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En hilsen fra Redaktionsgruppen

Så er det tid til endnu et Inner Wheel Nyt.
Foråret lurer lige om hjørnet – og med det også genåbning af vores samfund.
Forsamlingsforbuddet lempes – mange af os får snart
sidste vaccination. Det betyder, vi kan genoptage vores
sociale aktiviteter.
Så mon det ikke også bliver muligt at sige farvel til dette
Inner Wheel år på en hyggelig og rar måde.
Vi trænger til at blive ”samlet” op – vi trænger til at ses
og holde vores møder. Alt det sociale, vi nu har savnet
så længe, det glæder vi os til.
Corona situationen har selvfølgelig afspejlet vores artikler til bladet – men de, der ligger og venter, er kommet
med!
Vi har fulgt med på de sociale medier og glædet os
over at se, hvordan mange klubbestyrelser har forsøgt
at holde liv i deres klub. Der er sendt blomster, vin,
juledekorationer – og nogle steder bare et besøg og en
opringning. Og som I kan læse i en af artiklerne, har en
klub fået højskolesangbogen.
Alle disse ting glæder os at læse og har været med til at
styrke sammenholdet i klubberne.
Vi ønsker god læselyst.
Mange forårshilsener fra Redaktionsgruppen
Dorte Allerup
Ellen Ladefoged
Birgitte Müthel
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Tanker i en coronatid
Mine daglige rutiner er gået i smuldr,
Jeg har fået coronakuller.
Tandbørste og morgenbad
Er erstattet af sen morgenkaffe uden mad.
En formiddagsdram har givet ekstra kilo på kroppen, så
nu er joggingbukser og løse trøjer, som er toppen.
Skønt masser af tid,
Når jeg ikke en skid.
Jeg vil rydde mit kontor
Men synes, at bunken er for stor.
Har bestemt, at jeg går lange ture hver dag,
Men selv det er en vanskelig sag.
Jeg er forvirret over alle de aflysninger, der sker.
det ser desværre ud til, der kommer mange fle’r.
TV og eftermiddagsdrinks er blevet hverdag
og efterhånden kan jeg selv se, at jeg har en dårlig sag.
Så fra i dag må det vende,
så min hverdag igen bliver til at kende.
Lange ture, maling på lærred, måltider til tiden.
Jeg må øge min viden,
så den når ud over Trump og coviden.
Og selv om der stadig findes to modsætninger, som gør
os mistænksomme:
Det gamle, der ikke duer og de nye, vi ikke kender,
så må jeg kaste mig ud i det nye, uden at vide hvor det
ender.
Skrevet af Helle Pedersen, 9530 Støvring
Jeg glæder mig til at vi igen kan mødes i
Inner wheel!!

PERSONDATAFORORDNINGEN
Der er fra alle involverede i både tekst og fotos givet samtykke til,
at materialet kan bringes i Inner Wheel Nyt!

Virtuel Convention 2021

Hvert tredje år afholdes International
Inner Wheel Convention, som må betragtes som vores generalforsamling.
I 2021 skulle dette være afholdt i Jaipur
i Indien. Men i november blev det
besluttet at aflyse dette internationale
møde pga. Corvid-19 situationen.
I december blev det så besluttet at
afholde mødet virtuelt, og convention
komiteen indledte samarbejde med et stort Indisk
Event- firma, MCI.
Vores verdenspræsident Bina Vyars har lige siden
sin tiltrædelse i juli 2020, gjort et stort arbejde med at
samle og aktivere alle nationalrepræsentanterne fra
de forskellige lande i verden.
Der blev oprettet en Promotion komite bestående af
nationalrepræsentanterne, IIW nuværende og tidligere
board medlemmer samt tidligere verdenspræsidenter,
i alt var ca. 40 lande repræsenteret i denne gruppe,
mig selv inkl.
Al kommunikation er foregået via WhatsApp, som
er meget brugt i Asien, men absolut et nyt medie for
mig. Den store fordel ved denne er, at man kan tale i
telefon gratis, på tværs af verden.
Der har været stor aktivitet med opslag på de forskellige sociale medier og på hjemmesider rundt i verden.
Den ihærdige indsats betød, at der endte med at være
4.432 deltagere fra ca. 70 forskellige lande.
Fra Danmark og Færøerne var vi 43 tilmeldte, men
flere steder, blev oplevelsen delt med andre.
Forarbejdet var enormt, idet det meste blev optaget
på forhånd over Zoom. Der blev afholdt undervisnings
zoom møder, både for talere, for delegerede, der
skulle stemme og for almindelige deltagere om hvordan det hele ville fungere.
Der skulle sendes foto med fane til fane indmarch
og foto uden fane til gruppebillede. Der medfulgte en
meget detaljeret beskrivelse, både af påklædning, sko,
smykker og make-up, samt strenge krav til fotokvaliteten. Heldigvis har jeg et barnebarn, der er professionel
fotograf og en datter der forsøgte at stile mig.
I modsætning til tidligere convention, blev medlemslandene opfordret til at indsende collager med beskri-

velse af deres projekter, der skulle også sendes en
video, hvor der blev fortalt om projektet.
Fra Danmark fik jeg udarbejdet et projekt om vores
samarbejde med Mødrehjælpen. Men så dukkede det
pludselig op, at man udover beskrivelse af et eller flere
projekter også kunne indsende en Succes historie,
hvis ikke vores taskeeventyr er en succeshistorie,
hvad er det så?
Derfor udarbejdede jeg en ny collage om vores årsindsamlinger og om SOS-børnebyerne, samt flere andre
danske tiltag og indtalte en video om dette.
Ny collage om Mødrehjælp samarbejdet både nationalt og i vore klubber. Men desværre gik et eller andet
galt – for disse succeseshistorier kom ikke op.
Et andet tiltag var, at de enkelte lande kunne deltage
i dansekonkurrence, her repræsenterede Færøerne
os med deres dejlige kædedans og kvæði. Desværre
blev denne først også lagt op på siden efter Convention, men I kan opleve den fra vores hjemmeside.
Convention drejer sig også om ændringer til vore love
– Constitution. Her skulle jeg tale som anbefaler for
forslag 13, der var rigtigt mange online møder med de
involverede i dette forslag. Både min og forslagsstillers
indlæg blev videofilmet 14 dage før.
Jeg havde også meldt mig som fortaler for forslag 9 fra
Grækenland, her blev oprettet en Messenger gruppe,
hvor vi var 7 personer, der ville støtte Grækenlands
forslag. Desværre blev forslaget trukket tilbage på
grund af interne uroligheder i IW Grækenland.
Alle disse møder foregik naturligvis på engelsk og
ikke alle var lige nemme at forstå, til sidst drømte jeg
ligefrem på engelsk.
Så oprandt dagen den 17. april.
Det var meget stort at opleve resultatet af det kæmpe
arbejde, så mange mennesker havde udført, på så
kort tid, for at få det hele til at virke, bare lidt, som et
virkeligt fysisk Convention.

Kirsten Møller

Nationalpræsident 2019-2021
Inner Wheel gør en forskel
Glade præmietagere i IW-golfmatchen 2020
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Inner Wheels fødselsdagsmøde i Klaksvík 2021

Vi mødtes på Gepetto, som er en meget hyggelig lille
restaurant her i byen. Vi har ellers vores faste møde
i “Gamla Selghúsið”, men syntes eftersom det var
fødselsdag, skulle vi prøve noget andet (det gør vi jo
en gang imellem).
I disse koronatider er alt ikke bare ligetil, men vi på
Færøerne kan mødes 20 sammen i øjeblikket, og vi
var 15 fremmødte, af 18, så det var meget fint.
Marjun Ziskason, præsident, bød os alle velkommen
og vi satte os til bords, hvor vi fik god mad med alt
tilbehør.
På et andet bord var der lagt mange lodder, som
vi fik mulighed for at købe lodsedler til - og det gik
hurtigt til alt var købt. Ellers er vores største “indtægt”
på julemødet, hvor vi har vores ledsagere og Rotary
med ledsagere med :) så vi har fået penge ind både i
december og nu i januar.
Vi har besluttet at donere kr. 5.000 til “Berin”, som er
en forening for børn på Færøerne, som har mistet en
af deres kære.
Nu fik Marjun vores præsident igen ordet, og nu var
det “alvorligt” :)
Hun bekendtgjorde, at bestyrelsen havde besluttet at
få nye æresmedlemmer, og denne gang var det Kala
Lómaklett, som har været en ildsjæl i IW i mere end 40
år.
Så var det Bjørg Lassen, som var med til at oprette IW
Klaksvík i 1973, chartret i 1975. Hun har boet i udlandet i mange år nu, men er fremdeles medlem i vores
klub. Hun ville være kommet hjem til begivenheden,
men på grund af korona kunne det ikke lade sig gøre.
Den tredje var Hergerð Ziskason, som har været
medlem i 35 år, dog syntes hun, at hun var for ung til
at blive æresmedlem, men 35 år er ikke 35 dage.
Tillykke og tak allesammen :)
Vi har to andre æresmedlemmer Lillan á Hædd og
Maria Klein.Ingen fødselsdag uden gaver, og det
var det heller ikke denne gang. Vi fik allesammen en
pakke hver og i den var et dejlig varmt tørklæde og det

var lige det vi manglede til kulden og sneen udenfor.
Til kaffen fik vi noget godt fra Bjørg Lassen, som jo
ikke kunne være med.
Vi afslsuttede mødet med vores aftenvers inden vi gik
hver til sit.
Venlige hilsener
Lina Magnussen ISO Klaksvík
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Billedet viser Færøerne, som repræsenterede Danmark på flotteste vis med deres kædedans
og kvædi ved det virtuelle convention :)

Inner Wheel skal have en make over foreslår medlemmerne!
En digital udgave af Convention i Indien er netop afsluttet. Det var en fornyelse, at konferencen foregik digitalt.
Denne fornyelse var desværre ikke båret af et ønske om nytænkningen, men af den tvingende nødvendighed, at
coronapandemien hærger hele verden, og fremmøde ikke var en mulighed.
Et af omdrejningspunkterne på Convention var, at Inner Wheel skulle være med til at tage et ansvar for at udsatte
kvinder og børn, skulle hjælpes til et bedre liv, og at Inner Wheel også på verdensplan skulle have en tydeligere profil, og at kendskabet til vores organisation skulle udbredes. Efter den smører er det jeg bliver så glad for, at Nationalbestyrelsen allerede sidste år havde set nødvendigheden af, at Inner Wheel trænger til en modernisering. Nationalbestyrelsen besluttede at spørge alle IW-klubberne om, hvad de tænkte, der skulle ske med IW i Danmark. Der blev
udarbejdet et kommissorium til en arbejdsgruppe, som skulle bearbejde klubbernes forslag. I slutningen af året blev
der nedsat en arbejdsgruppe med medlemmer fra IW klubberne på tværs af landet. Arbejdsgruppen består af klubrepræsenter fra de 5 distrikter, repræsentanter fra distriktsbestyrelserne og nationalbestyrelsen – i alt 8 medlemmer.
Arbejdsgruppen er kommet godt i gang om end med coronaforsinkelser. Vi har mødtes nogle gange på Zoom, en
mødeform, som mange af os har lært at kende og taget til os, som en mulighed for dialog. Vi har læst alle forslagene
fra klubberne. Der er i en del af besvarelserne sammenfaldende ønsker og forslag til fornyelse og et ønske om,
at IW i sin fornyelse ”tænker ud af boxen”. Vi har i arbejdsgruppen kategoriseret emner og i første omgang valgt 4
emner til bearbejdning:
• Inner Wheels profil
• Tilgang af nye medlemmer og afsked med optagne medlemmer
• Digital fornyelse
• Overblik og beskrivelse af mødestrukturen
• Bearbejdningen munder ud i løsningsforslag og handleplaner for emnerne.
Hensigten med vores arbejde er dels at komme med bud på fornyelser i IW, som en landsdækkende opgave, og
dels at komme med forslag til klubberne og bud på ændringer, som den enkelte klubs bestyrelse og medlemmer kan
arbejde videre med og integrerer i klubbens unikke klubkultur.
Rapporten vil blive taget med til Landsmødet i oktober og introduceret til alle mødedeltagerne, så der er endnu en
god grund til at sætte kryds for deltagelse på Landsmødet 2. og 3. oktober 2021 på Nyborg Strand.
På arbejdsgruppens vegne
Birgitte Bach
Formand for arbejdsgruppen
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Corona ramte Projekt Østbørn 2020
Jeg skriver til jer Inner Wheel medlemmer, da i gennem mange år har været til stor hjælp for Projekt
Østbørn/Lilje Lejr. Vi er dybt taknemlig for jeres opbakning og hjælp – uden hjælp kunne vi ikke
gennemføre vores sommerlejr.
Vores sommerlejr for polske børnehjemsbørn blev som så meget
andet ramt af Corona regler, ligesom den tur vi skulle have haft til
Polen, for at aflevere alle de ting vi har samlet til dem.
Vi havde regnet med at der ankom 34 børn fra Katowice området i
ugerne 27 og 28, og alle formaliteterne var i orden, børnenes pas og
forsikringspapirer var også i på plads.
Små 3 uger før lejr start, måtte vi erkende at det ikke kunne lade sig
gøre.
Det var rigtig synd for de
mange børn der havde
glædet sig til en
sommerferie i Danmark,
og flere havde aldrig
tidligere været så langt væk.
Vi spurgte de sponsorer der havde givet os et økonomisk
bidrag, om vi måtte lave en plan B, og sende penge til de 5
børnehjem som skulle have været i DK. Der var stor forståelse
for at børnene ikke skulle lide for meget afsavn og vi selvfølgelig
skulle give dem en oplevelse i Polen.
Hvert børnehjem blev bedt om at sende en ønskeseddel for
hvad de gerne ville prøve i deres ferie. Vi prioriterede det som vi
kunne give dem for de midler vi havde til rådighed. Et af
børnehjemmene fik et 5 turs kort til et vandland, et andet
børnehjem ville en tur i en sommerpark, nogle i ZOO og nogle af
de store ville gerne i et ActionHouse.
De var virkelig glade for at kunne få lov til at opleve noget andet, end den trivielle hverdag på et
børnehjem.
Endnu engang tak for al den hjælp i har bidraget med.

Med venlig hilsen
Lene Krüger Schade
Lejrleder for Lilje Lejr
IIW Pastboarddirector 2017/2019
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Inner Wheel Denmark
Projects
Annual fundraiser: All members pay an amount. The Districts
alternately elect a recipient of the donation. In addition districts and clubs find ways
to donate more.

We have supportet organisations helping women exposed to violence, sport
activities for poor children, and hospice for children among other things

A lot of our
Clubs support
special projects
around the
world

All around Denmark there are Club activities
where members visit retirement homes

Contact mail: kirsten.iwdk@gmail.com
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Inner Wheel Denmark
Projects

Inner Wheel members make a lot of
beautiful knit and crochet things

Knitted hats for newborns in maternity ward . Knitted teddy bears to hospitals.
Crocheted comfort animals to doctors, dentists and hospitals

Hugging a crocheted squid help
demented seniors

Specially under the last years
Corvid loch-down we have plenty
of time for needlework
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Esther Buchreitz 60 års jubilæum

I forbindelse med kædeoverrækkelse den 4. august
2020 kunne Aabenraa Inner Wheel fejre et ganske
særligt jubilæum, idet Esther Buchreitz kunne fejres
som 60 års jubilar.
I sine 60 år i Aabenraa Inner Wheel har Esther været
præsident to gange fra 1967/1968 samt 1980/1981.
Esther har også bestridt alle øvrige poster gennem
årene på nær kasserer.
I begyndelsen, hvor der ikke var så mange medlemmer, mødtes man privat på skift om eftermiddagen til
kaffe og kage. I takt med, at medlemmerne fik udeerhverv og medlemstallet steg, flyttede man møderne til
Folkehjem som aftenmøder med spisning.
Esther har igennem sine 60 år i klubben følt sig godt
tilpas i alle årene, og set frem til møderne hver 4. tirsdag i måneden. Dog vil Esther sige, da man ikke var
så mange og mødtes privat, var de personlige relationer tættere end senere med langt flere medlemmer.
Esther mener, at man bør kunne komme til hvert Inner
Wheel møde, hvor vi kun mødes den 4. tirsdag i hver
måned. Hun synes, at det er kun sygdom, dødsfald
og runde fødselsdage der kan være en hindring.
Esther er fortsat et meget aktivt medlem af klubben og
er flittig med at komme til møder i kulturcirklen, og er
flittig i strikkeklub 1.
Iso / Annette Hørup Jensen
Aabenraa Inner Wheel

Imponerende mængde dåseringe samlet
ind i Aabenraa Inner Wheel,
som også fik hjælp af børn fra
Aabenraa Friskole

Aabenraa Inner Wheel flittigt indsamlet 71 kg dåseringe til trods for corona restriktioner og deraf følgende
aflyste møder i efteråret .
I år har vi som noget nyt også fået hjælp fra Aabenraa
Friskoles 3, 4 og 5 klasse, hvor børnene har samlet
ind fra familier, venner og naboer. Dåseringene smeltes om og indgår i fremstilling af benproteser f.eks i
Thailand. Ofte er slangebid årsag til benamputation.
Aabenraa Inner Wheel støtter også projekter både i
Danmark og i udlandet, bl.a støttes SOS børnebyer i
Mocambique og et børnehjem i Kaunas i Litauen .
Annette Hørup Jensen ansvarlig for international
hjælpearbejde i Aabenraa Inner Wheel var forleden på
Aabenraa Friskole for at takke børnene i 3, 4 og 5 kl.
for deres store indsats med indsamling af dåseringe.
Bestyrelsesmedlemmer for Aabenraa Inner Wheel er:
Præsident Jette Jacobsen, vicepræsident
Kirsten Heisel, pastpræsident Hilde Duus, første sekretær Anita Friis Jørgensen, anden sekretær
Kirsten Nørgaard , klubmester Bitten Westergård, kasserer Aase Blaavand , iso Annette Hørup Jensen samt
webmaster Birte Hove.

71 kg dåseringe fra drikkedåser kan Aabenraa Inner
Wheel nu aflevere videre. De smeltes om og bruges til
benproteser i Thailand.
Gennem flere måneder har medlemmer fra

Annette Hørup Jensen
Iso / Aabenraa Inner Wheel
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Korsør Inner Wheel -Bio tur i
sidste øjeblik

Den 8. december 2020 nåede 9 medlemmer af
Korsør Inner Wheel klub en tur i Korsør Biograf teater
- verdens ældste på samme adresse! Det var i absolut sidste øjeblik, for dagen efter var biografen lukket
grundet Coronarestriktioner.
Vi havde mulighed for at købe kaffe og kage, inden
vi så ”Lille sommerfugl.” En sprit ny dansk film med
både mange gode grin og dyb alvor.
Margit Gajhede Jørgensen
ISO Korsør Inner Wheel Klub

Tekst til biografbillede:
Forrest Ingelise Ørnebjerg Nielsen
Bagved Birte Borg – Jette Conni Nielsen – Yvonne
Vedel

Golftradition i Skive Inner Wheel Klub
med jubilæum.
For 20’ gang i træk blev den årlige golfturnering
afviklet, 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 hjælpearbejder.
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Success Story
Inner Wheel Denmark

Inner Wheel Denmark and The Danish Maternity
Care
Together we make a difference

Maternity Care gives professional help to vulnerable families
and they have local associations all over Denmark with
volunteers working in their recircling shops.

This project is more of a collaboration than only a normal
project
Together we make a difference:
-

-

for vulnerable mothers and families.
for both Maternity Care and Inner Wheel to be more
known in the Danish society.
for getting new members in Inner Wheel and new
volunteers in Maternity Care.

The collaboration has been both on Inner Wheel National,
District and Club level with donations and personnel service.
1.
2.
3.
4.
5.

Our Basket adventures.
Clubs’ donations to summer camp and birthday parties
Clubs helping in the Maternity Care recircling shops.
Knitting children’s cloths.
Using social media, we have made both organizations
known, and one post had 75.000 likes.

Inner Wheel Denmark and Maternity
Care
Together we make a difference
The basket adventure:
From women in Madagascar to women
in Denmark.

If you buy this
basket, you
support women
in Madagascar
and Maternity
Care in Denmark

We also sold
our baskets at
the European
Rally in
Rotterdam

Inner Wheel Denmark and Maternity Care
Together we make a difference

The Danish Inner Wheel Clubs helps and donate to the local volunteers Maternity
Care Clubs

Our Inner Wheel clubs gives both practical help and donations to
summer camps, child birthday parties and Christmas celebrating.

Our members also knit children's cloth to be sold in the shops

Last but not least one of post on Facebook shared between our two organisations
was seen by 73.000 persons

Pas godt på dig selv i den digitale verden

I starten af oktober holdt vi i Sønderborg Inner Wheel
møde, hvor det at passe godt på sig selv i den digitale
verden var på dagsordenen.
Samtidig tog vi for alvor også fat på et nyt tiltag i
klubben. Vi har ønsket at fjerne en væsentlig arbejdsbelastning fra sekretæren, derfor har vi valgt at lade
medlemmerne på skift skrive referaterne fra klubbens
møder og det kom der nedenstående fine referat ud
af.
”Dorthe M. blev endnu engang budt velkommen og
indledte sit foredrag med at fortælle om sit arbejde ved
Sydbank - IT-sikkerhed - et område med megen stor
bevågenhed og travlhed omkring kriminelle menneskers færden på nettet. Banken oplever dagligt, at folk
bliver snydt for mange penge ved falske henvendelser, misbrug af betalingskort, hacking af mails og konti
m.m.
Hvis der sker svindel kan banken hjælpe i visse situationer. Man kan gøre indsigelse mod svindlen inden
for 50 - 75 dage. Ældre sager kan ikke altid afhjælpes.
Uanset hvad, hvis skaden er sket, så skal man altid
kontakte sit pengeinstitut og oplyse om svindlen eller
om formodet svindel.
Svindlen kan være efterbetalinger på handler indgået
tidligere med et firma. Efterbetalingen har som regel
ingen gyldighed, men man benytter betalingsoplysningerne til at skaffe sig flere penge. Links på hjemmesider, i mails eller sms benyttes af kriminelle til at få
adgang til kortoplysninger, og derved er der fri adgang
til at tappe kontiene.
Dorthe anbefalede os at tjekke vore betalingskonti
f.eks. i App-store, Apple-pay og andre netkonti mindst
en gang månedligt for at stoppe misbrug.
Man må aldrig udlevere sine personlige oplysninger.
Hvis man gør det har man ingen mulighed for at få
sine penge retur.
Udlevering af oplysninger om egne kort, cpr.nr. koder
til andre via telefon, mails, o. lign. kan medføre misbrug af kortoplysninger, hvis ikke man sikrer at bruge

sikre hjemmesider og aldrig bruge annoncer eller links
på de sociale medier, sms og mails.
Husk altid at gå ind på hjemmesiderne for produktet
og sikre, at hjemmesiden er sikker: det skal være en
https-adresse med hængelås, E-mærket.
Det er vigtigt at tjekke oplysninger på hjemmesiden
- kontaktoplysninger, mails, telefon og returneringsoplysninger herunder adresse - troværdige oplysninger.
Betaling ved nethandel er mest sikker med et internationalt kort: Visa og helst et Mastercard.
Hvis der sker identitetstyveri så få adgang lukket på
pc. Fjern apps, skift kode til en sikker kode: bedst med
9 tegn og gerne store bogstaver midt i.
Brug af App-store sker som regel automatisk med
sine kortoplysninger indsat i systemet. Det betyder,
at hvis der handles på App-store trækkes pengene
automatisk. Derfor skal man sikre sig, at der er kode
på Ipad eller mobiltelefon, så det kun er dig selv, der
bestiller/køber på App-store. Ved køb på App-store er
der åbent for nyt køb inden for de næste 20 minutter
uden kode. Det er der måske ikke så mange, der ved,
så vær obs. på, hvem der sidder ved computeren de
næste 20 min. f.eks. børn/børnebørn.
Ved abonnementer i Apps-store skal man huske at
opsige abonnementerne, også hvis man sletter en
app. Abonnementerne forsvinder ikke, selv om app’en
er væk.
Ved køb på Google kan der gemme sig en overraskelse nederst på siden eller måske side 2. Der benyttes
ind i mellem ufine metoder med en ekstra regning
oveni.
Ved trusselsmails skal man skynde sig at slette dem
uanset, hvor meget der trues med.
Hvad rører sig lige nu? Der er abonnementsfælder, elartikler og IT-udstyr fra Grand Canaria, hvor regningen
bliver væsentlig dyrere end først anslået, flyselskabers
konkurs, online-ticketshops hvor billetterne er brugte
billetter solgt to gange og opkald fra banker om udlevering af personlige oplysninger.
Gode sider og apps vedrørende sikker nethandel

Download evt. appen: Mit digitale selvforsvar – den varsler hvad man skal være opmærksom på af falske
mails i omløb:
https://taenk.dk/raadgivning-og-rettigheder/e-handel-alt-om-koeb-paa-nettet
https://www.forbrug.dk/raad-og-rettigheder/e-handel/koeb-sikkert-paa-nettet/
https://www.emaerket.dk/forbruger/tips-guides-og-gode-raad/gode-raad-om-sikker-e-handel#
https://www.Forbrugereuropa.dk
Tak til Dorthe M. for et interessant og tankevækkende indlæg.”

Skive Inner Wheel i en coronatid

Som i alle andre klubber har vi her I Skive Inner Wheel
kørt på lavt blus i år.
Som noget nyt for vore medlemmer, har vi tilbudt
traveture i den dejlige natur omkring Skive. Nogle af
turene var ukendte for vore medlemmer, selv om de
har boet i Skive i mange år. Vi har også trodset vejr og
vind, og var på en dejlig tur til Flynder sø, nok på årets
koldeste dag. Men belønningen var der, for da turen
sluttede, fik vi varm kakao og fastelavnsboller. Vi har
selvfølgelig indrettet os efter corona reglerne, og først
til mølle princippet måtte tages i brug.
En anden tur er gået til Grønning Øre lidt nord for
Skive, en dejlig tur langs med fjorden, og så vankede
der kaffe, kakao og muffins. Vi hyggede os godt, og

det var helt sikkert at vore medlemmer
trængte til at snakke. Forslag til kommende
ture blev også debatteret. Så 2 uger senere tog vi til Ørslev Kloster. Foråret var nu
på vej, anemonerne blomstrede, og skovbunden var fuld af ramsløg, så der blev
plukket rigeligt til ramsløgssalt og pesto. Et
af vore medlemmer kendte området godt,
og kunne fortælle om de træskærearbejder
vi stødte på. Da vi kom til dansepladsen,
blev der motioneret lidt med sangleje og lidt
motion. Her sluttede vi turen med at spise
medbragte sandwich i et shelter. På vejen
hjem kørte vi forbi Frohns brugskunst, og
heldigt var det, at vi måtte være 10 personer i den hygge lige butik.
Men det slutter ikke endnu, næste tur gik
til Fur. Det var i perioden med gratis færge,
og det kan vi piger i Skive jo godt lide. Vi
mødtes ved Bryghuset og gik en tur og til
udsigtspunktet, Knuden, og videre rundt på
skrænten langs kysten. Det var et voldsomt
blæsevejr, men vi klarede det så flot, en skøn tur med
flot udsigt. Herfra gik det videre til en af Furs mange
fine brugskunstbutikker. Dagen sluttede vi af på terrassen i et af vore medlemmers sommerhus, hvor vi godt
sultne nød vores medbragte sandwich og kaffe.
Vores sidste tur i dette IW år er i støbeskeen, en fugletur i Eskær skov. Vi er så heldige at få en professionel
guide med på turen, så det skal nok blive spændende.
Dette er jo helt nye tiltag og muligheder der er dukket
op i coronaens skygge. Vi håber at kunne fortsætte
denne gode tradition i det kommende Inner Wheel år.
Annette Kamgaard Nielsen
ISO Skive Inner Wheel 2/5 2021

Højer Sluse i Coronatid

Denne skønne efterårsaften den 5. oktober 2020
skulle Skærbæk IW have besøgt Naturskolen ved
Højer sluse. Grundet Corana-faren var der lukket og
vi mødte naturvejleder Hans Tonnesen på diget.
Han fortalte glad, at han havde bestilt godt vejr og
forhåbentlig nogle gode oplevelser.
Det varede heller ikke længe før et stort fugletræk af
ca. 100 traner kom flyvende over os.
En fantastisk oplevelse at se så stor fugl. Det er intet
i forhold til gæs og svaner, som man ofte ser.
Herefter gik vi langs Vidåens indløb, hvor
Hans Tonnesen viste os forskellige spiselige planter,
der også er anvendelige til at lave snaps. I åens indløb
kunne vi se en sæl på jagt efter fisk, der stod udenfor
de lukkede sluseporte. Et dejligt ”tag selv bord”

Da solen gik ned og skabte de skønneste farver på
himlen takkede vi for god interessant aften.
Vi var blevet lidt kolde, så det var ekstra dejligt at slutte
aftenen med kaffe og kage hos Magda i Tønder.
Anne Stig Andersen
Iso Skærbæk IW

Donation til Julemærkehjemmet i Hobro

Mandag den 22. marts 2021 besøgte Rebild Inner
Wheel repræsenteret ved Eva Bæck, Lone Askov og
Britta Kamstrup Julemærkehjemmet i Hobro.
Her overrakte de 3500 kr. og forskellige brætspil til
forstander Lise Claesson.

Nyt støtteprojekt i Sydafrika for
Svendborg innerwheel klub

Bestyrelsen har på sit forrige møde besluttet at støtte
et skoleprojekt i Sydafrika med en donation på kr.
5.000,-.
Skolen ligger i et township der hedder Lulekani på
grænsen til Kruger National Park. Det er en skole/børnehave for de helt små børn på 3-5 år. Der er ca. 70
børn, og for manges vedkommende er begge forældre døde.
Det er et township, som jævnligt besøges af gæster
fra Balule River Lodge, som jo ejes af Safari Eksperten, og Balules guider Jonathan og Edward besøger
også jævnligt skolen.
Skolen er en non-profit organisation, som blev etableret i 1990. Formålet er at bringe håb og glæde til
forældreløse børn, hvis forældre i de fleste tilfælde
er døde af HIV. Samtidig bliver børnene forberedt
mentalt og fysisk til den egentlige skolegang. Udover
undervisning/forberedelse til den egentlige skole får
børnene mad og af og til også noget tøj.
Skolen ønsker også at udvide, så der kan blive plads
til flere børn, da behovet for hjælp er stort.
Der er stort behov for hjælp til helt essentielt skoleudstyr såsom blokke, blyanter, blyantspidsere, farveblyanter, penalhuse etc.
Vi har modtaget en liste over, hvad de væsentligste
ting er som en skolestart pakke til børn i 1.klasse/børnehaveklasse, så de kan få en rimelig god start og vi
har bedt dem om at komme med forslag til startpakke,
efter at vi har fortalt dem, at vi vil yde støtte.
Fordelen ved dette projekt er, at vi kan købe varerne
direkte, og få dem leveret direkte til skolen uden
nogen form for administration og fordyrende mellemled. Vi vil også kunne få rapporter, videos og fotos da
manageren på Balule River Lodge, danske Ulrik Hansen, personligt vil sørge for, at tingene bliver overrakt/
leveret og da Safari Eksperten jo har gæster der rejser
til Balule hver uge, og også har medarbejdere der
jævnligt rejser derned, vil der også være en mulighed
for, at vi kan evt. kan sende tøjpakker m.v.. (Dog ikke
for øjeblikket, p.gr.a. Covid 19).
Derudover vil vi også kunne opnå en synergi effekt,
idet både Safari Eksperten og Balule River Lodge vil
kunne lægge opslag op på diverse sociale medier om
vores støtte, og dermed også give Svendborg Inner
Wheel Klub
noget positiv omtale. Ved at lave denne omtale, vil det
måske også kunne afstedkomme, at andre vil støtte.

Vi forventer, at ”startpakkerne” vil blive udleveret til
børnene i forbindelse med skoleårets start, som i Sydafrika er medio januar.
Det er også bestyrelsens intention, at hvis vi kan se,
at donationen bliver forvaltet godt og fornuftigt, vil det
være et projekt, som strækker sig over flere år.

”Ud af huset”

Vi besøgte verdens nordligste vingård Alderslyst i
Thorup ved Dronninglund.
Inge og Mogens Damsgaard plantede den første
vinstok i 2005, og i dag er der ca. 3000 vinstokke. De
producerer både rose, hvidvin og rødvin.
Deres bedste vinår var 2018, det var et år med mange
solskinstimer, en tør og varm sommer. Der blev høstet
3 tons druer.
Sæby Inner Wheel
Solveig Haugaard

Plukningen og arbejdet i vineriet klarer ægteparret
med hjælp fra familie og venner.

Efter plukning bliver druerne sorteret , så skal de
afstilkes og derefter kværnes i en maskine.
Så kommer selve gæringsprocessen, og lagring
på flasker i vinkælderen. Her er temperaturen
meget vigtig.
Der er mange udfordringer med at drive en vingård i Nordjylland, men det der startede som en
hobby og interesse, er i dag blevet et erhverv.
Vi sluttede af med et lækkert pålægs- og ostebord med hjemmebagt brød, og selvfølgelig fik vi
smagsprøver på de forskellige vine.

I gårdbutikken kunne vi købe deres egne vine,
og produkter fra Grækenland. Det var forskellige
olivenolier, søde oliven, søde syltede tomater og
figner i lage.

Dit lokale rejsebureau
• Busrejser
• Rundrejser
• Flyrejser
• Grupperejser
• Udflugter
• Erhvervs• Krydstogter rejser

Egon’s Rejsebureau · Industrivej 25 · 4200 Slagelse · Telefon 7020 1847 · egons-rejser.dk

Ure		

Smykker

Design/Barnedåb

Taastrup Hovedgade 81 ▪ 2630 Taastrup ▪ Tel: 43 99 02 20 ▪ trolle.ure.guld@mail.dk ▪ www.trolle-ureguld.dk ▪

ruNdvisNiNg · frokost · gårdbutik

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
fjordlyst vej 21 | Næsby | 9681 raNum | gleNholm.dk
bestilliNg på tlf. 98 67 69 66

Trolle Ure & Guld

Hyggelig spiserestaurant . Selskabslokaler . Mad ud af huset
58 37 01 49 Søndag lukket
Madam Bagger . Solens Plads 6 . 4220 Korsør
www.madambagger.dk

LIVET SKAL LEVES...
...IKKE OVERSTÅS
Foredrag med lysbilleder og sang om
hvad livet gør ved os

•
•
•
•
•

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?

• 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?

Jeg nyder at være:

• Vinbonde og den arbejdsglæde der følger med. Jeg er stolt af at være anpartshaver i en af Skandinavien’s måske mest spændende vingårde, Glenholm Vingård.
Der skabes oplevelser og den gode stemning i fællesskab.
• Foredragsholder og Tour koordinator.

Benedikte Ehlers · Vorretvej 5, Katrinedal · 8654 Bryrup · Tlf. 20273699 · Mail: benedikteehlers@gmail.com

