyskland 9-12. sept.

En fantastisk weekend i den dejlige positive Inner Wheel ånd.

Lena Pedersen, IW Redaktør

  

  

  

  



Distrikt 44

Hvordan får man nye medlemmer?
I begyndelsen af årtusindeskiftet havde Brønderslev 

Inner Wheel klub kun 20 medlemmer, og man beslut-

tede derfor i efteråret 2004 at invitere 15 kvinder, som 

man kunne se som potentielle nye medlemmer, til at 

komme og deltage i klubbens møder. I januar 2005 

optog klubben 9 nye medlemmer på en gang, og klub-

bens gamle medlemmer arrangerede i den forbindelse 

forskellige ting for at lære de nye medlemmer at kende 

og få dem integreret i klubben.

I forbindelse med klubbens 40 års jubilæum i 2005 la-

vede man en rystesammentur til København med be-

søg i bl.a. operaen, på gobelinerne på Christiansborg. 

På selve jubilæumsaftenen var vi ude at spise og bag-

efter i teateret og så Skønheden og Udyret. På turen 

hjem snakkede vi om, at det havde været en dejlig tur. 

Efterhånden fandt vi ud af, at vi havde lært hinanden 

rigtig godt at kende på busturen, og derfor ville vi gerne 

på tur igen, og det gjorde ikke noget, at den varede 3-4 

dage, og så ville mange gerne til Paris. Klubben valgte 

derfor at nedsætte et udvalg til at tage sig af det. 

Rejse-/oplevelsesudvalgene har gennem årene arbej-

det hårdt for, at vi kunne få nogle fantastiske ture.  I ef-

teråret 2008 gik turen til Polen, i foråret 2011 tog vi igen 

til København, i 2013 var vi i Hamborg. I 2015 deltog 

Underholdning på Polens turen

Uden mad og drikke  dur.... Hamburg 2013

hovedparten af klubbens medlemmer i landsmødet på 

Nyborg Strand. 

Den sidste tur, vi indtil videre har været på, gik til Søn-

derjylland i 2017. Vi boede på Gram Slot og så rigtig 

mange seværdigheder i Sønderjylland, bl.a. Tønder Mu-

seum, Sluserne, Vadehavet, Ribe med Ribe Domkirke, 

Prins Henriks jadesamling på Koldinghus og Trapholt. 

Lige nu er vi rigtig mange klubmedlemmer, der går og 

glæder os til næste gang, vi skal af sted. Det er hygge-

ligt, det er lærerigt, og der er masser af kulturelt islæt og 

helt i Inner Wheels ånd. Det er en dejlig måde at blive 

rystet sammen på. Alle bidrager med godt humør og er 

indstillet på, at vi skal have nogle dejlige dage sammen. 

Man når rundt og får tid til at snakke med mange af de 

af klubbens medlemmer, som man ellers ikke når til på 

de almindelige klubmøder. Og turen til Paris – den glæ-

der vi os stadig til.

Else-Margrethe Møgelmose 

Brønderslev Inner Wheel

Bamsekort
Rebild Inner Wheel har i det forløbne år fået trykt både 

store og små bamsekort, som er blevet solgt mange ste-

der, både på Nyborg Strand, ved Julemarked i Skive og 

på Forårsdistriktsmøde m.m. Det har i alt givet en ind-

tægt på 21.600 kr. Det har gjort os i stand til at donere 

to rigtig store donationer, som er gået til Skyggebørn 

og Julemærkehjemmet.

Britta Juul Jørgensen, ISO Rebild Inner Wheel
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VENSKABER
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Distrikt 44
Venskaber skaber nye bånd
Aars Inner Wheel Klub er for få år siden blevet venskabs-

klub med Arendal Inner Wheel Klub i Norge. Vi har kom-

munikeret via mail, men har også mødt hinanden ved 

bl.a. Nordic Rally i Skagen og Convention 2015 i 

København. Lene Schade fra Aars og Helene Torkildsen 

fra Arendal, har været sammen ved fl ere lejligheder, 

som European Meeting og IIW Board meeting.

Aars Inner Wheel Klub blev inviteret til Norge i juni må-

ned, hvor vi kunne overvære deres klub kædeoverræk-

kelse, samt være sammen med medlemmer fra klubben 

på dagaktiviteter.

Vi var 5 medlemmer - Birgit Kristiansen, Else Godiksen, 

Jytte Fasinsen, Jette Søndergaard og Lene Schade - der 

drog af sted d. 12. juni til Hirtshals, hvor vi tog færgen til 

Kristiansand. 

Da vi nåede Arendal sidst på aftenen, stod Helene 

Torkildsen og ventede på os. Det var dejligt at blive 

modtaget på den måde.

Næste dag blev vi hentet i 2 biler og kørte til den gamle 

by, hvor vi fi k en rundvisning. Turen i den gamle by var 

fantastisk. Byen har Norges største træhus, som har fun-

geret som rådhus. Og vi gik i de små gader med hvide 

træhuse og stokroser.

Derefter gik turen til et smukt landsted med lækker 

mad, avl af egne grøntsager og mulighed for at deltage 

i kursus i Mindfull meditation. Vejret var helt fantastisk, 

så vi skulle selvfølgelig en tur til havet.

Retur på det lille hotel, havde vi tid til at hygge med 

eftermiddagskaff e, inden vi blev hentet igen for at del-

tage i kædeoverrækkelsen.

Vi ankom til et smukt gammelt hjem (næsten museum) 

som var ejet af et klubmedlem – hvor højtidelighederne 

skulle foregå. Det var smukke omgivelser, smuk bebo-

else og fantastisk søde piger.

Kædeoverrækkelsen foregik som vi kender det, men der 

var en anderledes ceremoni omkring at tænde venska-

bets lys. De tændte tre blå lys som skulle symbolisere 

fortid, fremtid og klubåret.

Næste dag blev vi igen hentet, hvor vi kørte ind til byen 

– desværre var et uvejr på vej.

Et medlem havde åbnet sit hjem for os, og havde salat 

og brød parat inden vi skulle køre mod færgen i 

Kristiansand.

Uvejret blev værre, og færgen blev afl yst. Vi fi k heldigvis 

booket ved et andet selskab, og kom hjem med forsin-

kelse. 

En fantastisk tur, og vi har allerede inviteret Arendal 

Inner Wheel klub til at komme på genvisit til vores kæ-

deoverrækkelse 19. juni 2019.

Lene Krüger Schade

 Aars Inner Wheel klub

Arendal by, med de smukke træhuse

Pigerne fra Arendal og Aars Inner Wheel  på turPigerne fra Arendal og Aars Inner Wheel  på tur

NYE BÅND



Distrikt 44

799

Besøg af vores venskabsklub 

Grimstad Inner Wheel klub i Aabybro
Et spændende venskabsmøde skulle løbe af stablen 

i april måned 2018. Vi havde i 2017 været på besøg 

i Grimstad Inner Wheel klub, og nu skulle der så være 

et genvisit i Åbybro. Hvor vi glædede os! Værtsfamilier 

blev fundet. Der ville komme otte Inner Wheel damer 

fra Grimstad, og så skulle der lægges en plan for besø-

get. Spændende og fuld af sjov blev vores planlægning. 

Hvor meget skulle vi nå at presse ind i vores plan, og 

hvor lang tid ville det tage? Vi blev enige om, at vi ville 

vise vores egne Inner Wheel pigers erhverv frem. Vi er 

nemlig så heldige at have nogle unge Inner Wheel pi-

ger med spændende forretninger og evner i vores klub. 

Planen blev lagt, og indbydelsen blev sendt afsted til 

Grimstad.

Gensynsglæden var stor, da vi mødtes den mandag i 

april. Efter en fælles brunch besøgte vi en keramiker, 

en butik med brude- og konfi rmationskjoler, og vi var 

til champagnesmagning, inden vi fi k en sandwich og 

tog hjem til værterne. Næste dag var vi bl.a. ude hos 

Elty Klarborg og så og hørte om hendes nisser. Vi så og 

hørte om fantastisk papirkunst i Hune, og vi var en tur 

på stranden ved Blokhus inden vi skulle have frokost. 

Den blev indtaget i Kettrup Bjerge i Susannes fanta-

stisk beliggende sommerhus med panoramaudsigt, og 

med masser af plads til os alle. Derefter tog vi hjem for 

at gøre os klar. Denne aften skulle vore gæster deltage 

i vores Inner Wheel møde. Vi ville gerne prøve at vise, 

hvordan et hjemmemøde hos Aabybro Inner Wheel 

klub normalt foregår. Vores præsident Ulla bød velkom-

men til os alle og specielt Grimstad Inner Wheel klub. Vi 

sad ved runde borde med 2 gæster ved hvert bord, så 

resten af vores medlemmer også fi k mulighed for at op-

leve og lære vores venner fra Norge at kende. Præsident 

Torill præsenterede fl ot Grimstad Inner Wheel og fortal-

te os om dens historie. Charterdag den 15 okt. 1973, 12 

kvinder med målsætningen og det lysende motto om: 

„Vennskab,- hjelpsomhet og internasjolnal forståelse“. 

Torill fortalte om den energi, der igennem alle disse år, 

havde udmøntet sig i mange projekter, mange udvalg 

og ikke mindst været der for hinanden. Vi lærte meget 

om deres måde at være Inner Wheel klub på, og netop 

dette er jo meningen med ”international forståelse”, at 

udveksle og møde hinanden med det formål at fremme 

Inner Wheel’s motto om venskab. Vi i Aabybro Inner 

Wheel klub, er meget beæret over her 45 år efter at have 

mulighed for som venskabsklub, at fejre disse målsæt-

NYE BÅND

NSKABER

ninger sammen med Grimstad.

Den sidste dag var der brunch og farvelmåltid for vær-

ter og vores dejlige gæster hos Mona Lisa. Der var rig-

tig dejlig stemning mellem os, som kun opstår mellem 

venner efter nogle dejlige dage i hinandens selskab. Et 

farvel og på gensyn og kom godt hjem.  

Vi vil gerne TAKKE Grimstad Inner Wheel, Norge for de-

res besøg hos os, TAK til Ingrid, Mette, Grete J, Torill, May 

Brith, Wenche G, Wenche N, og Raghild for de tog tu-

ren herned. Tak også til vores egen klub, for den store 

opbakning fra både værter og medlemmer undervejs 

gennem besøget.

Vi har fået mails fra Norge, fra trætte men glade Inner 

Wheel piger, og vi vil lige citere Ingrids hilsen:  

”DEILIG Å VÆRE NORSK I DANMARK“

Jane Schultz, Åbybro Inner Wheel Klub

Otte Inner Wheel Grimstad damer og 2 Aabybro Inner Wheel 
ved ankomsten til Hirtshals

22 Inner Wheel piger på tur. Her udenfor Klarborg Nisser



Kæmpe super hold til Ladywalk
I år fi k vi startet op på et kæmpe superhold - kaldet:

 INNER WHEEL DANMARK - dækkende hele Danmark. 

431 kvinder var tilmeldt storholdet. De var fordelt på 13 

startsteder i Danmark og gik enten 7 km eller 12 km den 

28. maj 2018 kl. 19.00. 

Formålet med storholdet er at få styrket sammenholdet 

og samværet på tværs af klubber, distrikter - desuden er 

formålet også at gøre os synlige og komme i snak med 

andre kvinder som kunne være potentielle emner til vo-

res klubber rundt om i Danmark. 

Vi blev det største kvindehold på landsplan i hele 

Danmark og desuden hentede vi pokaler i Aalborg 

(2. plads) og i Aarhus (3. plads) for størst antal deltagere 

på disse startsteder. 

Der har været lidt forvirring omkring tilmeldingen i år, 

men den bliver fi npudset, så vi til næste år får alle 

Inner Wheel´ere tilmeldt superholdet, så vi bliver endnu 

fl ere og forhåbentligt også henter nogle fl ere og måske 

større pokaler hjem.

Gennem vores deltagelse i Ladywalk er vi med til at 

støtte Endometriose foreningen og Hjerteforeningen.

Ses vi 27. maj 2019 ?? – det tror jeg nok lige vi gør !

Gør det til en årlig tilbagevendende begivenhed i 

jeres klub at deltage.

Charlotte V. Pedersen

Silkeborg Inner Wheel 

Initiativtager til at få startet storholdet op. 
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Glade Inner Wheel piger  l Ladywalk fra 
Bjerringbro Inner Wheel var også med i Århus

10

Charlo  e Vestergaard, Pia Gilberg og Kirsten Møller

55

Kæmpe s per hold til Lad alk
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Dejlig sommertur med Hammel 

Inner Wheel
Vi startede i et vidunderligt sommervejr på lystbåde-

havnen i Hobro med et glas vin og lidt chips.

Herefter kørte vi til Julemærkehjemmet, hvor vi blev 

modtaget af rektor Lise Claesson og opdelt i grupper, 

som blev vist rundt af elever.

Efter rundvisningen var der kaff e, og Lise gav os et 

spændende foredrag om hjemmet. 

Der er 48 børn ad gangen, og forløbet strækker sig over 

10 uger. 

Fra starten af Julemærkehjemmenes historie i 1904 var 

det typisk børn med tuberkulose, underernærede børn 

og senere det, man kaldte vanskelige børn. I dag er det 

børn med psykiske problemer og overvægt.

Julemærkehjemmet klarer sig selv økonomisk via salg af 

julemærker og donationer fra fonde, fi rmaer og private. 

Dog yder Sundhedsstyrelsen hvert år 5% i driftstilskud.

Ved indskrivningen får hvert barn et tæppe (til ejen-

dom), som damer rundt om i landet sidder og laver, og 

hele familien bliver involveret, når barnet skal ind på 

hjemmet. Efter hver weekend, hvor barnet har været 

hjemme, er der kontrolvejning. Er vægten steget med 

500 g eller mere, bliver forældrene kontaktet. Der er 

mange faldgruber, og det kan være svært af overskue, 

hvad man bør og ikke bør spise. I den forbindelse for-

talte Lise, at en Marsbar svarer til 24 bananer, og 2½ 

portion stegt fl æsk med persillesovs svarer til en lille 

McDonald´s menu.

Efter foredraget overrakte præsidenten Johanne Tvede 

vores donation på 5.000 kr. til hjemmet, som Lise tak-

kede for med stor glæde og taknemmelighed.

Efter besøget skulle vi indtage middagen på hotel Ame-

rika, som kun ligger 200 m fra hjemmet. Vi fi k en læk-

ker menu med unghanebryst og en rabarber dessert. Vi 

havde et par hyggelige timer på stedet, inden vi vendte 

hjemad efter en dejlig og berigende sommertur.

Hammel Inner Wheel

Ellen Mark

11

-

  Lise Claesson (tv) og præsident for 

Hammel Inner Wheel Johanne Tvede

   Hotel Amerika med fantastisk udsigt 

på terrassen, hvor vi nød en drink 

inden middagen
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Børnehjem fra Kaunas i Litauen besøger 

Aabenraa Inner Wheel
Aabenraa Inner Wheel har gennem nogle år haft kon-

takt til et børnehjem i Kaunas i Litauen. Klubbens strik-

keklubber har fl ittigt leveret tæpper og trøjer m.m. til 

dette børnehjem, drevet af et ægtepar med få ansatte 

og små midler. Børnene på hjemmet er tvangsfj ernet fra 

eget hjem ofte på grund af forældrenes manglende om-

sorg i forbindelse med druk eller narkotika. Medlemmer 

af Aabenraa Inner Wheel Klub med ægtefæller besøgte 

i sommeren 2016 børnehjemmet, og der blev skabt en 

god kontakt mellem børnene og IW´erne.  Aabenraa IW 

inviterede i august måned 2017, 11 børn og 4 voksne 

ledsagere til én uges sommerophold i Aabenraa.

En tremands komité blev dannet, planlægningen blev 

startet og sponsorater søgt og modtaget. Lidt efter lidt 

blev et stort program sammensat og andre frivillige fra 

IW-klubben kunne tegne sig som hjælpere i det store 

arrangement. De 15 personer fra Litauen havde base i 

en dejlig spejderhytte i Aabenraa’s udkant, hvor de blev 

modtaget til frokost efter at være landet i CPH lufthavn 

og kørt videre med tog til Rødekro. Her stod frivillige 

klar med biler til den korte tur til logiet.

Børnene var senere på stranden, hvor de badede – det-

te kendte de ikke. De var en dag i ”Universe”, hvortil de 

sejlede med færgen fra Ballebro – dette havde de ikke 

før prøvet. Senere fi k de bl.a. serveret frikadeller med 

kartofl er og brun sovs – brun sovs kendte de ikke, og 

troede det var chokolade. Blandt mange aktiviteter var 

der arrangeret orienteringsløb i skoven. Besøg ved en 

fi skesø, hvor aftensmaden skulle fanges og senere gril-

les. Det var en stor oplevelse for nogen at fange en fi sk, 

og en større overvindelse at skulle spise den, men alle 

smagte og gav udtryk for at kunne lide den grillede 

fangst. 

Der var besøg på en rideskole, der stillede heste til rå-

dighed, så alle kunne prøve at sidde på hesteryg. Kun 

en enkelt havde tidligere prøvet at sidde på en hest. Her 

oplevede vi, hvordan samspillet mellem hest og rytter 

løsnede noget i en indesluttet ung mand – her var no-

get han kunne mestre! Turen gik også forbi Gråsten Slot, 

og der blev spurgt, hvorfor Dronningen skulle bruge 

så mange værelser. Der var dagsbesøg i Legoland med 

frokost og let aftensmad – alt sponseret af Legoland. 

Børnene gik desuden derfra med hver en pakke Lego. 

Besøg på Julemærkehjemmet i Kollund med frokost var 

også på programmet. Den sidste aften var der afskeds-

ø j øg

Aabenraa Inner Wheel
Aabenraa Inner Wheel har gennem nogle år haft kon-

Børnehjem fra Kaunas i Litauen besøger

party med gang i grillen, hvor sponsorer og frivillige var 

inviteret – en god og hyggelig aften, dog lidt forstyrret 

af regn og torden. Næste morgen tidlig afgang med to-

get. Der blev grædt mange afskedstårer på begge sider 

– det var en uforglemmelig ferieuge – ses vi mon igen?

Strikkeklubberne sender fortsat tæpper m.v. til børne-

hjemmet.

Karin Hansen, ISO

Aabenraa Inner Wheel

Distrikt 46
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Inner Wheel piger er alle sammen 

mennesker
Vi Inner Wheel piger mødes ofte i forskellige 

sammenhænge og med forskellig baggrund, 

og vi har måske et eller fl ere formål med vore 

gensyn. Ind imellem er vi til et spændende 

foredrag med et virkelig interessant emne, 

og andre gange mødes vi blot for at gå en 

tur i naturen og sludre om løst og fast – 

og om hvad der rører sig i vore hjerter. Vi 

drøfter ind imellem også spændende 

bøger, ser fi lm eller sidder sammen med 

et strikketøj eller andet håndarbejde.

Vi er alle sammen mennesker!

Vi har alle forskellig opvækst, vort liv og vore 

jobs har ikke ens indhold mv., og derfor kan 

vi betragte hinanden med uens holdninger i 

bagagen.

I Inner Wheel kan vi supplere hinanden på rigtig 

mange måder, og der er plads til os alle, hvilket er med 

til at gøre os stærke i det, vi arbejder med. Vi får via ro-

tationsprincippet alle mulighed for at udvikle os og bi-

drage til gode relationer mellem mennesker.

Ellen Ladefoged

DISO, Distrikt 46
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Venskabsudfl ugt til Hamborg
Den 3. maj kørte fem piger fra Sønderborg Inner Wheel 

klub til Flensborg.  Vi havde modtaget en invitation fra 

Flensborg Inner Wheel klub til at deltage i en bustur til 

Hamburger Staatsoper. Husum Inner Wheel klub var 

også inviteret. 

Vi var i alt 26 piger på tur til Hamborg. Bussen samlede 

pigerne fra Husum op undervejs. I bussen blev vi intro-

duceret til det, som vi skulle opleve i operaen i Hamborg.  

Vi så balletten Kameliadamen instrueret/korreograferet 

af Niedermeyer og med musik af Chopin. 

Vi spiste sammen på en italiensk restaurant lige over 

for operaen inden forestillingen. Under middagen var 

der tid til at tale med hinanden og udvikle venskaber på 

tværs af landegrænsen og klubberne.

Balletten var en fantastisk oplevelse. Musikken og aktø-

rerne gik lige ind i hjertet på os alle. Vi var meget glade 

og opstemte, da vi kørte hjem igen. 

En aften med rigtig god stemning og mange gode ven-

skabsøjeblikke.

Vi håber i Sønderborg Inner Wheel, at vores kontakt til 

Flensborg vil fortsætte i mange år fremover.    

Vibeke M. Knudsen, ISO

Sønderborg Inner Wheel
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Et spændende år er slut og et nyt er begyndt. Klubåret 

2017/2018 bød for Vejen Inner Wheel klub på to store 

spændende arrangementer. Først var der forårsdistrikt-

mødet i marts på Knudepunktet i Vejen, hvor 83 Inner 

Wheelere fra 16 klubber i distriktet og inviterede gæster 

deltog. Dernæst var der kædeoverrækkelse til den nye 

distriktspræsident, Lene Pedersen, på Sportellet i Vejen 

i juni måned.

Klubåret 2018/2019 er skudt godt i gang med et spæn-

dende besøg på Museet på Sønderskov. Museet er ind-

rettet i den fredede hovedbygning på herregården 

Sønderskov, syd for Brørup og er et statsanerkendt mu-

seum for Vejen Kommune. Vores nye klubpræsident, 

Lisbeth Platz Eskildsen, bød velkommen til det første 

klubmøde i riddersalen på slottet. Museumsleder Bo 

Ejstrud holdt et spændende foredrag om det store guld-

fund i Fæsted ved Sdr. Hygum i sommeren 2016. Det er 

Danmarks største guldfund fra vikingetiden. I alt vejer 

skatten knapt et kilo. Heraf er ca. 900 g guld, og resten 

er sølv. Derudover er en guldkæde, som blev fundet på 

samme mark i 1911, sandsynligvis også en del af skat-

ten. 

Skatten består derfor af i alt otte pragtsmykker. to af 

smykkerne er lavet i Jellinge-stil, der er en stilart, som 

typisk knytter sig til vikingetidens rigeste. Stilen opstod 

i første halvdel af det 10. århundrede og forsvandt in-

den år 1000. Skatten er højst sandsynlig gravet ned en 

gang i 900-årene.

De fl este skatte fra vikingetiden er af sølv, og det gør 

fundet af hele 6 armringe af guld og et af sølv med en 

samlet vægt på næsten 1 kilo unik. Faktisk er det Dan-

marks største guldskat fra vikingetiden. Skatten over-

haler et skattefund fra Vester Vedsted, der ellers lå på 

førstepladsen med ca. 750 g guld.

Området omkring Fæsted menes at have været et trafi -
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kalt knudepunkt i oldtiden, og der har så-

ledes boet rige mennesker i området, idet 

trafi k er lig med handel. 

Museet fi k besøg af over 3.000 gæster, der 

ville se guldfundet, og også Dronning 

Margrethe kom forbi på et ganske uformelt 

besøg. Guldskatten opbevares i dag på 

Nationalmuseet.

Foredraget blev krydret af Bo Ejstruds egne 

oplevelser i perioden, herunder hvordan 

hans og hele personalets sommerferiepla-

ner blev ændret fra den ene dag til den 

anden, hvordan hans families fl ytteplaner 

også blev ændret, og om hvordan han, som 

chef for museet, der normalt ikke selv gra-

ver, pludselig stod på en mark med en skovl 

i hånden. Nyheden om guldfundet gik ver-

den rundt, og bl.a. en af Amerikas største 

aviser ringede for at få en udtalelse om 

fundet. Det var oprindeligt meningen, at den fortsatte 

udgravning af området skulle ske over fl ere år, men da 

marken i arkæologisk forstand var nedslidt, skulle det 

foretages straks, så sporene fra fortiden ikke forsvandt.

Et spændende foredrag og en spændende start på et 

nyt klubår, der igen byder på en stor begivenhed. Den 

22. marts 2019 kan Vejen Inner Wheel klub nemlig fejre 

sit 50 års jubilæum, og bestyrelsen har lagt op til en 

festlig fejring af jubilæet. Desuden vil der være virksom-

hedsbesøg hos NDI - Nordisk Dæk Import og DanCake, 

foredrag om projekt for kvinder i Sierra Leone ved 

Anna Sofi e Arendt, foredrag om livet som alkoholiker 

ved Tom Tønnies og TUBA-foredrag om sårbare børn og 

unge. Og sidst, men ikke mindst, vil vores sommerud-

fl ugt gå til Herlufholm Kostskole, der i øjeblikket er ak-

tuel i dokumentaren ”Herlufholm for livet” på TV2.

Hanna Mailand Nielsen,

 ISO Vejen Inner Wheel Klub

Spændende oplevelser - Vejen Inner Wheel Klub
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RÅGELEJETRÆF
Igen i år havde Virum Inner Wheel arrangeret et hygge-

ligt og inspirerende ”Rågelejetræf”, som blev afholdt tirs-

dag den 17. juli 2018.

De tidligere år er arrangementet blevet afholdt på Re-

staurant Søstjernen i Rågeleje, men grundet midlertidig 

lukning af denne, blev træff et i år afholdt på restaurant 

”Casablanca” i Smidstrup Strand.

66 friske Inner Wheeler fra ni forskellige klubber mødte 

op, en del med ægtefæller. Igen i år mødte de talstærkt 

op fra Helsingborg Inner Wheel. 

Sikke et sted for os, som ikke havde været der før, blev 

øjnene store, da vi trådte ind i lokalerne. Overalt var der 

farverigt af alskens ting og sager, som kunne købes. Så-

gar de stole og borde vi sad på og ved, var til salg. Jeg er 

sikker på, at man ud fra billederne vil kunne fornemme 

dette.

Ejerne samt Virum Inner Wheel bød os alle velkommen, 

og vi blev trakteret med en utrolig lækker buff et, efter-

fulgt af kaff e og kage. Snakken gik lystigt på kryds og 

tværs af bordene. Stemningen var hyggelig og god, som 

den skal være.

Vi nød efterfølgende et spændende og humoristisk for-

talt foredrag ved Erik, som sammen med sin kone 

Birgitte, ejer og driver stedet.

I 2003 købte parret Casablanca, som dengang oprinde-

ligt var en købmandsbutik. Men med deres store interes-

se og kærlighed for kunsthåndværk og smukke ting fra 

både Spanien og Nordafrika, kunne de se en mulighed 

i stedet. De ville gerne give deres kunder den glæde, at 

kunne købe og se ting, som de selv holder så meget af.

Efter en større ombygning kunne de i 2004 åbne restau-

ranten, som havde fået et helt nyt og moderne køkken. 

De har siden da serveret god mad til de mange gæster 

og selskaber, som besøger stedet. Udover restauranten 

udlejer de ferielejligheder, som de har tre af.

Erik fortalte også, at når de holder lukket i de kolde vin-

termåneder, drager de afsted til Sydeuropa og Nordafri-

ka; en 8.000 km lang køretur i den store varevogn ”kame-

len”. Her køber de nye og spændende varer med hjem.

Erik var en levende og spændende fortæller, og vi mær-

kede tydeligt deres store glæde ved stedet.

For de af jer, som ikke har besøgt Casablanca, kan jeg 

kun opfordre til det. Det ”emmer” af middelhavsstem-

ning både inde og ude i den skønne smukke gårdhave. 

Man får næsten fornemmelsen af at gå rundt i de snævre 

gader i Marrakesh eller kigge på de smukke og blom-

strende terrasser på den spanske solkyst.

Efter disse dejlige og indholdsrige timer på Casablanca, 

inviterede Solveig Bisgaard os alle hen i hendes som-

merhus, som lå ganske tæt på. Her blev vi budt på kølige 

drikke, alt imens vi nød synet af havet lige foran os. En 

herlig afslutning på en dejlig dag.

Stor tak til Virum Inner Wheel for endnu et vellykket 

Rågelejetræf.

Ann Madsen
Dragør Inner Wheel 15



Hotel Hesselet
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Nyborg Strand - Det lille hus på prærien
Mon du kan huske fj ernsynets meget populære TV-se-

rie: Det Lille Hus på prærien, som blev vist første gang i 

september 1974. 

Se så lige her, hvad den har ført med sig: Historien om 

Laura huerne fortalt af Kirsten B. Hansen, æresmedlem 

i Virum Inner Wheel, og medlem af Inner Wheel på 49. 

år. 

”Første gang jeg havde en hue på var, tror jeg, måske i 

’75, mens jeg var medlem af Københavns Nordre. 

Bestyrelsen var ikke bange for at ”slå ud med armene”, 

så vi boede på Hesselet. IW´s værelsesfordelere var kun 

glade for, at nogle klubber selv sørgede for værelser. 

Nyborg Strand var slet ikke så stort dengang, som det 

er nu.

Vi havde aftalt at holde ”pyjamas-gilde”, og til det havde 

jeg lavet den første ”Lille Laura på prærien-hue”. 

Jeg er udlært hos Holger Blom, så det med syning, fal-

der mig ikke så svært. Jeg valsede ned ad gangen i den 

der natkjole og nathue – det var sådan lidt romantisk, 

syntes jeg. Jeg så for mig, at jeg var hende Karen, mode-

ren, fra det lille hus på prærien. 

Det var ovre på Hesselet, og der var nogen, der sagde, 

hvad var det? Det må da vist være husspøgelset, der går 

der.

Året efter forlangte de andre deltagere at få en hue, og 

sådan begyndte den tradition, som nu må have eksiste-

ret i 43 år. 

Jeg har slet ikke tal på, hvor mange jeg efterfølgende 

har syet, men det er mange. Faktisk tror jeg nok, at jeg 

har syet mindst 48 styk, men sikkert en hel del mere.  

Jeg siger hvert år, at jeg ikke vil have, at der er nogen, 

der siger, at vi bliver nødt til at gøre det, for ellers bliver 

hun ked af det, hende den gamle. Så jeg sagde til Anne-

Lise et år: vil du nok spørge folk, uden at jeg er tilstede, 

om de synes, at det er morsomt. 

For hvis der er nogen, der siger, nu må I altså holde op, 

så stopper jeg. Så sagde Anne-Lise, jamen de havde 

sagt, om det var, fordi hun ikke gider sy fl ere, eller er ked 

af det. Og nej sagde Anne-Lise, det er hun ikke - jamen 

så vil vi også have huer -  så jeg syer stadigvæk.”

Denne nu 43-årige tradition eksisterer stadig i bedste 

velgående. Når et nyt medlem er med på Nyborg Strand 

for første gang, samles vi, når aftenens festligheder er 

slut på et af værelserne, hvor det nye medlem af Lau-

raklubben bliver optaget og får overrakt sin hue. Alle 

’gamle’ medlemmer har deres hue med/på, og så er der 

drinks. 

Som Kirsten B siger: Det er ikke nødvendigt at være lidt 

fj antet for, at være medlem af Virum Inner Wheel klub – 

men det er en stor hjælp. 

Anne-Lise Schou Andersen og Lise Larsen

Virum Inner Wheel
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Her ses Rikke med hendes billeder i baggrunden
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Menig på Kongeskibet Dannebrog
Slagelse-Antvorskov Inner Wheel havde i april, et meget 

interessant foredrag med Rikke Nielsen, der har været 

menig på Kongeskibet Dannebrog.

Rikke mødte op i fl ot uniform og fortalte levende om den 

meget omfattende uddannelse og om det spændende liv 

ombord.

Inden ombordstigningen, skal basisuddannelsen være 

bestået.

Basisuddannelsen er meget krævende psykisk og fysisk. 

Der skal blandt andet læres udvidet førstehjælp. Der kan jo 

ikke lige komme en ambulance forbi ude, på havet.

Der er også omfattende skydeøvelser og uddannelse til 

røgdykker.

Rikke var kongegast og havde dermed ansvar for at 2/3 

af skibet altid var rent og nypudset. Der er meget praktisk 

arbejde på skibet. Rengøring, pudse alt messing, blandt 

andet skibsklokken og gelænderet på trappen. 

Rikke havde mange gode oplevelser ombord.  En af dem 

var på hendes første tur til Helsingør, hvor fl ere af 

Rikkes familiemedlemmer stod på kajen og vinkede, da de 

ankom til Helsingør. Det var en dejlig overraskelse og helt 

overvældende oplevelse.     

Familien blev inviteret om bord for at se Kongeskibet.

Det var en fantastisk oplevelse for både familien og Rikke.

Rikke indgik i vagten, når de kongelige ikke var ombord.

Vi hørte også om forskellige ture med de kongeliglige.

De værnepligtige er kun ombord en sæson på Kongeskibet. 

Det privatliv man har ombord er begrænset til toiletbesøg.

Rikke sagde, at det var stort at stå på Kongeskibet Danne-

brog og være en del af den kongelige families hverdag.

Mange tak til Rikke for en spændende aften.

Bente Andersen, ISO

Slagelse-Antvorskov Inner Wheel

Udfl ugt til Orø

Vores forårsudfl ugt gik i maj måned til Orø, hvor vi tog af sted i private biler. På øen fi k vi først et foredrag på Orøstrand skole-

hjem, hvor forstanderen Søren Nielsen beredvilligt fortalte om stedet og besvarede mange spørgsmål. De forsøger virkelig at 

give et hjem til de børn og unge, som bliver henvist til dem. De har desværre den begrænsning, at økonomi ofte bestemmer 

længden af opholdet på Orøstrand, frem for barnets behov.

Udfl ugten fortsatte til Galleri Artdorr, hvor vi mødte multikunstner Steen Langvad og fi k set fl ere af hans værker. Der blev 

holdt en udendørs kaff epause, som blev klaret med tæpper om benene for at holde varmen. 

Sidste stop inden vi tog færgen hjem, blev et besøg i Kulturbeholderen. Det er et gammelt vandtårn, som er dekoreret af 

Steen Langvad og viser Orøs historie op igennem tiden. 

Dagen blev afsluttet på restaurant i Holbæk, hvor vi fortsatte med højt humør i det gode selskab. En blæsende dag, som fi k 

rusket op i de fl este af os, men en rigtig god oplevelse.

ISO Laila Rosengaard Madsen

Svinninge Inner Wheel
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Distrikt 48

Projekt ”Stop Spild Lokalt”
Inner Wheels fødselsdag fejrede vi på en normal mødeaf-

ten i klubben, dog betalte vi hver kr. 50 ekstra og havde to 

gaver med. Det var mad på dåse eller lignende. Pengene og 

gaverne blev doneret til ”Stop Spild Lokalt.”

Dette er et miljøprojekt, som Rasmus Erichsen startede for 

1½ år siden sammen med nogle frivillige. Rasmus Erichsen 

er bare 18 år.

Rasmus Erichsen går på HHX i Slagelse, og her havde han 

lært, at får du en ide, så følg den op og prøv den af.

Rasmus E. så på facebook, at nogle mennesker i Korsør hav-

de mad til overs, og ville gerne dele det med andre. Her fi k 

Rasmus E. en ide. Vi samler alle de madvarer sammen, som 

forretningerne smider ud.

Han allierede sig først med familie og nogle frivillige. De gik 

i gang med at få kontakter til nogle supermarkeder.  Så var 

indsamlingen gået i gang.

I dag er der 100 - 150 personer som dagligt henter mad hos 

Rasmus E.

For at dette kan lade sig gøre, er de så heldige, at de har lånt 

lokaler på det gamle Glasværk, og et bilfi rma har lånt dem 

en bil. I dag er det frivillige hjælpere, som sorterer varerne 

og udleverer dem.  Der er i alt 32 frivillige tilknyttet stedet.

Det er jo ikke meningen, at man bare skal komme og hente 

mad der for fremtiden. Man skal komme videre. Derfor er 

der også to socialrådgivere, som kan hjælpe frivilligt ved 

behov. Der er en del personer, som er kommet i nød på 

grund af mindre udbetaling fra kommunen. Nogle af disse 

har været for dårlige til at kontakte myndighederne, men er 

så gået til Stop Spild Lokalt, og her har de fået en uvurderlig 

støtte og hjælp, ved at kunne hente mad.

Rasmus E. har også modtaget møbler, legetøj og nyt tøj. 

Det blev til fantastiske gaver i julen 2017.

Det har grebet om sig, så nu er der 97 byer i Danmark, hvor 

projektet er startet op.

I udlandet er der startet lignende projekter.

ISO Hanne Mølholm

Korsør Inner Wheel

Præsident Hanna Bohn-Jespersen og Rasmus Erichsen

Rasmus i det gamle Glaskværk, som fungere som lagerrum



Donation til Foreningen Grønlandske 
Børn/Happy Future – Better Lives
Ved Convention 2015 i 

København blev uddelt 

donation på 240.000 kr. + 

50.000 kr. efterfølgende. 

(Der er yderligere i 2015-18 

indsamlet til Foreningen 

Grønlandske Børn (FGB)).

Medlemmer fra Inner Wheel i Danmark havde gjort et stort 

arbejde for at indsamle til vores 3-årige Happy Future Projekt. 

Inner Wheel Norge var også med til at samle penge ind.

Projekt ”halskæder/armbånd” fra D45, gjorde et stort arbejde 

ved at lave og sælge smykker, hvor hele overskuddet gik til 

Foreningen Grønlandske Børn.

Vi bad foreningen om at bruge donationen til 

uddannelse af børn, og nu 3 år efter, har pengene gjort stor 

nytte.

Ud over hvad I kan læse i denne artikel, kan man 

læse yderligere på vores hjemmeside om do-

nationens anvendelse samt FGB’s årsberet-

ning for 2017-18. På side 7 er der en artikel 

”Tryg barndom skabes af de voksne”, 

som netop handler om arbejdet om-

kring den indsats vi har støttet.

Ikioqatigiitta?/Skal vi hjælpes ad? 

Donationen blev afsættet for pro-

duktion af en undervisningsfi lm om 

forældreskabet, og et stort 

arbejde med at udbrede brugen af un-

dervisningsfi lmen i arbejdet med så rbare 

familier i Grønland. 

Filmen er tænkt som et redskab til de fagfolk 

(ofte ufaglærte), der arbejder med så rbare 

familier. 

Den kan også bruges i andre sammenhænge, fx på  et 

forældremøde i børnehaven. 

Baggrunden for undervisningsfi lmen og undervisning til fagfolk 

og forældre, er en af Grønlands store udfordringer, netop den alt 

for store gruppe af børn, som oplever omsorgssvigt i barndom-

men. 

Undervisningsfi lmen ”Ikioqatigiitta?/Skal vi hjælpes ad?” fi k 

premiere i Qaqortoq i Sydgrønland i november 2015. Filmen er 

en grønlandsksproget og produceret af grønlandske fi lmfolk. 

Filmen stiller spørgsmålet: Hvordan er vi gode forældre? Hvor-

dan taler vi sammen om de tider, hvor det også er svært at være 

en god nok forælder? I fi lmen følger man gennem animations-

fi lm en families udvikling og hverdag gennem 14 å r, og der er 

interview med fagfolk og familier. Til fi lmen følger et arbejds-

hæfte til bå de fagfolk og forældre.

Filmen har været på  turné med fi lmvisning og workshop – og er 

blevet vist for fagfolk og borgere i Qaqortoq og Nanortalik i 

Sydgrønland i Nuuk, Maniitsoq, Paamiut og Sisimiut på  vestky-

sten, i Tasiilaq på  Østkysten og i Ilulissat, Upernavik og Uumman-

naq i Nordgrønland. I august fortsatte turné en til Aasiaat og 

Qeqertarsuaq. Alle steder bliver fagfolk fra nærliggende bygder

 inviteret med. Det er omkostningstungt, 

men en vigtig prioritering i forhold til at nå  ambitionen om at 

udbrede fi lmens budskaber i hele Grønland. Udbre-

delse af undervisningsmaterialet – workshops og 

fi lmfremvisninger – har efter den gode start via 

donationen fra Inner Wheel, modtaget do-

nationer andre steder fra, for at fortsætte 

det vigtige arbejde. 

Det er en del af deres arbejde at sørge 

for, at undervisningsmaterialet kom-

mer bredt ud. Det er først her, at fi lmen 

for alvor kan gøre en forskel for børn 

i Grønland. De oplever i deres work-

shops, at folk er meget fokuserede, 

engagerede og opsatte på  at organisere 

samarbejder på  tværs af byer og bygder 

og vise fi lmen for borgere. 

I sidste ende er må let, at en masse børn bliver 

mødt med omsorg og opbakning af forældre, 

der føler sig godt klædt på  til deres forældrerolle. 

Filmen kan ses: 

https://fgb.dk/fi lm/ikioqatigiittaskal-vi-hjaelpes-ad/ 
Vi er blevet bedt om at videregive endnu en stort tak fra Gene-

ralsekretær Puk Draiby til Inner Wheel for donationer til Forenin-

gen Grønlandske Børn. 

Lene Krüger Schade
Past Nationalrepræsentant 2015-17 
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Kære Verdenspræsident

Jeg vil hermed give Dem en opsummering af aktiviteterne 

i de 106 (ca. 2878 medlemmer) Inner Wheel klubber i Dan-

mark i Inner Wheel året 2017-2018.

Aktiviteter

Der foregår en lang række aktiviteter i klubberne over hele landet, 

nogle mere opfi ndsomme end andre. Inner Wheel temaet i 2017-

2018, ”Leave a lasting legacy” (Efterlad et varigt minde) har været 

mottoet for dette års aktiviteter.

Der har været mange initiativer rundt om i landet for at leve op til 

dette tema. Opsummeringerne fra distrikterne beretter om stor 

opfi ndsomhed, energi og sammenhold over hele landet.

Mange gode initiativer har præget året. Fælles for dem alle har 

været at gøre en indsats for at hjælpe og støtte personer, som på en 

eller anden måde vil være glade for en hjælpende hånd. Der er bagt 

kager til ældrearrangementer på plejehjem, der er syet og doneret 

hjertepuder til brystopererede kvinder, der er strikket bamser til 

børn på hospital, der er strikket tæpper til børn på Julemærkehjem 

og meget, meget andet.

Verdens børn/fadderskaber

Børns velfærd betyder meget for Inner Wheel Danmarks medlem-

mer. Cirka 90 børn rundt om i verden nyder godt af vore medlem-

mers fadderskaber. Disse børn får igennem klubbernes bidrag 

støtte til deres skolegang og forsørgelse. Det er børn, hvis forældre 

er døde, eller ikke selv har mulighed for at tage sig af deres opvækst, 

der nyder godt af disse fadderskaber. Fadderskaberne administreres 

af forskellige internationale organisationer med repræsentation i 

Danmark. Den samlede omkostning til disse fadderskaber beløber 

sig til omtrentligt kr. 166.000.

Donationer

En hel del af vore klubber har fejret Inner Wheel dagen, den 10. 

januar med forskellige aktiviteter og donationer i den anledning. I 

løbet af året er der indsamlet og doneret omkring kr. 887.000. Dette 

beløb er blevet doneret til en bred vifte af organisationer nationalt 

og internationalt. Som altid har fokus været på børn, kvinder og 

formål af humanitær karakter både i og udenfor Danmark. I forbin-

delse med indsamling af disse midler har medlemmerne over hele 

landet udvist stor aktivitet og opfi ndsomhed.

Årsindsamlingen

En del af det medlemsgebyr, som indbetales til Inner Wheel Dan-

mark afsættes hvert år et beløb til en fælles donation til en velgø-

rende organisation i Danmark. I Inner Wheel året 2016-2017 har 

årsindsamlingen indbragt kr. 234.000. Dette beløb blev i forbindelse 

med landsmødet på Nyborg Strand overrakt til organisationen, 

Broen, som er en forening, der hjælper udsatte børn og unge. 

Distrikt 45, som havde nomineret Broen til at modtage årsindsam-

lingen, havde for at støtte op om projektet yderligere indsamlet kr. 

75.000, som ligeledes blev overrakt.

 

Venskaber/Venskabsklubber

En del af Inner Wheels formål er, som bekendt, ”at fremme og styrke 

venskaber”. Når medlemmerne samles til fælles arrangementer, er 

det helt tydeligt, at der opstår varme venskaber både indenfor og 

på tværs af klubberne. Der er altid stor gensynsglæde, snakken går 

livligt og munter latter klinger.

De fl este klubber har venskabsklubber i både Danmark og vores 

nabolande. Hovedsageligt består aktiviteterne i udveksling af 

månedsbreve og julehilsener, men det sker ikke så sjældent, at disse 

venskaber udmønter sig i besøg mellem klubberne, til stor glæde 

for de respektive klubber.

17. Internationale Inner Wheel Convention

60 personer fra Inner Wheel Danmark tog den lange tur Down 

Under for at deltage i årets Internationale Convention i Melbourne, 

Australien. Det var en stor og overvældende oplevelse at være en 

del af dette velorganiserede arrangement. Der var højt humør og 

god stemning under hele Convention. Jeg er overbevist om, at alle, 

som valgte at tage turen til Australien, hjembragte mange gode og 

store minder. 

Klubmøderne

I Danmark har de fl este klubber et fast sted, hvor de holder deres 

møder. Oftest forløber et klubmøde sådan, at man starter med et 

fælles måltid. Dette efterfølges typisk af et foredrag om et relevant 

emne, et medlem har et indlæg på tre minutter, ISO orienterer om 

sine aktiviteter og der orienteres om relevante nyheder. Når den for-

melle del af mødet er færdig, er der tid til socialt samvær, og mange 

dejlige venskaber etableres.

Øvrige indsamlinger

Der er nu dannet en forening ved navn Projekt Dåseringe, og der 

bliver holdt årlige generalforsamlinger samt bestyrelsesmøder. 

Der er stor aktivitet omkring indsamlingen. Der er forhåbning om, 

at der vil være en sum på mellem kr. 125.000 og 150.000, som kan 

overrækkes i januar måned 2019. Siden januar 2013 er der indtil nu 

doneret kr. 418.090.

Frimærker

Selvom meget post nu er afl øst af e-mail, så sendes der stadig 

meget almindelig post. Der samles stadig frimærker, som indsendes 

til organisationen Verdens Børn. Frimærkeindsamlingen indbringer 

stadig et anseligt beløb, som går til organisationens formål.

Kapsler fra vandfl asker

Der indsamles også kapsler fra vand- og sodavandsfl asker.  De 

midler denne indsamling indbringer, doneres til et børnehospital i 

Argentina.

Afslutning

Som det fremgår af denne rapport, foregår der mange aktiviteter, 

som involverer mange af de entusiastiske Inner Wheel medlemmer, 

som vi har i Danmark. Jeg håber at have givet Dem et indtryk af, 

hvad vi i Inner Wheel Danmark har beskæftiget os med i det for-

gangne år, og jeg vil hermed ønske Dem held og lykke med Deres 

arbejde i det igangværende Inner Wheel år.

Venlig hilsen

Birgit Baltzer, Ledende DISO

Inner Wheel Danmark



Dear Madam 
World President
Hereby I will give you a brief summary of the activities in 

the 103 (app. 2875 members) Inner Wheel clubs in Denmark 

during the Inner Wheel year 2017-2018.

Acitvities

A wide range of activities take place all over the country, some more 

innovative than others. The Inner Wheel theme 2017-2018 “Leave a 

lasting legacy) has been the theme of this year’s activities. The sum-

mary of reports from the Districts describe great ingenuity, energy 

and unity all over the country. Many splendid activities has been 

going on during the year. In general, the purpose of the eff orts 

performed has been to help and support persons, who somehow 

has appreciated a helping hand. Cakes has been baked to social 

arrangements at nursery homes, Heart shaped pillows has been 

manufactured and donated to breast cancer operated women, little 

Teddy bears has been knitted to hospitalized children, blankets has 

been knitted to children at Julemaerkehjem *) etc. etc.

*) A Julemaerkehjem is an institution where children at the age 

of 7-14 years old, who for some reason don’t thrive in their usual 

surroundings can stay for a period of 10 weeks in order to get over 

the crises and to obtain their normal daily life again. The stay at the 

Julemaerkehjem is free of charge for the parents. It is fonded by 

donations.

The children of the world

The welfare of children it a big item of the members of Inner Wheel 

Denmark. About 90 children around the world benefi ts from 

sponsorships by our members. The purpose of these sponsorships 

is to contribute to the education and safe upbringing of children 

whose parents are dead or for other reasons are unable to take care 

of their upbringing. The sponsorships are administrated by diff erent 

international organizations with representation in Denmark. The 

cost of these sponsorships amounts to approximately DKkr. 166.000 

(app.UK £ 19.500.)

Donations

Quite a few of our clubs have celebrated Inner Wheel’s birthday, Ja-

nuary 10th with a variety of activities, and donations has been given 

on that occasion. During the year an amount of about DKkr. 887.000 

(app UK£ 105.000) has been collected by the clubs for donations. 

This amount has been donated to a wide range of organizations in 

Denmark and abroad. - As always our focus has been on women 

and children and other purposes of humanitarian character. When 

assets for all these good purposes are to be collected, the members 

around the country perform great ingenuity.

Annual collection

A share of the annual membership contribution to Inner Wheel 

Denmark is each year ear marked a common donation to a chari-

table organization in Denmark. At Inner Wheel Denmark’s annual 

meeting in October 2017, the annual collection at the amount 

of DKkr 234.000 (app. UK£ 27.500) was donated to the organiza-

tion, Broen, which is an organization with the purpose to support 

children and youngsters in a diffi  cult situation. In addition to this 

District 45, who had nominated Broen to receive the Annual Col-

lection, had collected an amount of further DKkr 75.000 (£ 8.800), 

which was donated as vell.

Friendship/Friendship clubs

As we all know, one of Inner Wheel’s purposes is “to promote and 

strengthen friendships”. When members gather in common ar-

rangements, it is obvious that warm friendships arise both within 

and between the clubs. The members always fi nd great joy to meet 

again and chattering and cheerful laughter sounds.

Most of the clubs in Denmark have friendship clubs both in 

Denmark and abroad. The main activities are exchange of monthly 

letters and Christmas greetings. However, also exchange visits occur 

now and then.

17th International Inner Wheel Convention

60 persons from Inner Wheel Denmark went on the long trip to 

participate in this year’s International Convention in Melbourne, 

Australia. It was indeed a huge and overwhelming experience to 

be a part of this extremely well organized arrangement. We met 

high spirits and good atmosphere during the entire Convention. I 

am convinced that everyone who chose to go to Australia brought 

many good memories back home.

Club meetings

In Denmark most club meetings are held at a permanent place. A 

typical club meetings starts with a common meal followed by a 

lecture/speech about a relevant subject, the members 3 minutes, 

ISO orientation about her activities and club news. At the end of 

the formal club meeting there is time for private conversation, and 

during this part of the meeting many friendships arise.

Other collections

Can rings

A formal organization, named Project Can rings is now founded. 

Huge amounts of can rings are collected, and the hope is that 

this will bring an income of approximately Dkkr 125.000-150.000 

(£14.700-17.600). We hope to be able to donate this amount to The 

Protheses Foundation in Bangkok in January 2019.

Since January 2013, DKkr 418.090 (£ 49,190) is donated to this 

purpose.

Stamps

Even though ordinary mail nowadays more or less is replaced by 

electronic mail, there is still a proper amount of ordinary mail. Used 

stamps are still collected by the organization Children of the World, 

and the stamp collection still raise a considerable amount of money, 

which contribute to the purpose of this organization.

Capsules from water bottles

Capsules from water- and soda bottles are also collected. The 

income from this collection is donated to a children’s hospital in 

Argentina.

Conclusion

As it appears from this summary, many activities involving many 

of the enthusiastic Inner Wheel members in Denmark take place. 

I hope to having given you a view of, what we in Inner Wheel 

Denmark has dealt with during the past year, and I hereby wish you 

good luck with your work in the current Inner Wheel year.

With kind regards Birgit Baltzer
Leading DISO
Inner Wheel Danmark
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Convention 2018 i Melbourne, Australien

En fantas  sk Conven  on er overstået. Vi var en fl ok på knap 60 
danskere, som er vendt hjem fulde af mo  va  on og engagement. 
Denne Conven  on blev takket være bl.a. IIW Præsident Dr. 
Kapila’s humor og posi  ve udstråling afviklet i en charmerende og 
inspirerende stemning.
Symposierne var igen en sammensætning af interessante indlæg, 
udført af ak  ve Inner Wheelere.
Åbningen var som vanligt meget smuk og storslået, hvor der blev 
vist fl o  e kunstneriske kræ  er.
Selve generalforsamlingen forløb hur  gt og posi  vt. Der var en 
god debat omkring fl ere  af proposals – og det var der heldigvis 
også  d  l.
Generalforsamlingen blev afslu  et, så der blev  d i overskud, og 
her trådte Inner Wheel kræ  er  l. Pushpa Suryamurty ledede et 
fl ot danseshow med distriktsmedlemmer fra hele Indien - det var 
fl ot.
Der blev også taget ini  a  v  l en god paneldebat med  dligere 
interna  onale Inner Wheel præsidenter. De  e panel drø  ede 
bl.a., hvad det indebærer, at være verdens præsident. Den åben-
hed, som der her blev taget hul på, har vi nu også e  erspurgt om 
Boarden.
Get together a  nen forløb på en hyggelig og afslappet måde, 
hvor alle deltagere havde mulighed for at cirkulere rundt og få talt 
med mange andre deltagere.
Gallaa  enen var et festsyn og rig  g fl ot arrangeret, hvor festkomi-
teen havde lagt op  l s  len, der er omkring de store Derby’s i hhv. 
Melbourne og Ascot. Så det var kvinder i fl o  e kjoler med store 
ha  e, der deltog - et festligt og fornøjeligt syn. Iderigdommen var 
meget stor.
Vores næste Interna  onale indsamling i perioden 2018-2021 er: 
”Caring for Women and Girls”.
Afslutningen var også et festskue. Tak  l alle jer, der deltog og 
bidrog ak  vt i Melbourne.
At deltage i en Conven  on kan ikke beskrives på en ordentlig 
måde - det skal opleves!
Vi ses i Jaipur, Indien i 2021
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Convention 2018 i Melbourne, Australien
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FJORDLYSTVEJ 21  |   NÆSBY  |  9681 RANUM  |  GLENHOLM.DK
BESTILLING PÅ TLF. 98 67 69 66

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

RUNDVISNING · FROKOST · GÅRDBUTIK 

Hyggelig spiserestaurant . Selskabslokaler . Mad ud af huset
58 37 01 49 Søndag lukket

Madam Bagger . Solens Plads 6 . 4220 Korsør
www.madambagger.dk

Årsindsamling 2018-19

Lukashuset er Danmarks første hospice til børn og unge 

med livstruende sygdom. 

Lukashuset blev stiftet i 2015 – hovedparten af midlerne 

blev fi nansieret ved fondsmidler og private donationer. Det 

lykkes nu at give børn og unge samme ret og mulighed for 

hospicetilbud, som voksne har haft i mange år.

Det koster 12,5 millioner kroner om året at drive Lukashuset. 

Når børn og unge får en livstruende sygdom, bliver hele fa-

milien ramt. I Lukashuset er det derfor både det syge barn, 

forældre og søskende, der tilbydes lindring og afl astning. 

Lukashuset tilbyder en ramme, hvor der er plads til hele fa-

milien, og hvor livskvalitet for hele familien er i fokus.

Lukashuset har fi re sengepladser. Endnu et børnehospice 

med fi re pladser er nu på vej i Jylland.

Det er dejligt, at Inner Wheel Danmark med sit bidrag kan 

være med til at hjælpe børn og unge samt deres familie i en 

ulykkelig situation. 

Årsindsamlingen er valgt af distrikt 47, og går efter tur 

blandt distrikterne.

Årsindsamling 2017

En del af det medlemsgebyr, som indbetales til Inner Wheel 

Danmark, afsættes hvert år til en fælles donation til en vel-

gørende organisation i Danmark. I Inner Wheel året 2016-

2017 har årsindsamlingen indbragt kr. 234.000. Dette be-

løb blev i forbindelse med landsmødet på Nyborg Strand 

overrakt til organisationen Broen, som er en forening, der 

hjælper udsatte børn og unge. 



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

Dit lokale rejsebureau
• Busrejser
• Flyrejser
• Udfl ugter
• Krydstogter

• Rundrejser
• Grupperejser
•  Erhvervs-

rejser
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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. 

Astrid Holmriis · Storegade 24 · Bjerringbro · 2040 3672 · Holmriis.com 

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

 

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

     Ure  Smykker  Design/Barnedåb

Taastrup Hovedgade 81 ▪ 2630 Taastrup ▪ Tel: 43 99 02 20 ▪ trolle.ure.guld@mail.dk ▪ www.trolle-ureguld.dk ▪              Trolle Ure & Guld         


