
 

 

 

Kære Inner Wheel medlemmer i Distrikt 46 

Først vil jeg takke for, at jeg har fået lov til at blive distriktets præsident - havde der været kamp om pladsen, var jeg 

nok ikke kommet så langt! Jeg kan allerede nu se, at jeg på denne post kommer til at få et endnu mere engageret 

forhold til Inner Wheel. Og hvorfor så det? Jeg får lov til at møde mine ukendte venner fra alle Danmarks distrikter, 

som sidder i Nationalbestyrelsen, og lære dem at kende. Jeg får lov til at være sammen med dejlige og spændende 

kvinder fra vores eget distrikt i distriktsbestyrelsen. Og så får jeg endda lov til at møde mange af distriktets 

medlemmer på 7 klubmøder og derudover få at se hvordan de 7 værtsklubber afholder deres klubmøder. Til min 

egen Distriktskædeoverrækkelse var jeg fantastisk glad for min egen klubs store opbakning og overvældet over hvor 

dejligt det var at dele aftenen med jer der kom. 

Dette IW år har 2 store begivenheder. Vi har i distriktet værtskabet ved Landsmødet i år. Her ser jeg meget frem til at 

blive modtaget af Svendborg Sct. Jørgen IW og nyde deres festaften og håber, at I er mange ude i vores distrikt, der 

har lyst til at komme med - enten fordi I er jeres klubs delegerede, men tilmeld jer endelig også hvis I "bare" gerne vil 

deltage i distrikts- og landsmødet d. 7.-8. oktober på Hotel Nyborg Strand. Jeg ved så til gengæld, at ud over at nyde 

andres arbejde, vil jeg have nogle sommerfugle i maven i forhold til at skulle påtage mig min del af ansvaret for 

afholdelsen af landsmødet... Til foråret har vi I år IIW Convention i Melbourne, Australien. Der glæder jeg mig over, 

at jeg har mulighed for at tage med dertil og være distriktets proxy vote holder. Det bliver helt sikkert spændende - 

ligesom det var i København i 2015 og Istanbul i 2012, hvor jeg deltog som h.h.v. klubdelegeret og ganske almindeligt 

nysgerrigt IW medlem. Selve turen til Australien har jeg booket igennem Benedikte Ehlers, så der får jeg også lov til 

at lære rigtig mange dejlige IW'ere at kende. 

Til sidst vil jeg sige, at jeg glæder mig til gensynet med de venner jeg kender og at jeg glæder mig til at møde jer, 

mine ukendte venner. 

Venlige hilsner 

Vivi Juel Hansen 

Distriktspræsident, distrikt 46. 


