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

at materialet kan bringes i Inner Wheel Nyt!

Inner Wheel året 2020-2021
Kære alle

Så nærmer julen sig med raske 
skridt. 
Julen i år er på mange måder an-
derledes end den plejer. Mange er 
dybt bekymrede for om de får lov at 
holde jul med deres kære. Mange 
er ramt, af de nyeste corona ned-

lukninger og er truet på økonomien og med en usikker 
fremtid i vente. Alle de personer, der er tilknyttet sund-
hedssektoren kæmper en brav kamp for os alle.
Så det gamle kendte udtryk – nu sænker julefreden sig 
– er måske lidt svær at forholde sig til i år.
Året 2020 har for os alle betydet mange aflysninger, 
af større arrangementer men også af vore almindelige 
klubmøder. Jeg tror vi alle har savnet, at kunne mødes 
jævnligt.
Til trods for dette, er der rigtigt mange steder rundt i lan-
det, hvor Inner Wheel også i år, har gjort en stor forskel 
med donationer og aktiviteter. Vores taskesalg, har hel-
ler ikke ligget stille. Udover det store salg af mere end 
300 tasker i Nykøbing Falster, er der solgt omkring 1000 
tasker rundt i hele landet. Dermed gør vi en forskel for 
kvinderne i Madagaskar, Mødrehjælpen i Danmark og 
de heldige købere af taskerne.
Her op til jul er der også rigtigt mange klubbestyrelser, 
der har været rundt til medlemmerne med en julehil-
sen fra deres Inner Wheel klub. Det må siges, at være 
venskab og hjælpsomhed udmøntet i virkelig handling. 
Tak for dette.
Både Internationalt, Europæisk i nationalbestyrelsen og 
udvalg, samt i nogle klubber er de digitale møder blevet 
anvendt.

Selvfølgeligt er det ikke så givende, som et fysisk 
møde, men det er dog trods alt bedre end kun det skrift-
lige. Vi bliver nok nødt til at øve os noget mere i denne 
kommunikationsform, for den er helt sikkert kommet for 
at blive. 
Jeg ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt og lyk-
kebringende nytår. Hvor vi forhåbentligt igen kan mødes

Mange kærlige hilsner
Kirsten Møller
Nationalpræsident 
2019-2021 
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Golftradition i Skive Inner Wheel Klub
med jubilæum
For 20’ gang i træk blev den årlige golfturnering afvik-
let, i år den 31. august, med deltagelse af 
ialt 33 Inner Wheelere og gæster. Vejret var perfekt, 
humøret højt og vi nød efterfølgende en 
lækker buffet med vin. Sponsorerede præmier blev 
uddelt og vi fik rørt stemmebåndet med 
passende golfsange. 
Dagens/aftenens overskud blev doneret til klubbens 
aktiviteter med lokalt hjælpearbejde.

 

Glade præmietagere i IW-golfmatchen 2020

Julehilsen fra redaktionsgruppen
Kære Inner Wheeler
Med dette sidste nummer af Inner Wheel Nyt sendes I 
de varmeste hilsener og ønsker om en rigtig glædelig 
jul og et godt nytår sammen med dem, I holder aller-
mest af. Måske er stuerne i det ganske land ikke fyldt, 
som de plejer at være. Mette Frederiksen har bedt os 
passe på hinanden og kun være sammen med så få 
som muligt. 
Men varmen og hyggen, der følger med juletiden, kan 
ingen tage fra os. Vi må gøre det bedste, vi kan – med 
de få tætte, vi er sammen med - og vi vil helt sikkert 
tænke tilbage på julen 2020 som en anderledes jul – 
men stadig med glæde. 
Det, ikke at være sammen ALLE sammen, gør noget 
andet – det gør det også i Inner Wheel sammenhæng. 
Vi har i år oplevet anderledes møder. Kreativiteten vil 
ingen ende tage. Det har været en stor glæde at læse 
om udflugter, skovture, kaminmøder – møder, hvor vi 
ikke er så mange – socialt giver det mere, end vi tror 
– det, ikke at være så mange – vi lærer hinanden at 
kende på en helt ny måde. Det tegner godt for frem-
tiden i Inner Wheel, hvor venskab og socialt samvær 
ligger højest på skalaen for, hvad vi ønsker, Inner 
Wheel skal give til os. 
Året 2020 har været et helt specielt år for os alle. Men 
året har også fået os til at indse, hvor meget vi alle har 
brug for hinanden. 
Rigtig glædelig jul og godt nytår til jer alle fra 
Redaktionsgruppen: 
Dorte Allerup, Ellen Ladefoged og Birgitte Müthel 
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Årlig weekendtur siden 1987
Dragør Inner Wheel har siden klubbens start i 1987 
haft en årlig ”weekendtur ” i starten af september må-
ned, hvilket vi selvfølgelig også skulle have i år fra den 
3 – 4 september.
Hvert år er der et udvalg bestående af 3-4 klubmed-
lemmer, som bestemmer hvor vi skal hen, hvor vi skal 
og og hvad vi skal se af kulturel art eller andet.  Så det 
er altid spændende for os andre at høre ”hvad de mon 
nu har fundet på”. 
I år var vi 4 i udvalget som startede med nogle hyg-
gelige udvalgsmøder i foråret, hvor kaffe blev drukket 
i lange baner samtidig med at snakken gik på livet løs. 
Vi var selvfølgelig opmærksom på Covid-19 situatio-
nen hele tiden, og tog vores forholdsregler omkring 
dette. 
Vi har igennem året besøgt mange spændene steder 
både her på Sjælland, men også Fyn og Jylland.
Denne gang faldt valget på Vordingborg og omegn og 
med overnatning på Hotel Kong Valdemar som ligger 
lige overfor Gåsetårnet.
10 af klubbens medlemmer var tilmeldt, og 3 lagde bil 
til. Torsdag morgen kl. 09:00 mødtes vi på en parke-
ringsplads – og fordelte os i bilerne. Lækker sandwich 
til frokosten var smurt, vin, vand og øl klar samt kaffe 
og hjemmebagt kage.
Første stop var Knudsskov, hvor vi slog os ned midt 
i skoven – og så var det kaffe og kage tid, og så blev 
der snakket og grint. Knudsskov er en meget stor og 
flot skov, og vi nød en dejlig tur i den, hvor vi så utrolig 
mange brombærbuske/træer og masser af flotte store 
bregner som nærmest bugtede sig i ”bakkedal”. Så 
efter den herlige gåtur, var det tid til frokost. Britta 
havde smurt de lækreste sandwich til os som blev nydt 
til kølig hvidvin.
Efter nogle dejlige timer i skoven, drog vi så videre til 
Vordingborg og fik checket in på hotellet, inden vi drog 
ud i byens gader, og ja vi er jo kvinder – og ja, vi kvin-
der kan jo godt lide at ”se på butikker”. Tror næsten at 
hver eneste butik i gågaden blev besøgt, og ja – lidt 
blev der vist også købt – syntes i hvert fald at ”kortet” 
brændte lidt på et tidspunkt.
Torsdag aften nød vi så en super lækker middag på 
Restaurant Atterdag, som ligger lige ved Gåsetårnet. 
Stemningen var i top, der blev både grinet og leet og 
fortalt mange røverhistorier. Vi kan kun anbefale dette 
sted, hvor betjeningen også var i top.
Dagen var snart gået og vi var efterhånden blev lidt 
trætte – men inden vi gik hver til sit, skulle vi lige nyde 
et glas vin og få hyggesnakket om dagen.  Dette er ”et 
must” på vores årlig tur. 
Efter en dejlig nattesøvn og morgenmad, var det tid 
til at se Gåsetårnet, Borgcenteret og den lille men 
skønne Botaniske have, hvor en bekendt af mig kom 
og fortalte lidt om havens planter, og jeg tror de af os 
som fulgte med, blev noget klogere på en del planter – 
især hvilke som er meget giftige. Midt i haven står der 
et smukt Morbærtræ, hvor vi smagte på frugten og fik 
fortalt om dette.

Så var det tid til at sige farvel til byen og vi kørte nu 
mod Fakse, hvor vi spiste frokost og nød den fanta-
stiske udsigt og flotte syn over Fakse Kalkbrud.  Et 
imponerende syn.
Vi sluttede turen af med eftermiddagskaffe hos en af 
medlemmernes familie, med dejligt hjemmebag som vi 
nød i deres smukke have. 

Vi glæder os nu bare til næste års tur som går til  
??????

Gåsetårnet i Vordingborg

Fakse kalkbrud



En lille historie fra IW fødselsdag 
”Jeg kan få kvinder til alt”
Inner Wheel Nykøbing Falster havde inviteret til Fød-
selsdag fredag den 10. januar 2020.
På Lolland/Falster afholdes 10. januar sammen med 
Inner Wheel klubberne Nakskov, Maribo, 
Sakskøbing og Nr. Alslev/Stubbekøbing. Derudover 
deltog Distriktspræsident Lone Elgkær og Distrikts-
sekretær Trine Lilleng, samt Soroptimisterne og en del 
gæster ude fra. I alt deltog 90 gæster i fødselsdagen.
Først var der ordinært klubmøde med klubmedde-
lelser, 3. minutter. Derudover havde Lone Elgkær et 
indlæg.
Aftens foredragsholder: Thomas Evers Poulsen for-
talte om ”Jeg kan få kvinder til alt”. Thomas fortalte, at 
han er opvokset på Falster og har gået i skole på Møl-
lebakkeskolen i Horreby, samt danset i Nykøbing F. 
Vi hørte om, hvordan det var at være med i ”Vild med 
dans”, om mødet med de mange nye dansere.
Oplevelsen med ”Vild med Dans” – har givet Thomas 
nedenstående punkter, som han arbejder med dagligt:

- At sætte sig et mål
- At målet er synligt (Skema, synlighed, planlægning)
- At bryde vanen
- At droppe fordommene
- At tro på sig selv
- At giv slip – det er okay ikke at være perfekt
- At springe ud i sine drømme (Thomas Evers Poul-
sens Band)

En helt igennem fantastisk aften, med masser af snak 
og latter.

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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Lone Lyk og Thomas Evers
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Kastrup Inner Wheel  Artikel til Tårnbybladet
”En velbevaret hemmelighed”
Inner Wheel er et lokalt og internationalt kvindenet-
værk, som byder på mental fitness. Her udfordres 
man, undres, oplever nyt, får ny viden og bruger hjer-
necellerne mens man har socialt samvær og oplever 
glæden ved at hjælpe andre. 
Kastrup Inner Wheel er en af Danmarks ca. 100 klub-
ber, hvor aktive kvinder mødes. Klubben støtter f.eks. 
voldsramte kvinder i Danner-huset. På landsplan har 
Inner Wheel en samarbejdsaftale med Mødrehjælpen, 
som alene i efteråret gav Mødrehjælpen 110.000 kr. 
ved salg af kurvetasker, og lige nu strikker vi til Mødre-
hjælpens lokale butikker.  
Nordsjællands distrikt samlede sidste år 350.000 kr. 
ind til fordel for Sct. Lukas Børnehospice.

Klubmødet 
Det månedlige klubmøde er krumtappen i klublivet 
og danner basis for det velgørende arbejde, som har 
fokus på kvinder og børn. Mødet foregår på en lokal 
restaurant og omfatter spisning og et foredrag mv. 
Foredragenes emner stritter i alle retninger, f.eks.:  
- hundeadfærd 
- hvordan man spiser sig rask af en diabetes 2 
- krigssejlerne-de glemte frihedskæmpere 
- brandforebyggelse og  
- at være anden etnisk i det danske uddannelsessy-
stem. 
Klubben holder også ”udemøder” som f.eks. SAS 
Flyhistorisk museum og Nordisk Film.
Hvad får man ud af at være med i Inner Wheel? 
Inner Wheel er demokratisk opbygget og vælger hvert 
år en ny bestyrelse. Lige nu er Helle Hofman-Bang 
præsident og hun fremhæver det udbytte, hun har af 
at være med i kvindenetværket: 
- oplevelser og aktiviteter, du ikke kan opnå på egen 
hånd 
- engagement i projekter og hjælpearbejde efter eget 
valg 
- personlig udvikling 

- venskabelige relationer og socialt netværk - også 
internationalt

Helle Hofman-Bang tilføjer: For mig er Inner Wheel 
meget mere end en månedlig hyggeaften sammen 
med nogle gode kammerater. Jeg bliver klogere på 
verden omkring mig og får glæden ved at være med 
i et arbejdsfællesskab om at hjælpe medmennesker, 
som er mindre privilegerede end jeg selv. Det er bare 
så meningsfuldt at gøre en lille forskel her i verden!                                         
Vi forventer, at medlemmerne engagerer sig i klublivet 
og i det velgørende arbejde. 
Hvis du vil vide mere: www.innerwheel.dk, Facebook 
og Instagram
Faktaboks: Inner Wheel var oprindeligt en klub for hu-
struer til medlemmer af Rotary og navnet har relation 
til Rotarys logo, som er et tandhjul. I takt med kvinder-
nes frigørelse og at Rotary nu også er åben for kvin-
der, er Inner Wheel blevet åben for alle, som kan gå 
ind for formålet. Inner Wheel er stadig med i Rotary-
familien og Kastrup Inner Wheel hjælper f.eks. Kastrup 
Rotaryklub med Socialmarathon hver nytårsaftensdag. 

Helle Hofman-Bang
Kastrup Inner Wheel / D47

Kastrup Inner Wheel Klub
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Faxe Inner Wheel ’s  besøg  på  
Paraplyen I Haslev
Cafe` Paraplyen er et værksted med cafe`drift  pri-
mært for socialt udsatte voksne, som ofte er karakte-
riseret ved psykisk sygdom, sociale problemer som 
hjemløshed, mangel på personlig netværk og arbejds-
løshed.
Mange har haft en belastet opvækst  med mange 
svigt  og har ofte svært ved at bruge andre eksiste-
rende tilbud.
Cafe` Paraplyen besøges dagligt af 25 -  50 borgere 
og der er tilknyttet ca. 30 omsorgsfulde og frivillige 
personer.
Cafe Paraplyen er en del af KFUM`s sociale  arbejde 
og der arbejdes ud fra et kristent værdigrundlag.
Vi mødtes på Paraplyen hvor deres daglige leder bød 
velkommen. Der blev serveret dejlig toretters menu 
lavet i deres køkken, hvor der også  hver dag bliver 
lavet morgenmad. Brødet er  doneret af den lokale ba-
ger. Dette morgenmåltid er gratis. Udover dette bliver 
der tilberedt dagens ret, som kan købes for kr. 48,-. 
Det er også muligt at få bragt maden hjem. Leveres i 
varmekasser, så ingen opvarmet mad.
Der bliver arrangeret udflugter, biografture og hjem-
mearrangementer med banko og musik. Alt sammen 
med stor hjælp fra  frivilligt personale.
Vi sluttede aftenen af med at overrække en gave-
check på kr.2000,- og takkede for en givende aften.
Jette Pommergaard                                                                                                                                      
Iso  Faxe Inner Wheel

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

Fra venstre er det vores dygtige sekretær 
Lone Pedersen og Britta, som er socialpædagog 
og sidst  lederen af Paraplyen og socialrådgiver 
Annette Hougaard.
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Historisk opbakning til Mødrehjælpens Julehjælp 2020

Igen i år har Mødrehjælpen samlet ind til børnefamilier, der står i en svær økonomisk og 

social situation, og sørget for, at julen også for dem bliver noget særligt.

For mange familier er denne hjælp forskellen som gør, at børnene får en jul, der 

tilnærmelsesvis ligner andres.

Et ellers sort år er rundet af på den bedst tænkelige måde: Takket være en historisk 
opbakning til Mødrehjælpens Julehjælp, kan 9.458 af landets fattigste børn fejre julen i 
år. Det er mere end 50 % flere end sidste år!

Inner Wheel har bidraget flot til dette gode formål. Hele 60.000 kr er doneret fra vores

seneste taskesalg. Dette beløb skaber juleglæde hos rigtig mange familier – faktisk giver 

beløbet hele 120 børn en god juleaften. Herudover kommer også donationer fra 

enkeltpersoner.

Mødrehjælpen har sendt os en stor tak:

”Hvor er det flot! Tusinde, tusinde tak! Vi kan ikke nok gange sige, hvor meget vi sætter 

pris på alt det, I gør for at støtte op om Mødrehjælpens arbejde. Både på det lokale plan, 

med de lokale samarbejder klubber og foreninger i mellem, alt det flotte strik som jeres 

medlemmer donerer, og så det nationale samarbejde med store donationer fra 

taskesalget. TAK – I gør en kæmpe forskel for så mange børnefamilier”.



Virum Innerwheel støtter Kvindehuset i 
Kgs. Lyngby
Jeg har igen i år besøgt Kvindehuset. I Virum In-
nerwheel indsamler vi børnelegetøj, ugeblade, tøj 
og meget mere, som kan bruges af huset. Ydermere 
overrækker vi også Kvindehuset et mindre beløb, som 
bruges til hyggearrangementer med beboerne. 
Kvindehuset er et døgnbemandet og højt professiona-
liseret krisecenter med stor faglighed under nogle fine 
rammer både inde og ude, som skaber muligheder for 
en særlig sårbar målgruppe. Man ønsker at hjælpe de 
voldsramte kvinder og børn bedst muligt, og at gen-
opbygge den enkeltes selvtillid og selvrespekt. Der 
lægges vægt på samarbejde mellem beboerne og 
personalet.
Kvindehuset blev oprettet i Lyngby 1988. Forstander 
Linda Kaas har været ansat der i over 20 år, og hun er 
en ildsjæl. Der er 16 medarbejdere, som alle har være 
ansat i en årrække. 
Linda er uddannet sygeplejerske men har suppleret 
sin uddannelse med flere overbygninger bl.a. inden 
for alternative behandlingsformer, som hun kan tilbyde 
de kriseramte kvinder, og som kan give dem den 
nødvendige afslapning. Desuden er hun uddannet 
indenfor spædbørnspædagogik. Af øvrige tilbud til 
kvinderne har man akupunktur efter NADA metoden. 
Huset er i to etager, øverste består hovedsagelig af 
værelser til beboerne. Alle værelser har eget bad. Ud-
over værelserne findes der opholdsstuer, hvor de bl.a. 
kan høre foredrag. I Kvindebuset inddrages kvinderne 
i den daglige drift gennem planlægning af rengørings-
opgaver, indkøb hos Fødevarebanken, deltagelse i 
husmøder, hvor alt kan drøftes. Derudover inddrages 
kvinderne i deres egen sag, idet der udarbejdes en 
opholdsplan baseret på den enkelte kvindes ønsker, 
behov og ressourcer. 
Når kvinderne ankommer til huset, bliver de tildelt 
3 kontaktpersoner. Der bliver lagt en plan for dem. 
De kan max opholde sig på hjemmet i 3-5 måneder. 

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

Udover samtalerne tilbydes kvinderne også advokat 
bistand og hjælp til deres økonomi. 
Kommer kvinderne med skolesøgende børn, bliver de 
indskrevet på en lokalskole, som Kvindehjemmet har 
et godt samarbejde med. Der er ingen pasningsord-
ning for mindre børn.
Kvindehuset visiterer selv kvinder og børn til krisecen-
tret, dvs at en kvinde selv kan henvende sig til dem for 
at få en plads. Ved ankomst til hjemmet visiterer Linda 
kvinderne for at sikre, at de er den rette målgruppe. 
Der skelnes ikke mellem psykisk og fysisk vold. Vol-
den er som udgangspunkt familierelateret. 
Når kvinderne har forladt huset, bliver de senere 
inviteret tilbage til festlige arrangementer bl.a. til jul, og 
det er der mange, der tager imod.
Lise Larsen, ISO
Virum Innerwheel
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          Ure                      Smykker        Design/Barnedåb
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