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PERSONDATAFORORDNINGEN
Der er fra alle involverede i både tekst og fotos givet samtykke til, 

at materialet kan bringes i Inner Wheel Nyt!

Kære læsere
Sommeren er ved at gå på hæld - men mon ikke vi fortsat kan nyde mange 
dejlige sensommerdage, hvor vejret er lunt og vi kan samle energi til alle 
vores mange gøremål - og lægge kræfter i et nyt Inner Wheel år. 
Vi kan se tilbage på et meget underligt år, ikke kun i Inner Wheel sammen-
hæng. Covid-19 tog et fast greb om os alle, og det ser ikke ud til, at den 
slipper lige med det første. 
Det afspejler selvfølgelig de artikler, vi kan bringe. Møderne blev aflyst fra 
marts og resten af Inner Wheel året. Alligevel synes vi, det er gode historier, 
I klubber har sendt ind og gerne vil dele med resten af landet. 
Vi håber i hvert fald, at I vil tage godt imod det 1. nummer af Inner Wheel Nyt 
2020-2021 og lade jer rive med på rejsen Danmark rundt. 

Mange hilsener og god læselyst
Redaktionsgruppen, Dorte Allerup og Birgitte Müthel 

Inner Wheel året 2020-2021
Efter et noget turbulent og anderledes 
år, er klubberne rundt i landet igen i 
gang med dejlige og kreative klubmø-
der.
Inner Wheel verdenspræsident 
Dr.Bina Vyas, fra Indien, har som sit 
slogan valgt Lead the change, som 
kan oversættes på mange forskellige 
måder: Vejen til / Gå foran i :udvikling/

forandring/modernisering. 
Hendes visioner og mål er udvidelse af Inner Wheels 
medlemsskare med 5 nye medlemmer pr. klub og 5 
nye klubber pr. distrikt. Men samtidig også stor fokus 
på lederuddannelsen både internt i vores organisation, 
men også eksternt i forbindelse med projekter til gavn 
for sårbare grupper rundt i samfundet.
Hun er nok den mest aktive verdenspræsident vi har 
haft, idet hun skriver mails til udsendelse til alle ni-
veauer i vores organisation: National Repræsentanter / 
Distriktspræsidenter / Klubpræsidenter.
Desuden arrangerer hun store Zoom seminarer, med 
deltagelse verden rundt.
Jeg deltog selv i et seminar over 4 dage, med delta-
gelse af alle Repræsentanter fra hele verden. Det var 
en fantastisk fornemmelse, at være online med hinan-

den på tværs af jordkloden, at kunne udveksle ideer og 
budskaber, som om vi faktisk var sammen.

Kurset var opdelt 4 faser, af hver ca. 2 timer:
1. Binas visioner og forventninger til udviklingen, 5 nye 
medlemmer/klub og 5 nye klubber / distrikt.
2. Lederevner og attituder
3. Samarbejde og kommunikation
4. Inner Wheel information og quiz.

Her var det 2 forskellige kompetente foredragsholdere
Dr. Rashmi Sharma fra Indien fortalte om lederevner og 
udvikling af samme og
Luisa Vinciguerra fra Catania Universitet fortalte om 
samarbejde og kommunikation.
Jeg har også deltaget i et Global Web Seminar med 
370 deltagere organiseret af af de Indiske distrikter, 
med Charlotte de Vos og Kapila Gupta som hovedta-
lere. Her var emnerne Fundraising og sociale projekter, 
samt Promotion af Inner Wheel og hvordan opfører 
vi os her i de nye scenarier bl.a. på zoom møder. Her 
nævnte Kapila Gupta, at man ikke skulle gabe – drikke 
kaffe eller sove når man deltog i Zoom møder! Der var 
faktisk 1 der sov !!!

Fortsætter.....
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AFLYSNING AF LANDSMØDET
Jeg tror vi alle, havde set frem til at skulle mødes 
på Nyborg Strand, den første weekend i oktober til 
vores Landsmøde og distriktsmøder, men udvik-
lingen i begyndelsen af august, med et øget smit-
tetryk af corvid-19, fik os til at aflyse mødet, også 
fordi vi i vores kreds har mange sårbare medlem-
mer.
Distrikterne har alle besluttet at afholde distrikts-
møderne lokalt henholdsvis den 3. eller 4. oktober.
Lad os alle bede til at vi ikke skal genopleve for-
årets nedlukninger igen, men få lov til under hen-
syntagen til sundhedsforskrifterne, at afholde vore 
klubmøder og øvrige Inner Wheel arrangementer.
Med ønsket om et godt Inner Wheel år 2020-2021

Kirsten Møller
Nationalpræsident 2019-2021
Inner Wheel gør en forskel

Her på hjemmefronten arbejdes videre med udvikling 
af Inner Wheel i Danmark.
Indgangsvinklen til arbejdet var, ønsket om fornyelse 
og forenkling og selvfølgelig også det økonomiske 
aspekt med færre medlemmer til at dække omkostnin-
gerne. 
Sidste års arbejde er endt ud i forslag til ændrede 
vedtægter for både distrikter og IWDK til fremlæggelse 
på Landsmødet.

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.• 

ANNONCE.indd   1 19-09-2016   13:33:39
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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

MØDREHJÆLPENS SOMMERFERIEHJÆLP 2020
Mødrehjælpen har igen i år uddelt sommerferiehjælp til børnefamilier, der står i en svær økonomisk og social 
situation. Hjælpen består af et økonomisk tilskud – kr. 350 per barn -  og det skal sikre børnene en sommerferie 
med gode og givende oplevelser, de kan vokse af. 

Mødrehjælpens sommerferiehjælp har i år hjulpet 822 familier eller 1745 børn.                      
Grundet Coronakrisen har Mødrehjælpen som andre hjælpeorganisationer modtaget økonomisk støtte således, 
at yderligere 403 familier (846 børn) kunne få en god sommeroplevelse.
Alt i alt har Mødrehjælpen altså støttet 1225 familier – 2591 børn – med sommerferiehjælp i 2020.

Inner Wheel har bidraget med kr 56.600 i donationer til denne aktivitet.



Skyggebørn
Hjælp til børn og unge i sorg.
Der er desværre mange børn, der lever i de voksnes 
blinde vinkel, og er alene med deres sorg. Det kan 
være sorgen over at have mistet en person, som man 
havde en nær relation til, eller sorgen over at have en 
pårørende, som er kronisk eller livstruende syg. Hos 
SKYGGEBØRN skelnes ikke mellem, om den syge 
eller afdøde er mor, papfar, lillebror eller mormor. De 
ønsker at hjælpe de børn og unge, der har et behov. 
Der er desuden ingen begrænsning på, hvor længe 
man kan gå i Skyggebørns grupper.
Skyggebørn driver på nuværende tidspunkt 17 samta-
legrupper i hhv. Aalborg og København, og opretter lø-
bende nye grupper. I efteråret 2020 åbnes en afdeling 
i Aarhus. Målet med grupperne er at hjælpe børnene 
med at sætte ord på deres oplevelser, tanker og følel-
ser, samtidig med at de møder andre i samme situa-
tion som dem selv. Skyggebørn har 30 års erfaring 
med børn i sorg og ved derfor, at samtalegrupperne er 
en uvurderlig støtte for børnene.
Grupperne henvender sig til børn og unge i alderen 
3-28 år, og foregår hver 14. dag.
Skyggebørn tilbyder i visse tilfælde også individuelle 
samtaler, hvis der er behov for dette, men oftest med 
henblik på at starte op i gruppe efterfølgende, eller 
hvis der er et særligt behov.
Alle tilbud til børnene og deres forældre er gratis.
Hjælp til børn og unge i sorg.
Der er desværre mange børn, der lever i de voksnes 
blinde vinkel, og er alene med deres sorg. Det kan 
være sorgen over at have mistet en person, som man 
havde en nær relation til, eller sorgen over at have en 
pårørende, som er kronisk eller livstruende syg. Hos 
SKYGGEBØRN skelnes ikke mellem, om den syge 
eller afdøde er mor, papfar, lillebror eller mormor. De 
ønsker at hjælpe de børn og unge, der har et behov. 

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

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

“ “ 

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 
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Distrikt 44 stod i år for udvælgensen af Inner Wheel Danmarks Årsindsamling 2020-2021 
og Jes Diges projekt og arbejde med børn i sorg blev valgt som modtager.

Der er desuden ingen begrænsning på, hvor længe 
man kan gå i Skyggebørns grupper.
Skyggebørn driver på nuværende tidspunkt 17 sam-
talegrupper i hhv. Aalborg og København, og opret-
ter løbende nye grupper. I efteråret 2020 åbnes en 
afdeling i Aarhus. Målet med grupperne er at hjælpe 
børnene med at sætte ord på deres oplevelser, tanker 
og følelser, samtidig med at de møder andre i samme 
situation som dem selv. Skyggebørn har 30 års erfa-
ring med børn i sorg og ved derfor, at samtalegrup-
perne er en uvurderlig støtte for børnene.
Grupperne henvender sig til børn og unge i alderen 
3-28 år, og foregår hver 14. dag.
Skyggebørn tilbyder i visse tilfælde også individuelle 
samtaler, hvis der er behov for dette, men oftest med 
henblik på at starte op i gruppe efterfølgende, eller 
hvis der er et særligt behov.

Alle tilbud til børnene og deres forældre er gratis.
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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 
opgaver 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 nedlukning 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 re-
præsentanter 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.
Kirsten Møller

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.
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Donation til plejecenter
Korsør I.W. Klub har den 22 maj 2020 doneret 
2.000 kr. til Plejecenter Møllebakken i Boeslunde.                                         
På billedet ses Margit Gajhede Jørgensen Korsør 
I.W. ,som overrækker donationen til centerleder                       
Connie Andersen. 

Piist ……….
Roskilde 2000 holdt deres første møde efter Corona-
nedlukningen ved Naturhytten i Hedeland – fejrede 
dagen med 2 klubjubilæer og en rund fødselar …..

2 nye medlemmer i Roskilde 2000  kommer fra Mød-
rehjælpens lokalafdeling i Roskilde …

Ved du, at over 2000 frivillige i Mødrehjælpen bidrager 
med tid og overskud for at skabe tryghed for familier, 
hvor hverdagen er præget af mistrivsel af en eller 
anden årsag

På hjemmesiden er der næsten ingen månedsbreve 
fra klubberne – forklaringen er ganske enkel : alle 
klubmøder er aflyst i april, maj og juni….

På facebook kan vi trods forbuddet om nedlukning 
læse om flere sociale klubarrangementer rundt om-
kring i landet. Møderne er holdt med afstand, bl.a. som 
skovture, grillaftener og traveture.

Mange medlemmer har i Coronaperioden foretaget 
telefonopkald til hinanden for at bibeholde kontakten

Vi læser om strikkeaftener i privat regi, hvor de færdige 
nørklerier er afleveret hos bl.a. Mødrehjælpen i Hor-
sens

Vi får alle et smittefrit kram fra Distriktpræsidenten i 
D44 

Blokhus Inner Wheel har fået dejlige takkebilleder 
fra en donation til ”Fru Hansens Plan”. Pengene blev 
brugt til genopbygning af en spisesal.

Hinnerup Inner wheel tager turen til Skanderborg og 
hjælper med sortering af masser af gode sække med 
dåseringe…..

Odense Inner Wheels litteraturcirkel diskuterer bø-
gerne pr. mail – De, der har lyst kan kommentere tre 
spørgsmål, der sendes ud til medlemmerne. Fordelen 
er, at de fortsat vil være sammen om en sag, de vil 
fortsat lige høre til hinanden - og de får seriøst forholdt 
sig til bogen

Ny distriktspræsident i D48
På grund af Covid-19 kunne Slagelse-Antvorskov IW 
desværre ikke fejre distriktspræsidentkædeoverræk-
kelse i D48. 
Klubbens medlem Anette Berg Carlsen skulle den 13. 
juni 2020 have haft distriktspræsidentkæden for IW-
året 2020-21, og vi havde glædet os til at fejre hende. 
Fejres skulle hun nu alligevel, så ved klubmødet den 
11. august fik Anette overrakt klubbens gave af ny-
tiltrådte klubpræsident Bente Riber, og vi fik et glas 
“boblevand” i anledningen.

Maja-Lene Mogensen, ISO
Slagelse-Antvorskov IW
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100 året for Genforeningen
Den 10. marts havde vi besøg af Per Grau Møller, 
historiker på SDU, som selv er fra Ketting Sogn i
Sønderjylland, og har et indgående kendskab til Søn-
derjylland og Schleswig-Holstens historie.
I 1864 efter 2. Slesvigske Krig mistede Danmark alle
3 hertug-dømmer til Preussen, og herefter var det tyske 
sprog dominerende, men det danske sprog fortrængte 
fra1888 det tyske. Der blev lavet danske aviser og dan-
net danske vælgerforeninger.
Historiens vingesus bredte sig ind over os, da 
Per Grau Møller berettede om historien bag genforenin-
gen både politisk og samfundsmæssigt, at grænsen lig-
ger, hvor den ligger i dag og hvad det kom til at betyde 
for både det danske og tyske mindretal frem til i dag.
Dengang blev der fremstillet meget flotte valgplakater 
på begge sider af valgzonerne. Det gjalt jo,som i dag, 
om at påvirke folkestemningen.
Tysklands nederlag i 1. verdenskrig åbnede mulighed 
for folkeafstemning, enten en blok eller kommunevis. 
Der var plakater på tysk om at stemme for Danmark og 
vice versa. I zone 1 stemte 75% for Danmark, i zone 2 
stemte 80% for Tyskland, ligesom zone 3 havde flertal 
for Tyskland.
Der fremkom 3 forslag om grænsedragningen, og der 
var flertal for at følge folkeafstemningens ønske om 
grænsen. Den 10. juli 1920 red kong Christian X over 
grænsen ved Christiansfeld på den hvide hest, og ved genforeningsfesten i Dybbøl Skanser 11. juli 1920 sagde 
statsminister Niels Neergaard bl.a.: ”Men i genforeningsglæden må vi også tænke på dem, der blev tilbage, der 
kæmpede så trofast og udholdende som nogen, og det kan jeg sige på regeringens, ja, jeg tør sige på hele det 
danske folks vegne: De skal ikke blive glemt!” I Danmark blev der i løbet af 10 år rejst
mere end 600 mindesten for Genforeningen. Mange mener, at Genforeningen er den største begivenhed i dan-
markshistorien.
For at aktualisere aftenen var de flotte plakater i miniature størrelse udstillet i lokalet, og de vakte stor interesse.
Vi havde inviteret bredt og havde på trods af Corona virus et godt fremmøde med mange efterfølgende spørgs-

mål.
I sandhed en interes-
sant aften.

Odense 
Inner Wheel Klub
Ulla Vergo Nielsen
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ZEN-garden i Vedde
Slagelse Antvorskov Inner Wheel holdt sit første møde 
i år i ZEN-garden i Vedde. 
Zen-garden består af 2 haver – den gamle have og 
den nye have.

Tilsammen er haverne 24.000 kvadratmeter. Haverne 
er bygget op af ca. 8000 tons store granit sten, hvad 
der svarer til 600 læs på en lastbil. 
Ejerne har rejst meget i Østen, hvorfra en del inspira-
tion til havens bjergformationer er kommet. Alt er skabt 
af fri fantasi.
Jørgen, der er den ene ejer af haven, har en stor pas-
sion for japanske kol karper, som kan ses i havens 4 
damme.  Haven har et af Europas største kol anlæg 
med i alt 700 kubikmeter vand. Flere af havens karper 
har vundet internationale hæderspriser for deres 
skønhed. 
Den nye have, der ligger på den anden side af vejen 
blev bygget i 2008 – og den er stadig under udvikling. 
Her leges med roser, georginer, stauder, pæoner og 
mange andre spændende planter og træer.

Denne smukke have er absolut et besøg værd.

Vi fik dejlig mad fra Kragerup Gods og vi kunne denne 
dejlige sommeraften byde velkommen til et nyt med-
lem og samtidig fejre vores nye distriktspræsident i 
D48 med et glas bobler.  
Det var en begivenhedsrig og glad aften.

          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
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Besøg på Guldbæk Vingård

Efter en pause i vores møderække grundet Coronap-
andamien, så var glæden stor, da Rebild Inner Wheel 
Mødtes en smuk sommeraften i august hos Guldbæk 
Vingård syd for Aalborg. Vi følte os hensat til sydlige
himmelstrøg med sol fra en skyfri himmel, 25 graders 
varme og omgivet af rækker af espalier opbundne 
vinstokke.
Jan Thrysøe hedder Vinbonden på den familiedrevne 
Guldbæk Vingård.
Vingården startede i 2008 og ligger på 56 grader nord-
lig bredde, husk det!
Vingården har ca. 15.000 vinstokke på de 4 hektar 
jord, og det gør Vingården til en af de 3.-4. største 
vingårde i Danmark.

Vingården har i flere år arbejdet kraftigt på at 
blive økologisk. Den økologiske samvittighed 
betyder også, at bekæmpelsen af ukrudt 
foregår med håndkraft, hakke harve og fræ-
ser. Sprøjtning af vinplanterne kan
takket være svamperesistente PIWI sorter 
holdes på et absolut minimum.
Der dyrkes druer til Hvidvine og Rosé. Druen 
Solaris fylder meget på markerne, men der 
dyrkes dog også andre hårdføre og resi-
stente sorter,
som bl.a. er meget modstandsdygtige for 
bl.a. meldug.
Vinene fra Guldbæk Vingård har vundet 
mange priser. Jan Thrysøe har allieret sig 
med en vinkyper, der er uddannet vinkyper 
fra New Zealand, nu bosiddende i Tyskland. 
Vinstokkene er bundet op med Eco Trellis
espaliersystem, et system der stammer fra 
New Zealand, og som JanThrysøe forhand-
ler i Danmark.
Vinene har navne som: Guldbæk Vingård 
56 grader North Solaris, eller Guldbæk Vin-
gård 56 grader Gentle Pink. Vinene sælges 
i forskellige forretninger og på webshop, 
men den største del går til restauranter. Det
er muligt at køre forbi og handle vin, og vil 
man være sikker på at der er åbent, så ring 
i forvejen.
Rebild Inner Wheel afholdt aftens møde i de 
smukke omgivelser i Vingårdens Cafe og 
selvfølgelig med dejlig mad og gode vine


