
Årsrapport distrikt 46 juli. 2016 

I distriktet er der 17 klubber. Vi var 525 medlemmer ved årets start, og vi er igen den 1. juli 2016 525 
medlemmer til trods for indmeldelse, udmeldelse og dødsfald. 

Aabenraa, Middelfart, Odense Vestre, Odense Sct Knud, Svendborg sct. Jørgen, Skærbæk og Kolding 
Inner Wheel klubber har venskabsklubber. 

Assens, Christiansfeld, Haderslev, Fredericia, Odense Vestre, Svendborg Middelfart, Svendborg sct. 
Jørgen, Odense sct. Knud, Sønderborg, Kolding, Vejen, Vamdrup, og Aabenraa Inner Wheel klubber har 
fadderbørn. 

Samlet sponsorat fra Distrikt 46 I 2015-16 er ydet kr. 290.207,-, det fordeler sig med:  
     44.900,- Til Projekter i 3. verdens lande. Afrika, Indien  
   10.000,- Til projekter i Litauen    
   235.307- Til projekter i Danmark  
 Derudover er ydet støtte sammen med andre Inner Wheel og Rotary klubber i alt 
 kr.122.930,- til projekter i Danmark, og Seva Kendre klinikken i Indien støttet med kr. 
 18.225,- 

Til sammenligning var beløbene 2014-15 sponsorat fra Distrikt 46 ydet kr. 241.978,50  
 53.056- Til Projekter i 3. verdens lande. Afrika, Indien, Nepal  
   3.980,- Til projekter i Østeuropa     
 12.700,- Red Orangutangen       
 188.922,- til projekter i Danmark 

 Sammen med andre Inner Wheel og Rotary klubber i alt 142.930 til projekter i Danmark. 
 Derudover blev Seva Kendre klinikken i Indien støttet med kr. 19.800,- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assens Inner Wheel klub. 

Fadderbørn: Namuklonge Lydia fra Uganda, hun skriver nogle fine breve. Hun klarer sig godt i skolen og er 
meget taknemmelig for vores hjælp. Vi har god kontakt til hende. 

Lata Kaiputra er fra Indien. Hun skriver kun lidt, men der er altid nogle fine tegninger med.  
      støttet med 4.360- 

Velgørenhed: Vi har holdt julebasar på hovedgaden i Assens.    
Pengene vi fik ind blev doneret til Børn i sorg, et kommunalt tiltag i Assens Kommune.         
De vil bruge pengene til en udflugt med disse børn samt teaterbilletter.  støttet med 5.547,- 

Gode møder: Advokat Klaus Munk – Arveret, honorar, 2  fl. god vin. Besøg hos Orlic Tobacco.  Honorar 2 fl. 
god vin, Provst Ole Hyldegaard - Fra præst i Jylland til provst på Fyn.  Honorar 2 fl. vin. Udflugt til 
Keramikmuseet Clay,Spisning og generalforsamling på Holms Restaurant i Middelfart.. 

 



Christiansfeld Inner Wheel klub. 

Fadderbørn: Gennem Dansk Indisk Børnehjælp, stiftet af Tine E. Larsen Frederiksberg. www.danskindisk.dk 

har vi et skolesponsorat, til en dengang 8 årig pige, der dækker skoleundervisningsmaterialer, skoletaske og 
evt. skoleudgifter og varer til 12.klasse.  
 

Vi har ikke direkte kontakt til Kowsalya,men får årligt billed og brev om hendes skolegang, hvor hun nu går 
på Colleges sponsoratprogam hvor hun studerer kemi på 2.år og fortsætter med at styrke sine 
kompetencer og har bestået semesterfag med gode karakterer. 

 Hun bor nu på et hostel nær sygeplejeskolen, står op kl.5 og har hele dagen fuldt besat med studie 
relateret aktiviteter.     støttet med   660,-            

Velgørenhed i Danmark:  

 TUBA,      støttet med  1.000,-            
 Julemærkehjemmet Fjordmark,   støttet med  1.000 
 Stafet for livet    støttet med  1.000,-            
 

Ejby Inner Wheel klub:        

Velgørenhed i udlandet: Højskoleophold til ung kenyansk kvinde Caroline                 
     støttes med  3.000,-     
Velgørenhed i Danmark: Klubben har i år støttet: Reden i Odense og Julemærkehjemmet     
     støttet med 6.000,-            

Gode møder:  Besøg i Butik Ærtebjerg / Middelfart. Koordinator Inge Hansen fra Palliativ Frivillig Netværk    
( 2 fl. vin), Foredrag om Armish folket ved Kirsten og Jørgen Flensted- Jensen ( 1000,-kr) Qigong v. Lis Meng 
og Mindfulness v. Jeannette L. Madsen (2fl.vin), Peter Kofoed om hans firma Cake Vision ( 2.fl.vin til hver af 
de to foredragsholdere), Besøg hos Blomsterdekoratør Jan Munch i Middelfart ( 2 fl.vin) 

Fredericia Inner Wheel klub:  

Fadderbørn: Vi støtter et nyt fadderbarn via Verdens børn . støttet med 3.700,-      

Velgørenhed i udlandet:       
 Christiansfeld Brødremenighed: vandprojekt i Tanzania  støttet med 2.000,-      

Velgørenhed i Danmark:      
 Fredericia krisecenter   støttet med  2.000,-  
 Kirkens korshærs varmestue    støttet med  2.000,-    
 Natteravnene Fredericia           støttet med  2.000,-        

 Gode møder:  I forbindelse med vores sommerudflugt besøgte vi Christiansfeld, vi blev guidet rundt i byen 
af et Rotary medlem. Han ville ikke have honorar, men han ønskede, at vi i stedet donerede penge til 
Brødremenighedens vandprojekt i Tanzania . Vores guide fortalte hele historien om brødremenigheden.  Vi 
kunne ikke besøge Brødremenighedens kirke, da den var under reparation, i stedet anvendes Søstrehusets 



korhus til kirkesal. Den så vi med den enkle udsmykning og sand på gulvet.  Vi spiste på Brødremenighedens 
Hotel. Det var en dejlig udflugt. 

Haderslev Inner Wheel klub 

Vi har 2 fadderbørn, der er fra Gambia, 1 dreng og 1 pige, begge 14 år, i Gambia. De går på Ngayen School, 
hvor der er 190 børn og som drives af Ngayen School Fund, som igen drives af Ditte Marie Gaye fra 
Rødekro. Skolen startede i 2009. 

Velgørenhed i Danmark:      
  Ladywalk, Julemærkehjem, Hjertegaven, Ønskebrønden   
    i alt  støttet med 10.457,-  

 Velgørenhed i udlandet: Sponsorbørn og Læger uden Grænser     støttet med 3.700,- 

Velgørenhed sammen med andre: Stafet for Livet (sammen med Rotary)   
     støttet   med 67.930,- 

 Gode møder: Psykolog og kunstner Solvej Aagaard. Optiker og designer Hanne Fischer (eget medlem). 
Sognepræst Christa Hansen. Konsulent Marianne Grønebeck, MG-Udvikling, Major Mona Rasmussen 
Læge/psykiater Nina Henriksen, Lærer Merete Harbsmeier. Forstander Ken Petersen, Hoptrup Efterskole 

 Kolding Inner Wheel klub: 

 Velgørenhed i udlandet. Sponsorbarn Botswana   støttet med  2.040,- 

 Velgørenhed i Danmark. Institutionen Tinghøj, TUBA,                            støttet med 10.400,-   
Lopp Shop til fordel for Hospice Kolding                        støttet med 138.000,- 

 Gode møder.: En dejlig sommerudflugt til Clay i Middelfart, hvor vi sammen med vores venskabsklub fra 
Rendsburg så udstillingen. Dernæst tog vi til Hindsgavl slot hvor vi sammen nød en dejlig gåtur i den 
smukke park og bagefter spiste en dejlig middag der. 

Middelfart Inner Wheel klub:  

Velgørenhed i udlandet. Sponsorbarn i Gambia    støttet med 2.100,- 

Velgørenhed i Danmark: Der gives enkelte velgørenhedsdonationer årligt enten til skoler eller til ældre. 
Disse gives lokalt og efter ansøgning eller behov. Det varierer hvor store beløb der doneres. 

Gode møder: Klubben har været på forskellige virksomhedsbesøg, bla. a. Toyota i Middelfart. besøgt 
kunstneren Jens Galschjødts værksted. Bag kulissen på Odense teater. 

Odense Sct. Knud Inner Wheel klub:  

Velgørenhed i udlandet: Sponsorbarn en tamilsk pige   støttet med 1.420,-  

Velgørenhed i Danmark Den lille klub (for ældre i Odense), Børnelejr på Langeland støttet med 4.425,- 



 I samarbejde med Rotary og Odense Vestre IW TUBA  støttet med 55.000,- 

Gode møder: Foredrag ”Kvindestemmer” (100 års stemmeret), tandlægearbejde i Peru, Om den farverige 
middelalder, Vandring på Caminoen. Fortælling af Anette Jahn ”skibsdrengens fortælling”. 

Odense Vestre Inner Wheel klub: 

 Velgørenhed i udlandet Faderbarn, Prashath, en herlig gut, han sender os glade beskrivelser om sine 
oplevelser, spændende ture i Sydindien. Han ville aldrig få undervisning, hvis ikke vi støttede ham. 
     støttet med 2800,- 

Velgørenhed i Danmark:      
  Den lille klub (for ældre), Børns voksenvenner, Palliativt netværk, Gadepræsten  
     støttet i alt med 13.950  

I samarbejde med Rotary og Odense sct. Knud IW: TUBA  støttet med 55.000,- 

Rudkøbing Inner Wheel klub:  

Velgørenhed i udlandet ud over årsindsamlingen indsamler vi frimærker og dåseringe, begge dele går til 
udenlandske projekter.  

Velgørenhed i Danmark: overskuddet fra vores julemøde gik i 2015 til præst Rebecca Aagaard Poulsen, som 
vil indrette et lokale for unge mennesker i Magleby præstegård.    støttet med 2.631,- 

Gode møder: Besøg af advokat der fortalte om arveregler. besøg hos PH service i Tranekær, som leverer alt 
i messeudstyr. julemøde med lotteri, banko og konkurrencer. Fængselsbetjent fra Nyborg Statsfængsel, 
som fortalte om sit job på godt og ondt, og viste hvor kreative de indsatte kan være. Besøg af bedemand, 
der fortalte om sit job. Besøg af indsat fra Søby Søgård statsfængsel, som fortalte om sin vej til fængslet.           
Udflugt til Bagenkop og byens ildsjæle, som har fået etableret et fiskerimuseum samt lagt an til vand- Well 
ness  i havnebassinet. 

Skærbæk Inner Wheel klub: 

 Velgørenhed i udlandet: ingen 

Velgørenhed i Danmark Muskelsvindsfonden, Julemærke ven, Frelsens Hær, Hospitalsklovne 
     støttes i alt med 2.450,- 

Gode møder: Besøg på Løgumkloster Refugiet og kirke, rundvisning med Aksel K. Olsen, som fortalte om 
renoveringen. Gåtur i plantagen hos Mona og Torben Schrøder, der producerer juletræer. Dinner Wheel., 
Besøg på Skærbæk fjernvarme, vi fik en rundvisning på fjernvarmeanlægget. Sommerudflugt til Øster og 
Vester Vedsted, hvor vi bla. a. besøgte en vingård. 

Svendborg Inner Wheel klub  

Velgørenhed i udlandet: Sponsorbarn Papiya Konei  fra Indien, han er 10 år, bor sammen med sin søster på 
pigehjemmet, hun trives og sender os søde breve og billeder støttes i alt med 2.380,- 



Velgørenhed i Danmark: Kontakt mellem mennesker, Frelsens Hær støttes i alt med 2.000,- 

Gode møder: Besøg af smykkekunstner Sabine Majus Hansen, som viste sine flotte smykker. Foredrag om 
arveret ved Advokat Susanne Bundgaard, Forårsdistriktsmøde med et spændende foredrag om mennesket i 
vægtløshed ved Lonnie Grove Petersen, Sygeplejerske Tnine Næhr fortalte om sit job i Mozambique,  

Vores maj udflugt gik til Godset Tisselholt og derefter til Skårupøre Vingård. Fik rundvisning i vinmarkerne og 
derefter en tallerken med fynske lækkerier + 3 forskellige slags vine. 

Svendborg Sct. Jørgen Inner Wheel klub  

Velgørenhed i udlandet: Vi har 3 Fadderbørn:    
 Puspalata Marandi, fra Vest Bengalen i Indien. Hun er nu 15 år og bor i Santibari 
 børnelandsby. Fadderskabet: Verdens Børn,  støtte kr. 2.280,-   
 Manisha Ray fra Nepal. Hun er 17 år og bor i Itahari.   
  Fadderskabet er gennem SOS Børnelandsbyerne.   støtte kr. 2.700,- 
  Aida Navasardyan fra Amenien.  Hun er vores "lille nye pige" på blot 5 år og bor i Kotayk, 15 
 km nord for Armeniens hovedstad Yerevan.    
  Fadderskabet er gennem SOS Børnebyerne.    støtte kr. 2.700,- 
  
De to teenagepiger skriver meget personlige breve til os, efter at have nærlæst disse har jeg skrevet og rost 
deres respektive evner. Der er altid vedlagt et foto og det er hyggeligt at følge dem fra helt små til nu. 
 Derfor ved vi,  i Armenien lever 24 % af befolkningen for 20 kr. eller mindre OM DAGEN. Det er især 
børnene det går ud over og mange ca. 21 % af børnene lever i stor fattigdom. Dvs. disse børn er 
underernæret og har ikke mulighed for at udvikle sig.  SOS børnebyerne startede i Armenien efter det store 
jordskælv i 1988. Børn der havde mistet deres forældre, hjem, ja alt. I dag opererer SOS børnebyerne to 
steder i Armenien. 
 Derudover støttede vi Røde Kors, Svendborg v. Wiwie Schærfe, fra Dansk Røde Kors. Hun holdt et levende 
foredrag: Sommerlejr for unge kvinder/ piger i Malawi.            Støtte kr. 1.000,- 
 
 Velgørenhed i Danmark: Hospice Sydfyns støtteforening                                                    støtte kr.   500,- 
 
 Gode møder: Besøg på Svendborg Vingård, en smuk sommeraften med dejlig vin. 
Edin Hasanbegovic: fra Bosnien til Danmark. Et gribende indblik i, at flygte fra krig og skulle starte en ny 
tilværelse i et fremmet land. Lica Flade fortalte om sit arbejde i Svendborg Fogedret. 
Juleandagt i Tved Kirke ved sognepræst Elisabeth Hammer, samt hendes foredrag nogle måneder senere : 
Hvad kan det moderne menneske bruge sjælesorg til. Tur til Tryggelev Kirke på Langeland, hvor Gitte Buch 
fortalte om hendes drøm om at lave en altertavle. Hendes "lange rejse" med altertavlen og vi fik set det 
smukke resultat. Guldsmed Tina Gjersen- Sav, det blev en skøn aften ikke mindst pga. perler i overflod: de 
utrolig smukke Tahiti perler.  
  
Sønderborg Inner Wheel klub  

Velgørenhed i udlandet:             
To fadderbørn: Muthu Mani og Preethi S. begge Verdens børn  støttes i alt med 4.660,- 

Velgørenhed i Danmark. De lokale spejdere i Høruphav         støttes med 1.200,- 



 Gode møder: Besøg på Løve apotek Sønderborg, vi fik en rundvisning der. Modeopvisning fra butik Tilli, en 
super dejlig aften. Udflugt til Christiansfeld, Brødremenighedens by. Vi har deltaget i Lady walk. Sidst men 
ikke mindst vores 65 års jubilæum. 

 Vamdrup Inner Wheel klub  

Velgørenhed i udlandet: Fadderskab via Verdens Børn    støtte kr. 1420,- 

Velgørenhed i Danmark:      
 Dansk folkehjælp, julepakker    støtte kr. 1.250,-
 Dansk folkehjælp, familiedag    støtte kr. 2.617,-
 TUBA      støtte kr. 1.000,-
 Grønlandske Børn    støtte kr.   220,-
 Julemærkefonden     støtte kr. 60,-  

Vejen Inner Wheel klub:  

Velgørenhed i udlandet:                          
Fadderbarn via Verdens Børn: Chinnamokkai  Santhiya fra Indien   støttes med 1.000,- 

Velgørenhed i Danmark: Vi har afholdt et stort julemarked i Vejen, Vejen IW havde to boder med mange 
hjemmelavede ting og en tombola overvejende med gevinster skænket af lokale forretningsdrivende. 
Betrængte familier i Vejen kommune fik i alt 15 julekurve                                     i alt 12.000,-       
To piger fik støtte til deltagelse i Special Olympic World Games i Los Angeles         støttes med 2.000,-
Foreningen Broen, Vejen, der hjælper børn og unge til et aktivt fritidsliv        støttes med 2.000,-
SOS Børnebyernes akutpulje     støttes med 2.500,- 

Gode møder: Besøg på Dycon i Lunderskov, hvor en kvindelig ildsjæl har ført den store dynevirksomhed 
styrket igennem krisen, alene efter tab af ægtefælle. 

Aabenraa Inner Wheel klub   

Velgørenhed i udlandet.: SOS børnebyerne    støttes med 2.100,-
IW børnehjems projekt i Litauen                            støttes med 10.000,-
Velgørenhed i Danmark: Julehjertebyen     støttes med 5.000,- 

  

ref. 

Karen Margrethe Bay        
DISO distrikt 46 

 

 

 


