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Da jeg sidste år skrev mit 
indlæg til Inner Wheel 
Danmarks årsskrift, kun-
ne jeg ikke i min vilde-
ste fantasi forestille mig, 
hvordan dette år kom til at 
forløbe.
Året startede med den 
positive oplevelse på 
Landsmødet 2019, hvor 
netop dette tema dæk-
kede vores samarbejde 
med Mødrehjælpen, her 
solgte vi for 60.000 kr Ma-

dagaskar tasker på 3 dage og kom dermed op på en 
donation på 110.000 kr til Mødrehjælpen. Dette event 
blev lagt op på vores Facebook side og nåede ud til 
over 30.000 personer. Lige pludselig var Inner Wheel 
ikke længere helt, verdens bedst bevarede hemmelig-
hed.
På Landsmødet blev årsindsamlingen 2018-2019 over-
rakt til Lukas Huset og vi blev præsenteret for dette års 
modtager TUBA, med et fantastisk indlæg fra en ung 
mand, der var blevet hjulpet af TUBA.
I efteråret, var der fuld gang i mange spændende ting 
rundt i landets klubber og i såvel nationalbestyrelsen 
som i distrikterne, blev der arbejdet videre med udvik-
ling og omorganisering af vores måde at gøre tingene 
på.
I marts 2020 nåede vi at holde 2 af vore forårsdistrikts-
møder, men så ramte corona også Danmark, og med 
et forsamlings forbud mod mere end 10 personer, var 
alle møder i Inner Wheel aflyst. 
Heldigvis viste vores formål om venskab og hjælpsom-
hed sig i praksis ude i mange klubber, og der blev etab-
leret sms kontakter, søde mails, blomster og mange 
andre dejlige tiltag for at hjælpe og støtte hinanden i 
denne mærkværdige tid.
Mødrehjælpens projekt – fra garn til barn – gav arbejde 
med strikkepindene, og jeg tror der blev produceret rig-
tig mange fine ting.
I juni blev der lettet på forsamlingsforbuddet, men sta-
dig med opfordringer til afstand og afspritning. 
Der begyndte at blive afholdt klubmøder rundt i landet, 
og kreativiteten var stor omkring hvordan vi trods af-
stand godt kunne være sammen.
Det lykkedes for to af distrikterne, at afholde distrikts-
kædeoverrækkelse, naturligvis under lidt andre former, 
end vi plejer. Men, hvor var det skønt igen at kunne mø-
des.
I sandhed kan vi konkludere om året 2019-2020. 

"Sammen kan vi klare alt"

Velkommen til Inner Wheel året 2020-2021

1

 Det er en meget aktiv verdenspræsident vi har i år. Hun 
startede med allerede i juli, at indkalde repræsentanter 
fra alle lande til et zoom seminar over 4 dage. Det var 
en utrolig fornemmelse, at sidde i sin egen stue og kun-
ne se og tale med Inner Wheel kvinder fra hele verden.
Verdenspræsidenten har opsat 7 mål for dette IW-år, og 
hun mener, at vi alle skal opnå 6 af dem.
Selv om disse mål er opsat til hele verden, og vi er for-
skellige, så kan de alligevel medvirke til inspiration for 
os alle.
Hun har også skrevet breve til alle led i vores organisa-
tion, og det er heller ikke set før.
Inner Wheel året startede med stor aktivitet rundt i hele 
landet. Glæden over igen at mødes, var rigtig stor.
Selv var jeg kraftigt engageret i planlægningen af møde 
på Rhodos i september for alle Nationalrepræsentan-
terne fra de Europæiske lande. Formålet med mødet 
var planlægning af større indflydelse fra Europa og især 
for de lande, der ikke har en nationalbestyrelse. Større 
demokrati omkring ledelsen af Inner Wheel.
Men, så steg smittetallene ikke kun i Danmark, men i 
hele verden.
Midt august, så vi os nødsaget til at aflyse vores Lands-
møde i oktober. Men klublivet fortsatte heldigvis.
Derefter blev det europæiske møde aflyst og så kom 
aflysningen af Convention i Jaipur, Indien, marts 2021. 
Her arbejdes på om det kan lade sig gøre, at afholde 
mødet virtuelt, men det er endnu ikke endeligt besluttet.
I stedet for vores landsmøde, som har været afholdt 
uden afbrydelser lige fra 1951, besluttedes, at afholde 
efterårsdistriktsmøderne lokalt rundt i landet. 
Desværre kom der så fra regeringen endnu en stram-
ning af forsamlingsforbuddet, så vores største distrikt 
44, måtte aflyse deres distriktsmøde. Men resten af 
landets distrikter, afholdt spændende distriktsmøder, 
under overholdelse af alle sikkerhedsregler.
Tak til alle medlemmer og bestyrelser på alle niveauer 
for jeres indsats i dette svære år.
Vi må så se, hvad resten af 2020-2021 vil bringe for 
Inner Wheel i Danmark og i resten af verden. Vi håber 
det bedste!

Kirsten Møller
Nationalpræsident 2019-2021



Velkommen til det nye årsskrift 2020. Digitalt, da det på 
grund af COVID19 ikke var muligt at aflevere bladet til 
distrikterne på Årsmødet på Nyborg Strand.
 Vi håber, I alligevel vil læse og lade jer inspirere af de 
informationer, der er medtaget i Årsskriftet. 
Trods restriktioner på grund af pandemien er det dejligt 
at læse, at mange klubber alligevel formår at afholde 
møder og tilpasse sig den aktuelle situation. Flere mø-
der er afholdt udendørs, men andre steder også erstat-
tet af møder på nettet. 
Vi skal huske at leve livet, for det er umuligt at kontrol-
lere alting. Der er ingen regel, der passer overalt, så 
hvis vi bruger vores sunde fornuft og samtidig passer 

Badge - Inner Wheel
Vores nye badge kan fås ved henvendelse til distrikts-
præsidenterne. Brug den, når du skal noget. Den vil 
vække nysgerrighed hos personer, du som medlem 
møder på din vej. Den vil give mulighed for, at du kan 
fortælle, hvilket fantastisk kvindenetværk, du er  en del 
af. 

Badge koster kr. 5,- pr. stk. 

Velkommen til Årsskriftet 2020 på os selv og andre, kan vi i de fleste tilfælde passe 
vores sociale liv.  
De 5 DISO`er er klar til at modtage indlæg om spæn-
dende aktiviteter fra dig og din klub. Redaktionsgrup-
pen vil videreformidle jeres budskaber til Inner Wheel 
Nyt og til Årsskriftet. Vi glæder os til at følge med i klub-
bernes mange aktiviteter.
Vi ønsker jer rigtig god læsning og husk, Årsskriftet bru-
ges ikke kun internt - giv et print eller et link til gæster og 
andre interesserede, som ikke har kendskab til, hvad 
Inner Wheel er. 

Mange Inner Wheel hilsener
Redaktionsgruppen
Birgitte Müthel

                                      Birgitte Müthel                    Dorte Allerup                   Ellen Ladefoged
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Convention 2021 
i Jaipur aflyst

Hvert 3. år afholdes vort Internationale 
Convention.

I 2021 skulle det foregå i Jaipur, Indien.
Men pga. det øgede smittetryk 

af Covid-19 er det nu af den 
internationale bestyrelse besluttet aflyst



Inner Wheel er verdens største frivillige kvindeorgani-
sation, og meget snart, i 2024, kan vi fejre vor hundre-
deårsdag. Igennem de sidste 96 år har tiderne ændret 
sig, behovene, de humanitære problemer, teknologien 
og kravene til infrastrukturen er totalt ændret. Inner 
Wheel har i mange år imødekommet disse ændringer 
og de skiftende tider. Vi må være innovative med en 
vision om at være på forkant med udviklingen. 
Det er dog os, medlemmer af Inner Wheel, der i sidste 
ende skal tage initiativer og vedtage en struktureret 
tilgang til fortsat at opfylde vore programmer og vore 
ideologier. 
Vi skal være synlige internationalt bl.a. ved at fokusere 
på bæredygtige og store samfundsudviklings-projek-
ter, skabe større klubber og branding af IIW i offentlig-
heden gennem vort arbejde. 
Inner Wheel er repræsenteret i FN i udvalget for kvin-
der og børn. Fra tid til anden har FN givet anbefaling 
til NGO’er (som os) om, hvad vi bør arbejde med. FN 
har mange forventninger til vort samarbejde og om at 
hjælpe med at implementere programmer i henhold til 
deres retningslinjer med særlig vægt på ungdommen, 
kvinder og ældre borgere. Inner Wheel er nødt til at 
implementere FNs anbefalinger for at skabe ændrin-
ger i vore samfundsudviklingsprogrammer.  
Vi må støtte op om ændringer i forbindelse med vore 
tanker, holdninger, arbejde, medmenneskelige relatio-
ner, kommunikation, publicering af vort Inner Wheel 

TEMA 2020/21 - LEAD THE CHANGE
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IIW - Executive komiteen

brand, vækst af vor organisation både økonomisk og i 
medlemsstyrke og med andre ligesindede organisatio-
ner ved at etablere netværker. 
Vi står foran hundredeåret for vor organisation så lad 
os være innovative omkring:
• Vor organisations strategiplan og mål
• Målrettet medlemsvækst                  
• Målrettet stigning i antal klubber
• Åbne ungdomsklubber for aldersgruppen 18 til 25 år
• Påbegynde udviklingsprojekter for unge piger mel-

lem 12 og 25 år
• Fokusere på projekter anbefalet af FN
• Fremme brand & image i klubber, distrikter og på 

internationalt niveau
• Skabe opmærksomhed omkring sundhed, øko-

nomisk uafhængighed og uddannelse blandt vore 
egne medlemmer og kvinder overalt i verden

• Udvælge ligesindede samarbejdende organisatio-
ner og skabe kontakt til dem

• Arbejde for kollektivt lederskab
• Gennemføre internationale projekter  
Hvis vi skal opnå alt det, er vi nødt til at støtte op om 
denne positive innovation ved at styrke vore egne 
medlemmer, guide og anerkende dem som ledere og 
acceptere og tro på deres lederevner. 
Det er kun os medlemmer af denne verdensomspæn-
dende organisation, som kan bidrage med effektivt 
at udvikle og bringe håb og lysglimt til de mange 
trængende og mindre privilegerede. Heldigvis har vi 
muligheden for at hjælpe dem, der har brug for os. 
Lad intet stoppe os i at blive en væsentlig aktør i ver-
densbilledet. 
Lad os derfor sammen være innovative og skabe posi-
tiv, signifikant og meningsfuld forskel i verden. 
 
The World is waiting for us ….. 
KM/AvB juni 2020

DR BINA VYAS, Indien 
Læs mere om hende her på 

International Innerwheel

Læs mere om Executive komiteen 
og Board directors her

Elisabeth Thomas  Treasuer   England
Ebe Martines  Vice President  Italien
Phyllis Carter Immediate Past President England
Christine Kirby Past President Australien
Corinne Dalleur Constitution Chairman Belgien
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Distriktsbestyrelser i Inner Wheel Danmark 2020-2021
DISTRIKT 44
Fra venstre: DISO Lena Pedersen
Pastdistriktpræsident Annalise Kibsgaard Riis
Distriktspræsident Ebba Brostrøm
IT-Konsulent Inge Sørensen 
Vicedistriktspræsident Irene Dollerup
Distriktssekretær Aase Christensen
Distriktskasserer Kirsten Sønderby

DISTRIKT 45
Fra venstre: IT-Konsulent Tove Buskov
Distriktskasserer Puk Egekvist
Pastdistriktspræsident Birgitte Bach Jensen
Distriktspræsident Lisbeth Johansen
Distriktssekretær Judith Yde Petersen
Vicedistriktspræsident Inge Stokbro
DISO Tove Linde Steenstrup

DISTRIKT 46
Fra venstre: 
Pastdistriktspræsident Bente Hestbech Nielsen
DISO Jytte Jørgensen
IT-konsulent Anne-Mette Graubæk
Distriktssekretær Ulla Lund
Distriktskasserer Marianne Nissen
Distriktspræsident Tove F. Schou
(Nederst) Vicedistriktspræsident 
Karen Margrethe Junge

DISTRIKT 47
Fra venstre: 
Distriktspræsident Anne-Lise Schou Andersen 
DISO Ann Madsen
Distriktssekretær Britt Olsen
Distriktskasserer Birgit Laustsen
Pastdistriktspræsident Lillian Ryelund
Vicedistriktspræsident Susanne Markersen 
IT-Konsulent Hanne Hedegaard Barington

DISTRIKT 48
Fra venstre: 
Distriktspræsident Anette Berg Carlsen
Distriktssekretær Jette Dethlefsen
Pastdistriktspræsident Lone Elgkær
Distriktskasserer Connie Jensen
Vicedistriktspræsident Helle Wendel Pedersen 
DISO Birte Borg
IT-Konsulent Kirsten S. Wied
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Personer med tilknytning til Nationalbestyrelsen 

Den samlede nationalbestyrelse fotograferet ved 
deres første møde i august måned 

Nationalpræsident Kirsten Møller, Give IW

D44
Distriktspræsident Ebba Brostrøm, Skagen IW
Pastdistriktspræsident Annalise Kibsgaard Riis, Skive IW

D45
Distriktspræsident Lisbeth Johansen, Brørup-Holsted IW
Pastdistriktspræsident Birgitte Bach Jensen, Silkeborg IW

D46
Distriktspræsident Tove Fuglsang Schou, Haderslev IW
Pastdistriktspræsident Bente Hestbech Nielsen, 
Fredericia IW

Pastnationalpræsident Birgitte Müthel,
Slagelse-Antvorskov IW

D47
Distriktspræsident Anna-lise Schou Andersen, Virum IW
Pastdistriktspræsident Lillian Ellebæk Ryelund, Søllerød 
IW

D48
Distriktspræsident Anette Berg Carlsen, 
Slagelse-Antvorskov IW
 Pastdistriktspræsident Lone Elgkær, Haslev IW
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Inner Wheel og Mødrehjælpen – 
et spændende samarbejde
Som en del af Inner Wheels internationale hjælpe-
projekt i årene 2018 - 2021 ”Caring for Women and 
Girls” til støtte for kvinder og piger 
valgte Inner Wheel Danmark at sam-
arbejde med Mødrehjælpen.

Starten på samarbejdet 
Det har været vigtigt for Inner Wheel 
fra starten, at hjælpen ikke kun er 
donationer men et mere personligt engagement og støtte i 
en bredere palette. Vi har ønsket at få et fælles projekt, som 
man i klubberne kunne forme og støtte i den udstrækning, 
det passer til medlemmerne. Og vi ønskede at støtte lokalt.
Valget faldt på Mødrehjælpen. Inner Wheel og Mødrehjæl-
pen er et rigtig godt match, da vi har sammenfaldende 
værdier og fokusområder. 
Vi ønskede også større synlighed. Mødrehjælpen kan via sit 
store netværk, meget omfattende sociale medier og profes-
sionalisme hjælpe Inner Wheel til større synlighed gene-
relt og adgang til lokalt forankrede initiativer. Ved at vores 
organisationer deler / ”liker” fælles 
aktiviteter bl.a. på de sociale medier, 
når vi ud til langt større målgrupper 
og dermed synlighed, end vi selv kan 
opnå.
Og vi ønskede at nå ud til andre 
kvinder, som har vist interesse og 
engagement i de samme værdier 
som os, og muligvis derfor kunne 
finde det attraktivt også at være et In-
ner Wheel medlem.

Status
Mødrehjælpen er en velkendt organi-
sation, som næsten alle kender. 
Men via samarbejdet har vi set, at denne organisation er 
langt bredere, end de fleste af os var klar over. Organisa-
tionen hjælper udsatte familier, enlige mødre og gravide og 
spiller derudover en vigtig rolle i rådgivning til voldsramte 
kvinder og deres børn. 
Fonden Mødrehjælpens professionelle og landsdækkende 
rådgivning dækker hjælp til økonomiske, sociale og psyki-
ske problemer.
Over året sker der mange aktiviteter udover rådgivningen. 
Kampagner som ”sommerhjælp”, ”flyverdrager” eller ”jule-
hjælp” er sæsonindsamlinger / donationer som iværksættes 
og doneres efter grundig screening af de mest trængende 
fra Fonden Mødrehjælpen. Man kan donere enkeltvis eller 
månedsvis til Mødrehjælpen eller til kampagnerne. Dette 
har mange af vores Inner Wheel klubber gjort og vi har 
modtaget takkebreve fra Mødrehjælpen for vores fine dona-
tioner til disse kampagner.
Foruden fonden Mødrehjælpen findes der mange lokalfor-
eninger rundt om i landet. Disse lokalafdelinger har en butik, 
hvor donationer eller genbrugstøj af høj kvalitet sælges til 
alle for derved at skabe et overskud til aktiviteter. Lokalfor-
eningerne er forskellige og deres aktiviteter er forskellige. 
På Mødrehjælpens hjemmesiden kan man få overblikket 
over hver enkelt lokalforenings aktiviteter og hjælp til sår-
bare grupper. En hel del Inner Wheel medlemmer har meldt 
sig ind i deres lokalforening.
På Inner Wheel klubbernes hjemmesider ligger der mange 
gode fotos og beretninger om sjove og givende fællesop-
levelser hos lokalforeningerne og ikke mindst støtte til de 

sårbare familier. 
Klubberne har også udvist stor op-

findsomhed for at generere donationer til lokalforeningerne. 
Der har været afholdt loppemarkeder, bankospil, auktioner, 
deltagelse i markedsdage osv hvilket har givet flotte beløb til 
forskellige aktiviteter.
Inner Wheel har allerede haft stor succes med salget og 
dermed donation af afkastet fra ”Madagaskar-taskerne” 
–flotte håndlavede tasker, som bliver fremstillet i naturma-
terialer af kvinder i Madagaskar. Salget har langt overgået 
vores forventninger da vi startede for ca 1½ år siden, idet vi 
indtil videre har solgt mere end 3.000 tasker, hvilket har gi-
vet levebrød til kvinder i Madagaskar og mere end 150.000 

kr. til Mødrehjælpen. Og der er en 
halv gang mere på vej. Dette er en 
aktivitet, som understøtter 
Inner Wheels fokus og værdier 
nemlig at yde hjælp og støtte samt 
fremme forståelse mellem menne-
sker lokalt og internationalt. 
Inner Wheel deltager også i aktivite-
ten ” Fra Garn til Barn” ved at donere 
hjemmestrikkede eller hæklede 
designs til salg i Mødrehjælpens lo-
kalbutikker. Der er rigtig mange Inner 
Wheel medlemmer, som har været 
særdeles flittige i denne Coronatid, 
og som nyder at kunne strikke eller 
hækle til et godt formål.

Fremtiden
Inner Wheel Danmark har besluttet at forlænge det givende 
samarbejde med et ekstra år således, at vores samarbejde 
fortsætter indtil 30.06 2022.
Vi vil bygge videre på de gode relationer og aktiviteter, som 
er skabt mellem Mødrehjælpens lokalforeninger og Inner 
Wheel klubberne, alt sammen drevet lokalt af den enkelte 
Inner Wheel klubs og lokalforenings ønsker. 
Fælles aktiviteter- og nye aktiviteter - vil forhåbentlig udbyg-
ge samarbejdet i den kommende tid. Disse nye aktiviteter 
er i støbeskeen og vil komme i gang, så snart vores færden 
normaliseres efter Corona-begrænsningerne. 
Der kommer til stadighed nye spændende strikke/hækleop-
skrifter til rækken af opskrifter, som er specielt designet til 
salg i lokalbutikkerne, og flere og flere Inner Wheel medlem-
mer donerer strik og melder sig ind i Facebook gruppen 
”Fra Garn til Barn”
Vi vil fortsætte vores salg af Madagaskartasker. Dette pro-
jekt har vist sig at være mere succesfuldt og langtidshold-
bart, end vi først havde forestillet os.
Vores gode samarbejde har allerede resulteret i indmeldel-
ser af Mødrehjælpens frivillige i Inner Wheel klubber. Begge 
organisationer håber, at dette forstærkes i fremtiden og 
dermed danner grobund for godt samarbejde også i årene 
efter det landsdækkende samarbejde.

Merle Conradi-Larsen



Inner wheelere er glade for 
at sy puttetæpper – også en 
måde at hjælpe!

Mødrehjælpen rådgiver og støtter gra-
vide og sårbare børnefamilier. 

I samarbejde med jordemødre og sundhedsplejersker 
uddeler 24 lokalafdelinger i hele landet en startpakke, 
med tøj fra butikkerne og andet udstyr. 
I denne pakke er også et Puttetæppe, som er syet i 
patchwork. I Danmark bliver der årligt syet flere hun-
drede tæpper, som Mødrehjælpen kan vælge imellem, 
til pakkerne. 
P.t. er der overskud af tæpper - men det gør ikke no-
get, de skal nok blive brugt.
 Der benyttes kun bomuldsstoffer på for- og bagside 
- imellem lagene er lagt et lag ”pladevat”. Lagene 
bliver quiltet sammen enten på maskine eller i hån-
den. Materialerne kan sagtens være genbrugsstoffer 
eller rester, som er doneret. Sjovest er det, hvis der er 
børnevenlige motiver og farver. Tæpperne skal kunne 
maskinvaskes. 
Det er en kreativ og hyggelig hobby for IW-eren, som 
tillige kan gøre gavn og glæde i børnefamilierne. Det 
er en kreativ og hyggelig hobby for IW-eren, som tillige 
kan gøre gavn og glæde i børnefamilierne. 
Man kan læse meget mere om projektet på 
www.patchwork.dk/quilt-og-hjaelp/puttetæpper 
og på Facebook.

Maja-Lene Mogensen, ISO
Slagelse-Antvorskov IW

26 nye bamsevenner er 
afleveret til ”Velgørenhed” 
i Kolding
Bamserne er blot 26 
af over 1.000 strikkede 
bamser, der på bare 
5 år er doneret af en 
frisk kvinde på over 
90 år.
Kvinden er mor til en 
af vores Inner Wheel 
piger, der stolt fortæl-
ler, at hendes mor får 
energi og glæde af at 
sidde med sit hånd-
arbejde - og glæden 
er selvfølgelig ekstra stor ved at kunne donere dem til 
gode formål.  
Endnu en lille historie, der fortæller om glæden ved at 

hjælpe andre.
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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 



Nykøbing Falster Inner Wheel 
Klub gør en forskel 
- for kvinderne i Madagaskar og Mødrehjælpen 
i Danmark
Før der var noget som hed Corona, bestilte Nykøbing 
Falster Inner Wheel Klub 350 stk. af de flotte tasker 
fremstillet af kvinder i Madagaskar. 
Taskerne skulle sælges ved Ladywalk i Nakskov og 
på Døllefjelde Mussemarked på Lolland. Men så kom 
Corona og lukkede alle store arrangementer.
Så var gode råd dyre - For hvad skulle man stille op 
med så mange tasker? Da Danmark blev lukket lidt 
mere op igen, besluttede Marianne Pless sig for at 
undersøge hvilke muligheder der var for boder ved 
diverse markeder. Det blev hurtigt klaret, at Nykøbing 
Falster Inner Wheel Klub kunne opsætte en stand på 
det ugentlige marked i Nykøbing Falster på Lille Tor-
vet. Hurtigt blev der udarbejdet en plan for juli måned 
med hvem der kunne stå i boden onsdag og lørdag….
Og så var vi i gang.
I Sommerhusområdet Marielyst på Sydfalster bliver 
der også afholdt markeder. Her fik Nykøbing Falster 
Inner Wheel også lov til at stille deres boder op. Her 
blev rekorden slået på, hvor mange tasker der kunne 
blive solgt på en dag – 129 tasker på bare 4 timer, In-
ner Wheel pigernes egne tasker blev også solgt.
I alt lykkedes det Inner Wheel Nykøbing Falster at få 
solgt samtlige 350 stk. og dermed en donation på ca. 
35.000 kr. til Mødrehjælpen. Udover dette beløb har 
klubben overrakt kr. 5.000 til Lokalafdelingen i Nykø-
bing Falster.
Så flot en indsat af alle Inner Wheel Nykøbing Falster 
pigerne, og en special tak til Marianne Pless for en 
kæmpe indsats.
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Projekt Dåseringe
Projektet lever i bedste velgående, og trods Corona-
nedlukning har vi ikke mærket nogen begrænsning 
- tværtimod. 
Vi har i sommeren 2020 igen kunnet sende 200.000 
dkr. til hospitalet i Chiang Mai, og her i september var 
Kirsten Egelund og jeg på Lübker Golfbane på Mols, 
for at modtage 20.000 dkr. indsamlet hen over som-
meren 2020 i forbindelse med 12 golfturneringer på 
forskellige golfbaner i Danmark.
Det betyder, at vi nu er oppe på at have doneret 
643.000 dkr. (= 3.215.000 Bath) til Prostheses Fou-
ndation i Thailand. Som jeg plejer at sige ”Saml dåse-
ringe - det Baht’er.
”Ingen kan hjælpe alle, alle kan hjælpe en”, og det er 
det vi gør ved at knække den lille dåsering af, sørge 
for den kommer til hovedlageret, sortere dem og vi 
omsætter dem til penge.  
Lige nu har vi 50 store Big-Bag sække med sorterede 
ringe stående i Skanderborg, vi venter blot på at pri-
serne bliver lidt bedre. 
Der står jævnligt poser ved port 10 på Låsbyvej 5, 
Skanderborg og heldigvis har vi nogle flittige sor-
teringshold, som er flinke til at møde op til en dags 
arbejde, og det skal de have tusind tak for. Uden jer 
var vi rigtig dårligt stillet. 
Vi får stor hjælp af personalet på fragtcentralen, når 
burene udenfor skal flyttes ind og der er ingen tvivl 
om, hvor vi holder til på stedet. Forleden følte jeg mig 
næsten som Grethe fra Hans og Grethe, da jeg gik og 
samlede dåseringe op på vej fra bilen og ind til hvor 
vi står. Så et lille hjertesuk. Vær rar at lukke de poser 
forsvarligt som I afleverer. De bliver flyttet rundt med 
en truck.
Både Kirsten, Lena og jeg kommer gerne ud og fortæl-
ler om projektet, og hvad der er sket siden Kirsten i 
2002 langerede projektet på landsmødet på Nyborg 
Strand. Der er sket rigtig meget.  
Vi har et Power Point Show med og vi skal blot have 
kørepenge.
Tak for hjælpen siger Team Projekt Dåseringe 
v/Formand Ulla Lund
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have hjulpet klubben med at få en god opstart.
Præsident Tina Wøldiche præsenterede hvert enkelt 
medlem for os og hvad deres post i den nye klub er, 
og holdt derefter en flot tale.
Ved ca. 22.30 slukkede Tina Wøldiche lyset og tak-
kede for en dejlig aften og for vores store opbakning. 
Stort tillykke og velkommen til Hellerup Inner Wheel fra 
os alle i D47.  

Ann Madsen
DISO D47

Distriktpræsident Lillian Ryelund, Præsident 
Tina Wøldiche og Nationalpræsident Kirsten Møller

Ny Klub i Distrikt 47
Hellerup Inner Wheel – Charterfest 
Den 26. oktober 2019 blev en festdag vi sent vil glem-
me.  D47 kunne byde Hellerup Inner Wheel velkom-
men i distriktet. En ny klub er nu blevet ”født” med 15 
friske kvinder, hvoraf nogle af dem kommer direkte fra 
Ladies Circle, hvor man ikke må være medlem efter 
det fyldte 45 år.
Dette skulle selvfølgelig fejres med maner og det blev 
det bestemt også.  Festen foregik på Skovshoved 
Hotel, hvor vi ved indgangen og trappen op til salen, 
blev mødt af festklædte kvinder fra HIW, alle klædt 
i sort med pynt af guld fra top til tå. Velankommet i 
salen tog Præsident Tina Wøldiche og Vicepræsident 
Kristine Kjeldsen flot imod os, hvorefter en perlende 
velkomstdrink blev serveret, alt imens medlemmer fra 
HIW solgte lodder til aftens store lotteri.
Salen summede af liv og glade stemmer, humøret 
var højt. Vi blev placeret ved utrolig smuk pyntede 
borde, hvorefter Mette Lind bød os alle velkommen og 
tændte lyset for fred og venskab.  Der blev takket for 
de klubber/personer som havde været med til at starte 
”det hele op”, og DP Lillian Ryelund fik den store ære 
at blive Gudmor på Hellerup Inner Wheels charterdag. 
En varm gestus, som berørte Lillian meget. 
En pragtfuld middag og vine ad libitum blev serveret. 
Snakken gik fortrinligt ved alle bordene, alt imens flere 
klubpræsidenter gik på talerstolen for at byde HIW 
velkommen i Distriktet, og overrakte deres medbragte 
gaver, som skabte både glæde og overraskelse for 
HIW. For de fik mange skønne og brugbare gaver som 
kunne bruges i klubregi, og som gjorde at de faktisk 
blev ”klædt godt på” til at starte deres møder.
Nationalpræsident Kirsten Møller og vores egen di-
striktspræsident Lillian Ryelund gik derefter på taler-
stolen, for nu var vi nået til punktet hvor HIW officielt 
skulle optages som klub i D47. DP Lillian Ryelund 
kaldte hvert enkelt medlem frem, som foruden optagel-
sesblanketten og navneskilt fik en smuk rose udleveret 
af NP Kirsten Møller.  Sange blev sunget, og så gik 
”paparazzierne” ellers i gang med at tage billeder fra 
alle vinkler. Et bevægende, sjovt, men også varmt 
øjeblik – et øjeblik, som ikke er uden stolthed for både 
D47, men også for hele Inner Wheel Danmark.  Det er 
nemlig ikke hverdagskost, en ny klub opstår.
I aftens løb var der blevet solgt mange lodder. Vi købte 
alle rigeligt, for overskuddet af lotteriet skulle gå til HIW 
for at sikre dem en god økonomisk start for klubben, 
og det ville vi alle gerne støtte op om. Så med mel-
lemrum henover aften, blev der så udtrukket vindere af 
lotteriet, og jeg skal love for der var mange præmier og 
det var helt utrolig flotte præmier klubben, havde fået 
doneret.  
Så vi var en del, som kunne gå hjem med nogle af 
de fantastiske præmier, og med det glæde os over at 

Distriktpræsident Lillian Ryelund, holder tale for de 
15 nye Inner Wheel medlemmer i 
Hellerup Inner Wheel Klub
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Besøg på Færøerne 
Den 17.- 22. september var jeg inviteret på klub-
besøg på Færøerne 
- et besøg, der skulle have fundet sted i maj. 
Jeg havde - for egen regning - inviteret min 
mand med.
Det var også slående, at alle færingerne taler 
et perfekt dansk. En del af forklaringen er, at de 
fleste har en relation til Danmark - de er måske 
født her eller har boet her i en periode af deres 
liv. 
Det gjorde det let at kommunikere, når det ikke 
var nødvendigt at kunne færøsk, som er van-
skelig tilgængeligt.
Stor gæstfrihed og kyndig vejledning af past-

præsident Birgit Remmel og præsident Ingigerd á Trødni 
gav os et spændende og alsidigt indtryk af Færøerne. 
Vi ankom i øsende regn med en stor bagage, der bl.a. 
indeholdt Madagaskar-tasker, som der var stor interesse 
for i både Klaksvik og Torshavn.
Vi boede under hele opholdet hos Birgit Remmel privat, og 
Ingigerd á Trødni inviterede interesserede til komme med 
hjem efter det ordinære klubmøde i Torshavn.
Vi fik således et meget autentisk indtryk af privatliv på 
Færøerne, hvor folk overvejende bor i store og velholdte 
huse, ligesom bilparken er rigtig fin.
D. 18. sept. var vi på sightseeing i Torshavn, hvor vi bl.a. 
besøgte butikken Gudrun&Gudrun, som vi i Skive Inner 
Wheel Klub har strikket for.
Om aftenen havde Birgit Remmel arrangeret et uformelt 
og hyggeligt møde på restaurant Áarstova med de med-
lemmer fra klubben, som havde mulighed for at komme 
og spise lammebov, der var tilberedt på en helt speciel 
måde.
D. 19. sept. var vi på tur til Klaksvik, hvor vi dels mødte 
medlemmer fra IW-klubben dér, dels besøgte den be-
rømte Christianskirke, hvor præsten, som er medlem af 
klubben i Klaksvig, gav os en grundig indføring i kirken, 
der er opført i 1963 og har en altertavle, der er flyttet fra 
Viborg Domkirke.
Vi sluttede dagen på Kunoy, der har betagende fjelde.
Også de efterfølgende dage bød på specielle dele af 
Færøerne steder, man ikke kommer til som almindelig 
turist, men kun fordi man kender nogle, der bor på øerne, 
der har relation til disse bygder og landskaber.
Selve klubbesøget i Torshavn foregik i den flotte panora-
ma-sal, der ligger øverst på hotel Hafnia, hvorfra der var 
en fantastisk udsigt over Torshavn.
Aftenens program var genkendeligt, fordi vi tilhører sam-
me organisation, men hver klub har sin egen personlig-
hed. Det var tydeligt i Torshavn, som det også har været 
på de øvrige klubbesøg i D44 sidste efterår.
Turen til Færøerne var en fin afslutning på et mindevær-
digt år som DP.
   
 Pastdistriktspræsident 
 Annalise Kibsgaard Riis
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BUG Amok i Sønderborg 
Inner Wheel
I Nationalpræsidentens
nyhedsbrev fra august skriver 
hun om sine visioner for det 
kommende år. Et af fokus-
punkterne er ændring af 
vores image - de ældre, 
pæne damer til aktive 
moderne kvinder.
Det med de moderne 
kvinder tog vi for alvor fat 
på  torsdag den 5. septem-
ber sammen med Aabenraa 
Inner Wheel. 
Inden mødet havde vi løftet sløret 
lidt for at aftenen skulle handle om insek-
ter i fremtidens mad. 

Allerede under middagen kom der mange kommen-
tarer som f.eks. ”det spiser jeg ikke” - ”føj det skal jeg 
ikke prøve” o.s.v.
Efter middagen fik vi besøg af Mike Erikstrup fra Din 
Insekt butik. Mike fortalte meget levende og interes-
sant om, hvordan han under sin uddannelse til land-
mand, kom ud for en arbejdsulykke, der gjorde at 
han måtte finde en anden levevej, og det blev så, at 
producere og sælge insekter til fødevarer. 
Mike importerer frosne insekter primært fra Holland, 
hvorefter han rister, tilsætter forskellige smagsvarian-

ter, maler, pakker og sælger dem til især restauran-
ter, men også til private via sin webshop. Insekterne 
er særdeles proteinrige ligesom de indeholder mange 
vitaminer, mineraler og Omega3 fedt. Samtidigt er 
produktionen meget klimavenlig - og det er jo vigtigt 
i disse tider. De udleder 100 gange mindre CO2 end 
køer, der skal kun bruges et minimalt jordareal ligesom 
den mængde vand, der skal bruges til produktionen, 
kun er ganske lille.
Alt dette lyder jo vældig godt - men så kommer 
spørgsmålet ”kan og vil vi spise dem”? 
Vi så på forskellige produkter - melorme, græshop-
per, buffalolarver, fårekyllinger, der var tørret og tilsat 
forskellige smagsvarianter. Der var også forskellige 
proteinbarer og sunde shots tilsat fårekyllinger. Spæn-
dingen steg og dåsen med melorme med taco kryd-
deri blev åbnet og sendt rundt ved bordene. Der var 
mange skeptiske blikke og kommentarer, men jeg tror 
de fleste fik smagt – og det var slet ikke slemt - det var 
vel nærmest som en form for chips. En enkelt sagde 
- ”jeg har nærmest spist mig mæt i melorme”. Til slut 
smagte vi chokoladeovertrukne græshopper - ikke 
dårligt. 
Der var stor spørgelyst og interesse for at høre om 
insekterne - skønt at opleve udviklingen fra en vold-
som skepsis til oprigtig interesse og nysgerrighed - her 
kommer de moderne kvinder ind i billedet. Der var 
faktisk også mange, der blev fristet til at købe en dåse 
chokoladeovertrukne græshopper, som de ville bruge 
til at udfordre andre insektskeptikere med.
Hvis andre Inner Wheel klubber kunne tænke sig at 
høre om emnet kan det absolut anbefales og I kan se 
mere på www.dininsektbutik.dk 
Når ja, så havde vi for resten også besøg af vores 
distriktspræsident, der indledte sit oplæg med at råbe 
”order” - ”order” - det er jo også meget op i tiden – ja 
og så var linjen lagt. Bente Hestbech Nielsen fortalte 
på en meget levende og inspirerende måde om Inner 
Wheel og hendes visioner -Tak for det - det skal nok 
blive et godt Inner Wheel år.
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90 år90 år og Still going 
strong

Det er en dag 
sidst i februar 
med regn, 
blæst, kulde 
og en smule 
sol. Jeg er på 
vej til Conny 
Trustrup, som 
har sagt ja til 
et lille interview 
i anledning af 
hendes 90 års 
fødselsdag den 
19. maj 2020 
og hendes 
mange år i 
Inner Wheel.  
Conny tager 
imod, venlig, 
smilende og 
byder indenfor 
i den hyggelige 

stue til varm té og lun æblekage.  Fortæller levende og 
veloplagt om sin tid i IW.

Spørgsmål:
Hvordan gik det til, at du blev medlem af IW og hvor-
dan var forløbet?

Svar:
Min mand var medlem af Rotary og gennem venner 
derfra blev jeg opfordret til at tilslutte mig IW.  Jeg var 
tøvende, usikker på, hvad det her nu var for noget.  
Min bekymring blev dog hurtigt fejet til side, for jeg blev 
modtaget med så megen varme, at jeg straks faldt 
til og besluttede mig til at blive.  Vi var kun 12 med-
lemmer dengang, men vi fik gjort så megen reklame 
for IW, at vi snart voksede til det dobbelte. De andre 
kvinder var noget ældre end mig, så jeg var klubbens 
Benjamin.  Desuden var de fleste hjemmegående, 

hvorimod jeg var ansat i min 
mands firma, hvor jeg passede 
bogholderiet og desuden havde 
vi 2 sønner.  Altså havde jeg 
ikke den samme tid til IW som 
de fleste andre, men jeg blev 

så grebet, at jeg bare kastede mig ud det.  Jeg påtog 
mig opgaver i alle udvalg på skift, sekretær, kasserer 
osv, indtil jeg havde været hele vejen rundt og fra 
1966-67 var jeg klubpræsident.  Herefter begyndte jeg 
at arbejde i distriktsbestyrelsen og blev på et tidspunkt 
Nationalrepræsentant.  Det var i perioden 1985-87 
og det var i den periode, i 1986, at det lykkedes at 
indsamle kr.101.000 til forskning indenfor brystcancer.  
Her er det vigtigt for mig at sige, at der var tale om et 
samarbejde med især klub Århus og klub Roskilde - i 
IW handler det jo om at løfte i flok.  Samtidig med mit 
arbejde som Nationalrepræsentant var jeg medlem af 
IIW Board og det internationale samarbejde er blevet 
min kæphest. 
I 2008 gjorde klubben mig til Æresmedlem i forbin-
delse med 50-års jubilæet.
 
Eva Bak, Hillerød Inner Wheel

Daværende Præsident 
Kirsten Glümer og Æresmedlem 

Conny Trusteup



Et helt andet klubår end forventet 2019/2020
Klubåret 2019/2020 blev et helt andet klubår end forventet og som planlagt. Bestyrelsen satte alle sejl til, og klubåret 
startede ud med et temmelig vådt besøg hos Jels Vikingespil i august, i september ”Gik vi med Gud i Krig” sammen 
med flyverpræst Peter Kiel Nielsen var en tur i Alaska sammen med Josephine Gilling i november og i januar lærte vi 

om lakridskoncentrat, strøpulver 
til smågrise og ikke mindst om 
”at skyde dyrene for dyrenes 
skyld”. Derefter gik der desvær-
re corona i den, og vi blev snydt 
for foredrag om børn, unge og 
sorg, en tur til ”Æ Felt”, som det 
siges her på disse kanter, og 
vores årlige udflugt, som skulle 
have gået til Sønderjylland og 
Julemærkehjemmet Fjordmark 
ved 
Flensborg Fjord. 

I stedet for måtte vi være sammen hver for sig, og det løste vi på opfordring fra nationalpræsidenten ved at sende 
mails til hinanden med beskrivelse af, hvad der skete rundt omkring hos os piger. Der er blevet ryddet op i utallige 
skuffer, og haverne står ”blitzeblank” ud fra beretningerne at dømme. Ligesom mange har måttet ændre deres som-
merferieplaner til 
noget mere lokalt 
i år, måtte Vejen 
Inner Wheel også 
ændre planer for 
den årlige udflugt 
i juni og henlæg-
ge det til et mere 
lokalt sted. Men 
det var bestemt 
ikke mindre inte-
ressant. 
Turen gik nemlig 
til Skibelund Krat, 
og temaet for det 
sidste møde i dette klubår var ”genforening” i mere end 1 forstand. Vi blev genforenet til det første møde i 4 måneder 
- og gensynsglæden var stor. Dernæst stod aftenens første del også i Genforeningens tegn på en anden måde, idet 
Pernille Kring Vestergaard holdt et meget spændende foredrag om Skibelund Krat, der lige er blevet flot renoveret 
for 5 mill. kr. blandt andet ved hjælp af en donation fra A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til 
almene Formaal i forbindelse med 100 året for Genforeningen og bestemt et besøg værd. Skibelund Krats historie er 
tæt forbundet med Sønderjylland og er i dag en park fyldt med mindesten for lokale personligheder med tilknytning til 
den sønderjyske historie. Stedet blev anlagt som et nationalt mødested i 1865 efter nederlaget i 1864, hvor grænsen 
til Preussen kom til at gå ved Kongeåen. Mest kendt er nok skulpturen Modersmålet, der er udført af den lokale bil-
ledhugger Niels Hansen Jacobsen, som ved sin placering i 1903 skuede ud over Sønderjylland og det tabte land fra 
sin plads i Skibelund Krat.
Stafetten er nu givet videre til den nye bestyrelse med Pernille Gilling i spidsen for klubben i det kommende år. Pro-
grammet for det nye klubår er endnu ikke helt på plads, men Pernille har dog løftet sløret for, at det første møde den 
13. august har den nye bestyrelse ”arvet” fra den gamle, idet det bliver et udemøde med en guidet tur i 
Christiansfeld. Klubben tæller p.t. 25 medlemmer, der foruden klubmøder også ses til aktiviteter i de forskellige 
”underklubber” som strikkeklub, filmklub, kunstklub, læseklub og aktivitetsudvalg. Takket være vores aktive medlem-
mer er det lykkedes at samle kr. 5.000,00 ind ved Open by Night i august og kr. 13.000,00 ved boder til Black Friday i 
november. Det har muliggjort donationer af mere end kr. 25.000,00 i dette klubår trods corona. 
Hanna Mailand Nielsen, ISO Vejen Inner Wheel Klub 
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De 7 piger, som 
har deltaget i 
samtlige møde 
i klubåret 
2019/2020

Pernille Kring 
Vestergaard 
fortæller historien 
om Skibelund 
Krat og alle 
mindestene
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Fra flygtningebarn til en 
stemme i debatten
Ali Aminalis hovedbudskab var, at integration kun vil 
nytte, hvis man fjerner ghettoer og blander indvan-
drere med den danske befolkning.
Ali kom til Danmark i 1987 som 5-årig. Hans far var 
ingeniør i Iran, men han ville ikke samarbejde med 
det iranske styre og blev bl.a. tortureret. Familien kom 
til Ålsgårde i Nordsjælland, hvor Ali gik i almindelig 
folkeskole. Der blev ikke taget særlige hensyn, og det 
gjorde, at han var på lige vilkår med alle andre. Han 
følte sig ikke anderledes end andre danskere, selvom 
han er mørkere i huden. Netop fordi de boede blandt 
danskere og ikke i et parallelt samfund, er familien 
blevet fuldt integreret.
Ali blev i 2014 færdiguddannet socialrådgiver og har 
arbejdet i Århus og Silkeborg kommune. Han har 
arbejdet med beskæftigelse, integration og uddan-
nelse. Han har en bred socialfaglig viden i forhold til 
at arbejde med socialt udsatte, der er langt væk fra 
arbejdsmarkedet. Han har via sit arbejde stor viden 
omkring ikke vestlige unge og ældres tilhørsforhold, 
identitetskamp og forståelse af det danske samfund.
Han har i sit arbejde kunnet se, at der bliver gjort 
forskel på danskere og indvandrere. Der bliver taget 
kulturelle og religiøse hensyn, så mange indvandrere 
kommer ikke i arbejde, og derfor ikke ud blandt andre, 
og de forbliver i parallel samfundene. Han mener, at 
systemet fejler, når det ikke stiller krav. 
Han har siden barnsben interesseret sig for politik, idet 
han kunne se, hvordan politik var med til at forme det 
samfund, som han var blevet en del af. Han gik ind i 
politik, fordi han som socialrådgiver kunne se nogle 
samfundsproblemer, som han ønskede at være med 
til at løse.
Han brænder for at gøre en forskel.
I 2017 blev han kandidat for Det Konservative Folke-
parti ved kommunevalget i Aarhus kommune. Han 
blev ikke valgt ind.
Fra 2018 Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds.
Han var folketingskandidat til valget i 2019 og Europa-
parlaments kandidat.
Han er suppleant i Rådet for Etniske Minoriteter, Ud-
lændinge- og Integrationsministeriet.
Han har skrevet en bog: ALIS DANMARKSHISTORIE. 
Den er nu udsolgt fra forlaget, men et nyt oplag er på 
vej.
Vi fik stillet en masse spørgsmål til en meget spænd-
ende foredragsholder.
Lad os håbe han får magt, som han har sagt.

Med venlig hilsen
ISO, Aarhus Vestre Inner Wheel
Inger Høi

Ali Aminali og Præsident Conni Fogsgaard

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

Madam Bagger . Solens Plads 6 . 4220 Korsør
www.madambagger.dk
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Klubben kan holde godt 
sammen - også i Coronatid
 Vi er i Nykøbing en aktiv klub. Trods Corona og gen-
tagne aflysninger af møder og arrangementer, føler 
alle, at de har gode og bæredygtige relationer, som de 
føler sig en del af. 
Så tror vi på, at mennesker har det godt - selv i denne 
tid, hvis klubben kan holde godt sammen. 
Coronaen har gjort, at vi i år har et nyt udvalg, der 
tager ansvaret for, at sørge for de ældre medlemmer 
i klubben. Dem som ikke længere kan deltage i vores 
møde--men stadig betaler kontingent.
I foråret 2020, fik vi 4 nye medlemmer i klubben. 
Nu arrangerer vi små "kaffemøder" for nye medlem-
mer. Det er en svær tid at føle et fællesskab, når me-
get aflyses, men vi "gamle" i klubben prøver at kom-
pensere for det, ved små møder opringninger m.m. 
En anden gruppe har lavet et nyt sanghæfte til klub-
ben. Det var et stort arbejde. Så små grupper i klub-
ben giver fællesskabet mening, også i denne tid.
Jeg kan med stolthed sige, at klubben pga. aktive 
medlemmer, ikke "står stille" trods Cv19 og aflysnin-
ger. Vi er alle en del af noget meningsfuldt og betyd-
ningsfuldt. 
Generalforsamlingen i juni blev aflyst. Vi valgte, at 
udsende en enkelt ”stemmeseddel” med regnskab, 
beretning osv. 
Vi opfordrede alle medlemmer til at svare på den 
skriftlige generalforsamling, senest på den oprindeligt 
planlagte dag, den 3. juni kl. 12. 2 nye medlemmer 
blev også optaget administrativt på dagen for general-
forsamlingen.
De to nye medlemmers optagelse, blev festligholdt 
ved vores augustmøde.
Da vi ikke holdt nogen fysisk generalforsamling, blev 
hele klubben inviteret til en lille sammenkomst, fordelt i 
flere af bestyrelsesmedlemmernes haver. 
Vi var delt op i små grupper, der gik fra have til have.
Her fik vi kaffe og skønne kager, sandwich, hvidvin - 
samt mange forskellige lækkerier. 
Vi har en del andre ideer, som vi kan bruge, hvis Coro-
naens begrænsninger fortsætter. 
Senest arrangeres spontant, af en af klubbens med-
lemmer, en "Pirat-fest" i stedet for vores aflyste møde i 
oktober. "Piratfest" betyder at vi mødes på en P-plads 
ved skoven. 
Vi går en tur på en time og drikker kaffe og får kager 
ved bilerne i den friske luft--flot initiativ! Håber ikke 
politiet kommer efter os.
Så, selv om alt står stille, føler vi, at den nærhed, der 
står højt i vores klub, får lov at trives – endda i disse 
tider, hvor Coronaen forsøger at angribe og kvæle 
netop - NÆRHEDEN.

Vi er venskab klub med Skive, og har netop fået Thi-
sted IW som venskabsklub. Vi er bestemt åben for, det 
der sker omkring os.
 Hermed vil jeg sende de bedste hilsner til dig Inner 
Wheeler fra Nykøbing Inner Wheel, med håbet om, at 
vi snart får nogenlunde normale tilstande igen.

Med venlig hilsen
Kirsten Dæhli



Linser for Livet
Kl. 11.00 mødtes 12 damer af vore medlemmer på 
Tyregården, Jørgen Tranbjergs gård. Vi blev modtaget af 
Ditte Tranbjerg og hendes far Jørgen Tranberg tilslutter 
sig. Ditte fortalte historien om hvordan linser for livet blev 
til: Ideen til at linsemel opstod, da hun arbejdede som 
køkkenleder i Børnehuset Deruda. Der havde hun fået 
lov til at få en kornkværn, så børnene og hun kunne lave 
vores eget mel. Hendes tyrkiske kollega fra børnehaven 
fortalte, at i Tyrkiet bruger man meget linsemel, og at det 
var hele linser, der var kværnet. Så begyndte hun at lave 
linsemel og eksperimenterer med det i maden til bør-
nene. Hun ser en fremtid, hvor vi skal spise mange flere 
planteproteiner både for vores sundhed, miljø og klima. 
Så derfor vil hun gerne hjælpe og inspirere danskerne 
til at spise flere linser og linsemel. Lige nu bruger jeg 
importerede økologiske røde linser fra Tyrkiet til at lave 
linsemel af. I fremtiden vil jeg gerne, at Linser for Livet 
kun bruger dansk dyrkede økologiske linser. Og med 
Samsø linserne er vi jo på rette vej. 
 I december 2019 startede Ditte ved siden af Linser for 
Livet en enkeltmandsvirksomhed, der hedder Dittes 
Verden. I Dittes Verden vil hun gerne lave plantebaseret 
mad, både i form af madboder og mad ud af huset. Lin-
semel er 100% røde økologiske linser, som jeg kværner 
på en stenkværn. Linserne bliver på den måde til et fint 
lyserødt mel. Efter hun har kværnet melet, pakker hun 
det i glas på 550g og poser på 1 og 2 kg samt sætter 
labels på. Linser, er en del af bælgfrugtfamilien, som er 
glutenfrit og har et højt indhold af protein. Linsemel bliver 
brugt meget i lande som Sri Lanka, Tyrkiet, Indien og 
Nepal. Dittes far Jørgen dyrker og bearbejder linser, som 
datteren Ditte køber. Efter datter og far fortællingen om 
deres arbejde gik vi en tur på marken, hvor vi fik frem-
visning af grønsags- og krydderurtehaven med drivhus, 
hvor Renè har fået lov til at dyrke på 2 hektar jord. Ca. kl. 
12.00 spiste vi frokost, lavet af Ditte af råvarerne fra Tyre-
gården. Da det er godt vejr spiste vi ude. Der fik vi mulig-
hed for at købe produkter med hjem og få opskrifter. Der 
fik vi også kaffe og te og lidt sødt til efter frokosten. 
Vi ankom til Samsø Bær, Sildeballe 35 ved Besser kl. 
13.45. Lone Hundevad bød os velkommen og fortalte 
os om opstarten af Samsø Bær. Det er en historie om 
for 20 år siden, hvordan tre bæravlere og en kok star-
tede en produktion af lokalproducerede specialiteter, før 
det overhovedet blev moderne. Samsø Bær er nu en 
familieejet virksomhed med 2 fastansatte. Samsø Bær 
laver lækre marmelader, rapsolie, snapse og safte af alt 
det bedste fra Samsøs marker, træer og buske. Samsø 
Bær dyrker selv ribs, stikkelsbær, blåbær, hindbær, 
jordbær, rabarber, figner, raps og rundt i den samske 
natur plukker de hyben, urter, blomster og blade. Siden 
2001 har Samsø Bær lavet produkter af frugter, bær, 
nødder og blomster fra Samsøs marker, træer og buske. 
I dag spænder sortimentet over adskillige likørsnapse, 
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kryddersnapse, marmelader, en koldpresset rapsolie og 
de populære drikkeklare safter, som du kan købe i øens 
butikker, restauranter og på færgerne. Rundvisninger: 
Marken med bærbuske – stikkelsbær, ribs m.v., haven 
med bøgetræ, hvor man bruger de brune bøgeknopper 
til fremstilling af snaps og et stort figentræ, som man vil 
bruge frugterne til fremstilling af marmelade. I produkti-
onslokalet, hvor man fremstillede koldpresset rapsolie, 
fik vi orientering om, hvordan man producerer olien fra 
råvarer til færdig salgbar rapsolie, samt i det inderste 
lokale, hvor man producerer snaps, fik vi også fortalt 
om produktionerne. Til slut fik vi lokale smagsprøver af 
deres lækre produkter. 
Vi sluttede vores udflugt på Samsø ved Cafe Brumville i 
Onsbjerg med eftermiddagskaffe med kage og chokola-
dekugler / trøffelkugler. Ca. kl. 16.30 kørte alle hjem efter 
dejlig solrig og oplevelsesrig dag.



Butlerkorpset og projektpiger
I Brønderslev Inner Wheel har vi et Projektudvalg, som på 
forskellige måder, prøver at tjene nogle penge, der bruges til 
velgørenhed i lokalområdet.
I december 2019 donerede udvalget handsker og halstør-
klæder til 20 frivillige i NATTERAVNENE i Brønderslev. 
Et medlem af projektudvalget foreslog at spørge vore 
medlemmer, om der var nogle, der havde lyst til at strikke 
halstørklæderne – og det var der! 
Det lokale garnfirma MAYFLOWER blev kontaktet for at 
høre, om vi måske kunne købe garn til en ”god pris”. Det 
resulterede i, at MAYFLOWER sponserede alt garnet! Sikke 
en flot gestus!
Madaften
I januar måned har udvalget i nogle år arrangeret fælles 
madlavning – og spisning. Aftenens overskud sættes ind på 
Projektudvalgets konto. 
I 2020 var årets tema OST, som skulle indgå i alle retterne. 
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Hvert udvalgsmedlem bidrog med en opskrift, så vi endte 
med seks grupper/ ”retter”. 
Menuen kom til at bestå af: Snacks (knækbrød med kerner 
og saltede mandler), ostesuppe med smørristede fransk-
brødsterninger, porretærte med grønkålssalat og til kaffen 
en lækker Baileys ostekage.
Det blev som tidligere gange en meget hyggelig og fornøje-
lig aften. Snakken gik - både mens vi forberedte maden og 
senere spiste den. 
Butlerkorps
Brønderslev Inner Wheels har et ”Butlerkops”, der består af 
medlemmer, der tager ud og hjælper med anretning af mad 
og servering, når et medlem har brug for hjælp i forbindelse 
med private fester. 

Madaftenerne, ”strikningen” og deltagelsen i Butlerkorpset 
er med til at styrke sammenholdet og venskabet i vores 
Klub.

100 år - Elegant og skarp til 
Bridge
Hjørring Inner Wheel Klub havde en ganske fornøjelig op-
levelse i foråret, hvor alle klubmøder var aflyst på grund af 
coronaen.
Inger Christensen, der var med til at stifte Hjørring Inner 
Wheel Klub for over 50 år siden, kunne fejre sin 100-års fød-
selsdag i april.
I den anledning ville klubben gerne hylde Inger. Vi var en flok 
fra Hjørring Inner Wheel Klub og en del fra Hjørring Vestre 
Inner Wheel, der mødte op på parkeringspladsen over for
Ingers lejlighed for at synge og lykønske fødselaren.
Efter aftale med et at Ingers børnebørn kom Inger ud på al-
tanen, og vi sang fødselsdagssangen og råbte hurra. Præsi-
dent Lis Mariegaard lykønskede Inger på klubbens
vegne, og overbragte Inger en rose. Inger blev meget rørt og 
glad for vores hyldest af hende.
Inger har trukket sig som aktivt medlem i klubben. Inger del-
tog dog i klubbens 50 års jubilæum, hvor hun også holdt en 
tale, og hun deltager stadig i vores velgørenheds bridge-tur-
nering.
Et udsnit af de fremmødte gratulanter fra de to Hjørring Inner 
Wheel klubber

Overrækkelsen af halstørklæderne foregik i MAYFLOWERs 
showroom. Fra venstre Dorte Nielsen fra MAYFLOWER, 
Inger - Lis Jensen, Ellen Maigaard Bjerre og Gerda Pedersen 
fra Projektudvalget, Chris Thomsen og Kaj Johansen fra 
NATTERAVNENE.

Fem af ”butlerne”, Birte Holst Andersen, Marianne Christen-
sen, Birgit Hjortlund, Kirsten Andersen og Solveig Skovrider, 
var hjælpere ved en konfirmation søndag d. 23. august 2020



19

Kære Verdenspræsident
Hermed følger en opsummering af aktiviteterne i 
Danmarks 100 Inner Wheel klubber med 2.568 medlemmer 
for Inner Wheel året 2019-2020.

Aktiviteter
Der har været 
mange aktiviteter 
rundt omkring i 
de danske klub-
ber på trods af, 
at vi har været 
lukket ned i ca. 
3 måneder. De 
enkelte klubber 
har været kreative 
med hensyn til at 
finde alternative 
måder at mødes 
på, for eksempel 
ved at holde mø-
der digitalt, gå en tur i det grønne eller sende hinanden gode 
og positive mails - alt sammen for at støtte hinanden og holde 
humøret oppe, når vi nu ikke kunne mødes face-to-face. Der 
er sendt påskeæg, blomster og hilsener fra IW-medlemmer til 
nogle plejehjem for at glæde de mange ældre, der ikke havde 
mulighed for at få besøg af pårørende.
Vort samarbejde med og støtte til Mødrehjælpen har betydet, at 
de fleste danske klubber har holdt møder, hvor Mødrehjælpen 
var til stede og fortalte om Mødrehjælpens arbejde for udsatte 
familier med professionel rådgivning og gode, frivillige aktivite-
ter rundt omkring i landet. Der er på mange måder ydet støtte 
til Mødrehjælpen, både praktisk hjælp, strikning af tøj og også 
donationer, der er fremskaffet ved salg af kurvetasker produce-
ret af kvinder i Madagascar. Salget af tasker har i dette IW-år 
givet kr. 140.000 til Mødrehjælpen, og derudover har en del 
klubber doneret yderligere kr. 59.060. Ligeledes er der indsam-
let legetøj og brugt tøj til Mødrehjælpens butikker.
Der produceres endvidere bl.a. hjertepuder til sygehuse, strik-
kes lapper til tæpper der doneres, og der er ydet kr. 23.069 
til ”The Bush Fire Appeal in Australia” for at nævne nogle af 
aktiviteterne.
I Danmark er der ydet mange forskellige overraskelser og do-
nationer – bl.a. er flere enlige mødre fra København med børn 
inviteret på ferieophold i Højer. En donation, der ydes hvert år.
I mange IW-klubber landet over hjælper man i den enkelte 
kommune med donationer til julekurve med rigtig dejlige jule-
lækkerier til familier, der specielt ved juletid har det økonomisk 
vanskeligt. En ting, der virkelig bliver værdsat i kommunerne.
I Danmarks IW-klubber var der planlagt mange foredrag, besøg 
og arrangementer i anledning af 100-året for Sønderjyllands 
genforening med Danmark efter mange år under Tyskland. På 
grund af Covid-19 pandemien blev de fleste af disse oplevelser 
aflyst, og en del bliver flyttet til 2021.

Verdens børn/fadderskaber
Ret mange af Danmarks Inner Wheel klubber har fadderbørn, 
som de har pæn kontakt med og følger. Børnene får breve her 
fra landet, og fadderbørnene fortæller deres klubber om deres 
liv, og om hvordan det går i skolesammenhæng. Det er til stor 
glæde for både børn og klubberne at kommunikere med hinan-
den. Der er ydet ca. 107.000 kr. til fadderbørn.

Donationer
Der er i årets løb ydet mange donationer til vidt forskellige orga-
nisationer. Nogle gange som  betaling for et spændende fore-
drag, men også i forbindelse med Inner Wheel’s fødselsdag 
den 10. januar, er der ydet virkelig store donationer. Vi nåede 
heldigvis at fejre fødselsdagen, inden vi blev lukket ned her i 
landet. Når vi ser på hele året, er der totalt doneret ca. 716.000 
kr. til mange forskellige projekter i Danmark og udlandet. Der 
har været rigtig stor aktivitet og mange kreative tanker i gang 
rundt omkring i klubberne.

Årsindsamlingen
Vi Inner Wheelere betaler alle kontingent til Inner Wheel 
Danmark, og en del af dette kontingent bliver hvert år afsat til 
en velgørende organisation i Danmark. Årsindsamlingen er i 
2019-2020 på kr. 149.000. Beløbet overrækkes i forbindelse 
med Landsmødet i oktober 2020 på Hotel Nyborg Strand til 
TUBA, som er en velgørende organisation, der tilbyder terapi 
og rådgivning for unge mellem 14 og 35 år, der er børn af alko-
hol- og stofmisbrugere.

Øvrige indsamlinger
Dåseringe
I Danmark er der godt gang i indsamling af dåseringe. Pro-
jekt Dåseringe er et dansk velgørenhedsprojekt, der arbejder 
i Skandinavien og yder økonomisk hjælp til benproteser via 
Proteses Foundation, som arbejder i blandt andet Thailand, 
Vietnam, Malaysia og Kina.
Der er i 2019/2020 solgt ca. 13 tons dåseringe, og der er netop 
sendt en donation på 1 million Bath (ca. 200.000 D.kr.) til Pro-
theses Foundation. 

Frimærker
Der samles fortsat frimærker til organisationen Verdens Børn. 
Og der ydes stadig et pænt beløb.

Kapsler fra vandflasker/Briller
Kapsler fra vand- og sodavandsflasker samles ind, og midlerne 
fra indsamlingen doneres til et børnehospital i Argentina. De 
indsamlede briller sendes hovedsageligt til Afrika.

Venskaber/Venskabsklubber
Vi ønsker at fremme og styrke venskaber, og en del af de dan-
ske klubber har en venskabsklub, som man besøger, samar-
bejder med, eller udveksler hilsener med. Der opstår hele tiden 
nye venskaber klubberne og medlemmerne imellem.

Klubmøder
De fleste klubber i Danmark har et fast mødested og et fast 
program for mødet. Der er dog afvigelser fra dette, f.eks. når 
man er på virksomhedsbesøg eller på anden måde er forhin-
dret i at gennemføre planen. Der er dog næsten altid mulighed 
for at være social sammen.

Afslutning
Dette er i store træk, hvad der er foregået i Inner Wheel året 
2019-2020 i Danmark. Et meget anderledes år med mange 
aflysninger, nogle udsættelser og afholdelse af møder på en 
anden måde. Vi ser alle frem til det nye klubår, som jo allerede 
er i gang, og ønsker Dem alt det bedste for årets gang med 
mange positive oplevelser.

Venlig hilsen
Ellen Ladefoged, Ledende DISO
Inner Wheel Danmark 
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Dear Madam World President
This is a summary of the activities in Denmark’s 100 Inner 
Wheel clubs with 2.568 members for the year 2019/20.

Acitvities
There have been many activities in the Danish clubs despite 
the fact that Denmark has been closed down for almost three 
months. The individual clubs have been creative in finding 
alternative ways to meet. For example by holding meetings 
digitally, go for a walk with distance or send each other good 
and positive emails, to support and keep the spirit, when the 
advice of the health authority was to keep distance. 
Easter eggs, flowers and greatings have been sent to some 
nursing homes to please the many elderly who were not al-
lowed to receive visits because of the situation. 
In connection with our cooperation with and support for 
Maternity Care ”Mødrehjælpen” most Danish clubs have held 
meetings where also representatives of Maternity Care were 
present and told about their work for vulnerable families offered 
professional counseling and support. 
Maternity Care has been supported in many ways, collected 
used toys and used children’s clothings, knitted children’s 
clothings and donated money, the result of sale of bags made 
by women from Madagascar. A win win situation for both the 
women from Madagascar and Maternity Care. The sale of 
bags this IW year gave a profit of Dkr.140.000 to Maternity 
Care plus extra donations from some clubs. 
Heart pillows are also made for hospitals, knit patches for 

plaids to be given away, and Dkr. 23.069 has been granted 
to ”The Bush Fire Appeal in Australia”.  We have also invited 
single mothers from Copenhagen on holiday stay in Højer. A 
donation given every year.
Many Inner Wheel clubs across the country do help the individ-
ual municipality with donations for a better christmas to those 
who have financial difficulties. A valued gift in the municipalities. 
Many different engagements were planned on the occasion of 
the 100th anniversary of South 
Jutland’s reunification with Denmark after many years under 
German rule. But due to Covid-19 most of the arrangements 
were cancelled or postphoned until 2021.

Sponsorship gifts for the children of the world 
Many of our clubs have sponsored children, with whom they 
have good contact.  The children get letters from us and they 
tell us about their lives and how things are going in the school 
context. About Dkr.107.000 has been given to the sponsored 
children. 

Donations
Over the year many donations have been made to a wide vari-
ety of organizations. Sometimes as payment for an interesting 
lecture, but also in connection with the Inner Wheel birthday on 

January  10th, really large donations have been made. Luckely 
we managed to celebrate the birthday before Denmark was 
closed down. 
Throughout the IW year we have donated almost Dkr.716.000 
to various projects in Denmark and abroad. There has been a 
lot of activity  and a lot of creative thinking going on around the 
clubs. 

The Annual collection
A part of our annual fee to Inner Wheel Denmark is donated 
every year to a charity organization in Denmark. The an-
nual collection in 2019/20 is Dkr.149.000. The amount will be 
handed over at the National Meeting in October 2020 to the 
charity organization TUBA, offering therapy and counseling to 
young people aged 14 to 35 who are children of alcoholics and 
drug addicts. 

Other collections 
In Denmark the collection of can rings is well underway. The 
project ”dåseringe” is a Danish charity project that works in 
Scandinavia and provides financial help for leg prostheses via 
the Proteses Foundation, who works in Thailand, Vietnam, 
Malaysia and China among other places. 
In 2019/20 appr.13 tonnes of can rings were sold and a dona-
tion of 1 million Baths 
(appr.Dkr. 200.000) has just been sent to the Proteses Founda-
tion. 

Stamps
Stamps are still being collected, and results in a nice sum to the 
organization Children of the world.

Capsules from water bottles and Spectacles
Capsules from water and soda bottles are collected and the 
funds from the collection are donated to a children’s hospital in 
Argentina. The glasses collected are mainly shipped to Africa.

Friendship/Friendship clubs
We want to promote and strengthen friendships and some of 
the Danish clubs have a friendship club to visit, work together 
with or exchange greatings with. New friendships are constant-
ly emerging between the clubs and the members. 

Clubmeetings
Most of our clubs have a fixed meeting place and a fixed pro-
gram for the meeting. Except when we are on a company visit, 
or otherwise prevented from  implementing the plan however, 
there is  almost always the opportunity to be social together.    

Conclusion
This is broadly what has taken place in the Inner Wheel year 
2019/20 in Denmark. A very different year with many cancella-
tions, some postphonements and alternative ways of holding 
meetings.  
We are looking forward to the new Inner Wheel year, which is 
already underway and wish you all the best for the year with 
many positive experiences.

Very best regards 

Ellen Ladefoged
National Service Organizer 
Inner Wheel Denmark 
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Charlottenlund Inner Wheels
30 års jubilæum

Den 1. Juni er i Dyrehaven kendt som ”White picnic 
day” på grund af, at hvidtjørnen skulle være sprunget 
ud til den dato.
Tidligere tog det bedre borgerskab klædt i hvidt på 
udflugt til Dyrehaven med deres madkurv.
Da datoen for Charlottenlunds 30 års jubilæum var 
den 3. Juni, var intet mere indlysende end at vælge 
Dyrehaven og ”White picnic day” til at fejre begivenhe-
den.
Vi blev med vore mænd hentet på den store parke-
ringsplads af flotte 2 spand Kapervogne, og så gik 
turen igennem den ny udsprungne Dyrehave. Festen 
blev tyvstartet med lidt god Riesling undervejs. 
Efter 1 time blev vi sat af ved Restaurant Peter Lieps 
Hus, hvor der i den hyggelige Jægerstue var dækket 
op til en flot buffet.  
Efter vi havde haft tid til at nyde den gode mad, blev 
vi underholdt af et meget charmerende ungt par, der 
med sang og guitar spil formåede at sætte stemningen 
endnu mere i vejret. 
Selvfølgelig havde vi i forvejen varmet op med et par 
sange, som en meget kreativ ægtemand havde forfat-
tet, og som meget kort fortæller om dagens forløb og 
vore tanker på Charlottenlund Inner Wheel Klubs 30 
års Jubilæum.

Alice Waldner, Pastpræsident
Charlottenlund IW



Inner Wheel Danmarks 
årsindsamling 2019-2020 
gik til TUBA
Det var Distrikt 48, der stod for udvælgelsen - det var 
derfor en ekstra stor glæde for distriktet, at overrækkel-
sen fandt sted på netop deres efterårsdistriktsmøde. 
Normalt ville overrækkelsen være sket på Nyborg 
Strand. Det årlige møde blev her aflyst på grund af 
COVID19.
TUBA gør et fantastisk arbejde med til at gøre en 
forskel - for de mange børn og unge, der i dag lever i 
familier med misbrug. De arbejder fra deres 33 afde-
linger rundt omkring i Danmark med bl.a. terapi og 
rådgivning for børn fra disse sårbare familier.
Donationen fra årsindsamlingen udgjorde 149.000 kr. 
Distriktet havde yderligere indsamlet 34.300 kr.
Det var en glad og taknemmelig landsformand Henrik 
Appel, der tog hjem med den store donation.

På billedet ses Distriktspræsident, D48
Anette Berg Carlsen, landsleder af TUBA 
Henrik Appel Esbensen og 
Pastnationalpræsident Birgitte Müthel

14th IW 
European 
Meeting 
Rhodes 2020
Hvert år afholdes et Europæ-
isk Inner Wheel møde med 
deltagelse af 2 repræsentan-
ter fra hvert land. Sidste år 
foregik det i Münster i Tysk-
land, og i år skulle det være 
på Rhodos.
På disse møder arbejdes der 
med ting af fælles interesse 
for os alle. Man oplever her at 
vi virkelig er en del af en international organisation, og hvordan vi egentligt står med de samme spørgsmål og opga-
ver uanset om det er i Norge, Italien, Frankrig eller Bulgarien.
I år var et af hovedpunkterne: hvordan klarer vi os igennem, ude i klubberne, hvis der igen bliver en corona nedluk-
ning af vore samfund, her i efteråret?
Et andet emne var: hvordan står vi sammen i Europa omkring forslag til Convention og dertil hele situationen omkring 
afholdelse af Convention i Indien i marts 2021, under den verdensomspændende Corona pandemi.
Jeg havde selv et indlæg med emnet: hvordan sælger vi budskabet til vore medlemmer, at Inner Wheel er meget 
mere end den enkelte klub.
Birgitte Müthel og jeg skulle have deltaget, og set meget frem til det inspirerende samvær med alle de Europæiske 
repræsentanter men desværre blev det aflyst, her i sidste uge, da flere lande oplever øgede smitte tryk.
Så ja Corona øver også en stor indflydelse på vores organisation.
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Donation til Børnehospice 
”Strandbakkehus” i Rønde
I januar har Grenaa-Djurs Inner Wheel klub ”fødsels-
dag”, ved denne lejlighed er det kotyme at klubben do-
nerer penge til et lokalt formål. Dette år havde vi valgt 
at donere til det kommende Børnehospice ”Strandbak-
kehus” i Rønde.
Derfor havde vi inviteret hospiceleder Dorit Simonsen 
til at fortælle lidt om forløbet.
Grunden til at der kom børnehospice til Djursland, 
skyldtes at der var en stor folkelig opbakning. Støtte-
foreningen til Hospice Djursland er den største i landet. 
Der er ca. 2.500 medlemmer.
Region Midtjylland står for driften.
Dorit fortalte om processen med at få lavet beregnin-
ger med mere. Hun og bestyrelsen samt med hjælp 
fra andre, fik de sendt et bud på, hvordan et børne-
hospice kunne blive her på Djursland. Det var ikke 
så nemt at skaffe penge til ejendommen. Der skulle 
bruges 30 millioner. Men lige pludselig skete der no-
get. Ole Kirk’s fond kom med 7 millioner, A.P. Møller´s 
fond kom med 7 millioner, støtte foreningen havde 3 
millioner og så lykkedes det, at få fremskaffet det der 
manglede.
På det nye børne- og ungehospice, bliver der plads til 
4 familier, med et værelse til det syge barn, et familie 
rum til resten af familien, samt et fælles badeværelse.
Der skal ansættes personale med viden om børn, og 
der bliver tilknyttet en læge samt frivillige.
Hverdagen i familiehusene skal helst være så familie-
agtige, som hverdagen derhjemme, men selvfølgelig 
med den støtte der skal til, så alle opnår at få over-
skud og forståelse for det der sker. Der skal gives den 
varme og omsorg der skal til det.
Dorit Simonsen fik overrakt en donation på 10.000 kr.
til udeområdet.

Præsident Helle Danvad fra Grenaa-Djurs Inner 
Wheel overrækker hospiceleder Dorit Simonsen 
den store check på 10.000 kr.
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Inner Wheel Danmark - Årsindsamlingen 2020-2021
Udpegning af modtagere af Inner Wheel Danmarks Årsindsamling går på skift mellem de 5 distrikter. 
Distrikt 44 stod i år for udvælgelse af dette Inner Wheel års modtager. Valget faldt på 
Jes Diges projekt og arbejde med børn og unge i sorg.

 

SKYGGEBØRN - Slotsgade 7, 9000 Aalborg - www.skyggeboern.dk - CVR: 38174886 
 

➢ SKYGGEBØRN er stiftet juleaften 2016 af Jes Dige, som har været pioner i forhold til at 
bevidstgøre de sorgramte børn og unge om deres livsvilkår igennem samtalegrupper. 
 

➢ Uddrag af foreningens formål:  
o ”At yde støtte til børn og unge ved alvorlig sygdom og død blandt pårørende”. 
o ”At styrke indsats og viden i forhold til børn og unge som pårørende”. 
o ”At sikre børn og unge en ansvarlig voksenhjælp”. 
o ”At formidle viden og erfaring om børn og unges sorg”. 
o ”At drive gruppetilbud til børn og unge i sorg”. 
o ”At tage aktivt del i sorgforskning på området for børn og unge”. 

 
➢ Formål opfyldes med samtalegrupper for børn og unge, kursustilbud i håndtering af sorg, 

foredrag for virksomheder og organisationer, samt deltagelse i forskning og konferencer. 
 

➢ Børnegrupper er for 3-9 år / teenagegrupper for 10-17 år / ungegrupper for 18-28 år. 
Deltagelse i samtalegrupperne er gratis, og der er ingen regler om ”8 gange på 4 måneder”. 
Bearbejdning og bevidstgørelse om sorg er en proces, som er meget individuel. 
 

➢ Grupperne mødes hver 14. dag. Teenagegruppe og ungegruppe tilbereder og spiser mad 
sammen før ”den officielle” del i gruppen. Netop denne uformelle del giver stor værdi. 
 

➢ Primo 2017 startede vi med 3 grupper i Aalborg. I løbet af 2020 er vi omkring 20 grupper 
(med 250-300 børn og unge) fordelt i Aalborg, København og Aarhus (start medio 2020). 
 

➢ Grupperne faciliteres af frivillige gruppeledere med relevant pædagogisk, psykologisk eller 
anden personlig baggrund. I hver gruppe er der typisk 3 gruppeledere, som har ansvaret 
for gruppens funktionalitet.  Jes Dige & Anne Bach deltager i nogle få grupper, og ellers 
superviserer de gruppelederne for at sikre form og indhold i alle grupper. 
 

➢ 40-50 frivillige er tilknyttet SKYGGEBØRN, og meget glædeligt er der stor efterspørgsel på 
at blive frivillig i forskellige sammenhænge. 
 

➢ I foråret 2019 viste DR2 4 udsendelser (”Børnene fra sorggruppen”), som handlede om Jes 
Diges teenagegruppe i Aalborg. Udsendelserne skabte landsdækkende opmærksomhed om 
sorgens effekt og SKYGGEBØRNs betydning. På hjemmesiden www.skyggeboern.dk er 
samlet et udsnit af andre udsendelser om sorgbearbejdning, hvor Jes Dige har medvirket. 
 

➢ Det økonomiske grundlag for SKYGGEBØRN er overvejende støtte fra private 
medlemskaber, donationer, fonde, samarbejdspartnere/sponsorer og diverse events. 
 

 

SKYGGEBØRN - Slotsgade 7, 9000 Aalborg - www.skyggeboern.dk - CVR: 38174886 
 

➢ SKYGGEBØRN er stiftet juleaften 2016 af Jes Dige, som har været pioner i forhold til at 
bevidstgøre de sorgramte børn og unge om deres livsvilkår igennem samtalegrupper. 
 

➢ Uddrag af foreningens formål:  
o ”At yde støtte til børn og unge ved alvorlig sygdom og død blandt pårørende”. 
o ”At styrke indsats og viden i forhold til børn og unge som pårørende”. 
o ”At sikre børn og unge en ansvarlig voksenhjælp”. 
o ”At formidle viden og erfaring om børn og unges sorg”. 
o ”At drive gruppetilbud til børn og unge i sorg”. 
o ”At tage aktivt del i sorgforskning på området for børn og unge”. 

 
➢ Formål opfyldes med samtalegrupper for børn og unge, kursustilbud i håndtering af sorg, 

foredrag for virksomheder og organisationer, samt deltagelse i forskning og konferencer. 
 

➢ Børnegrupper er for 3-9 år / teenagegrupper for 10-17 år / ungegrupper for 18-28 år. 
Deltagelse i samtalegrupperne er gratis, og der er ingen regler om ”8 gange på 4 måneder”. 
Bearbejdning og bevidstgørelse om sorg er en proces, som er meget individuel. 
 

➢ Grupperne mødes hver 14. dag. Teenagegruppe og ungegruppe tilbereder og spiser mad 
sammen før ”den officielle” del i gruppen. Netop denne uformelle del giver stor værdi. 
 

➢ Primo 2017 startede vi med 3 grupper i Aalborg. I løbet af 2020 er vi omkring 20 grupper 
(med 250-300 børn og unge) fordelt i Aalborg, København og Aarhus (start medio 2020). 
 

➢ Grupperne faciliteres af frivillige gruppeledere med relevant pædagogisk, psykologisk eller 
anden personlig baggrund. I hver gruppe er der typisk 3 gruppeledere, som har ansvaret 
for gruppens funktionalitet.  Jes Dige & Anne Bach deltager i nogle få grupper, og ellers 
superviserer de gruppelederne for at sikre form og indhold i alle grupper. 
 

➢ 40-50 frivillige er tilknyttet SKYGGEBØRN, og meget glædeligt er der stor efterspørgsel på 
at blive frivillig i forskellige sammenhænge. 
 

➢ I foråret 2019 viste DR2 4 udsendelser (”Børnene fra sorggruppen”), som handlede om Jes 
Diges teenagegruppe i Aalborg. Udsendelserne skabte landsdækkende opmærksomhed om 
sorgens effekt og SKYGGEBØRNs betydning. På hjemmesiden www.skyggeboern.dk er 
samlet et udsnit af andre udsendelser om sorgbearbejdning, hvor Jes Dige har medvirket. 
 

➢ Det økonomiske grundlag for SKYGGEBØRN er overvejende støtte fra private 
medlemskaber, donationer, fonde, samarbejdspartnere/sponsorer og diverse events. 
 



De
sig

n:
 a

lle
ru

p 
de

sig
n 

26
 2

2 
34

 8
4

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

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?• 

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.• 
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