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Distrikt 45 på venskabsbesøg i Bulgarien 5. - 10. oktober 2016 

Vi, der var på denne rejse, vil for altid have minderne, som ingen kan tage fra os. Sortehavet har vi nu set ud 
over og set de dejligste solopgange fra vore værelser.  

Vi lærte, at de i Bulgarien har levet lige som vi i Danmark for 100 år siden på gårdene. Vi lærte, at Bulgarien 
har en enestående historie, som går tilbage til over 10.000 år før Jesus fødsel. At det er et skatkammer af 
historie. Vi lærte meget om et land, som vi ikke ved så meget om. Vi har fået knyttet dejlige bånd mellem 
Inner Wheel i Bulgarien og i vort distrikt. 

Vore Bulgarske Inner Wheel venner gjorde alt, hvad de kunne for at give os en stor oplevelse. Vi mødte rigtig 
mange Inner Wheelere, som tog del i vort besøg. 

Benedikte Ehlers, Brædstrup-Ry IW, DISO og rejsearrangør. 

   

Indledning 

Bulgarien fik sin første Inner Wheel Klub i 1998, og man etablerede i 2006 distrikt 248, der dækker hele 
Bulgarien. 

D 248 Bulgarien søgte hurtigt et venskabsdistrikt, og D 45 Danmark blev det heldige valg siden 2008.  

Siden har Inner Wheelere fra Bulgarien været på besøg hos D 45 to gange, og i perioden 5. - 10.oktober 2016 
besøgte 19 midtjyske IW-piger for tredje gang Bulgarien. 

Og sikke en oplevelse... … 

Vi mødte gæstfrihed, åbenhed, smil på smil, og et stort ønske om at vise os deres land. 

   

The Bulgarian Academy of Sciences har et gæstehus i Varna, hvor Nelly Bratoeva, der er tidligere National 
Repræsentant i Bulgarien og nuværende medlem af The Board, er leder. Her boede vi med udsigt til 
Sortehavet, og Nelly var sammen med os under hele opholdet. 
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Vi fik enestående indsigt i landets spændende kultur og historie. Bulgarien kæmper for at rejse sig efter 
kommunisttiden, og der er lang vej igen. 

De bulgarske IW-piger lever i høj grad op til Inner Wheels motto om venskab, hjælpsomhed og international 
forståelse. De er meget taknemmelige for venskabet med os i Danmark.  De fortalte om deres lokale 
hjælpearbejder, og at de i Varna netop har etableret en klub for medlemmer i 20-erne, hvor de tager 
børnene med til deres møder. 

De vil Inner Wheel, og vi er meget taknemmelig for de oplevelser, som vi fik, og for det venskab, der er skabt 
mellem dem og os. 

Anne Grete Kampmann, Struer IW 

Velkomst og besøg i centrum af Varna 

Vi blev flot og varmt modtaget i lufthavnen af vore IW værter Nelly og Mira, som havde sørget for bus og alt 
andet praktisk hele ugen. 

På hotellet fik vi en traditionel velkomst med brød og kryddersalt og røde roser. Blomsterdekorationen er et 
Dannebrogsflag lavet til ære for os. 

   

Efter frokost blev vi guidet rundt i centrum af Varna forbi den store katedral, operaen og til slut til den gamle 
bydel, hvor byen startede. Der er ruiner af et imponerende romersk termalbad, dog godt gemt og delvist 
bygget over af boligkareer. Vi besøgte Old Varna Community Center, et museum med gamle fotografier af 
byen og gammelt fotogrej. Museet og den tilhørende kælder tilhører aftenens værter Ivelina and Lambrin 
Sotirovi, som er Inner Wheeler og Rotarianer. Lambrin tog imod og lavede vinsmagning for os, samtidig fik vi 
serveret gamle egnsretter i den hyggelige kælder.  
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På denne aften deltog også Mariana, som sammen med Inge Haas fra Hammel IW var med til at starte 
venskabet med vort distrikt.  

   

I øvrigt er Varna er udpeget til at være European Youth Capital 2017. 

Grethe Lysgård/Nina Fritsdal, Brædstrup-Ry IW 

Varna og omegn 

 

 

330 AD; derefter tidlig kristen kultur der går over i middelalder indtil katastrofen i 1444: Tyrkerne, kaldet 
Osmannerne, oversvømmer hele Balkan, og stoppes først foran Wiens porte. Den Osmanniske besættelse 

Nu veludhvilede, steg vi på bussen og bumpede til et dejligt 
udsigtspunkt syd for Varna. De 2 yngste IW klubber, Marina 
og Europæa skulle plante 2 træer med hjælp fra vores 
distriktspræsident Judy og DISO Benedikte. Vi glæder os til at 
se, hvor meget de er vokset når vi kommer igen! 

 

Derfra til et absolut højdepunkt for mig: Varnas 
Historiske Museum i centrum af byen. Området omkring 
Varna ved Storehavets bred, er Europas ældste 
kulturområde, ældre end både den egyptiske og den 
mesopotanske kultur. Museet er et overflødighedshorn 
af fund tilbage fra 10.000 år BC til vore dage. Vores eget 
så berømte Gundestrupkar (fra ca. år 1 AC), menes af 
mange eksperter at være fra området omkring Varna. 

Bulgariens turbulente historie afspejles også i de 

righoldige fund: Trakiske, fra 3000  til 1200 år BC. Fra ca. 

580 BC til 15 AC blev området koloniseret fra den græske 

by Milet og døbt Odessos. Romersk provins fra 15 AD til 
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varer helt til oprøret i 1878, hvorpå det 3. bulgarske kongedømme for en kort stund opstår – kun til efter 2. 
verdenskrig, hvor sovjetrusserne som bekendt opslugte alt bag jerntæppet, som først faldt i 1989. 

Der er ikke noget at sige til, at bulgarerne er stolte af de få bygninger, der står fra kongerigets tid. Efter en 
dejlig frokost i det finurlige ”Happy House”, gik turen til den tidligere kongelige sommerresidens 
”Evksinograd” nord for Varna.  Beliggende i en smuk park - ja faktisk et arboret (træsamling) - og omgivet af 
vinmarker (Judy gav senere smagsprøver på sit værelse!) Slottet bruges nu til regeringsmøder og er ved at 
blive renoveret til museum. Højt over Sortehavet lå en smuk restaurant, hvor vi indtog kaffe og godt en hel 
lagkage hver!! 

    

Efter kartoffelmos med frikadeller på vores dejlige hotel – på hovedet i seng med en god Bourbon på 
natbordet! 

Dine Nielsen, Brørup- Holsted IW 

Kavarna og Cape Kaliakra 

Efter morgenmad fredag den 7. oktober tog vi afsted i bussen mod Kavarna. IW klub Kavarna var arrangør af 
dagen – første stop var etnografisk museum.  

  

Vi blev modtaget af medlemmer fra klub Kavarna, der bød på brød til at dyppe i krydderi – det smager 
himmelsk og er bulgarsk tradition for at byde velkommen.  

Her var livet af folket i Kavarna udstillet. Deres køkken, skoværksted, soveværelse, opholdsstue og 
nationaldragter.  



 

  Side 5 af 9 
 

Derefter kørte vi til Cape Kaliakra - en fæstning, der ligger på det østligste punkt i Bulgarien. Kaliakra er en 
lang og smal landtange i sydlige Dobruja regionen i den nordlige bulgarske Sortehavskyst. Kysten er stejl med 
lodrette klipper på 70 meter ned til havet. Kaliakra er et naturreservat, hvor delfiner og skarver kan 
observeres. Helt fantastisk smukt. Det er også udstyret med resterne af de befæstede vægge. 

Sandsynligvis den mest populære legende om stedet handler om cirka 40 bulgarske piger, der foretrak at 
binde deres hår sammen og hoppe i Sortehavet i stedet for udsigten til at blive taget til fange af 
osmannerne. 

En obelisk dedikeret til denne legende er placeret ved indgangen til Cape Kaliakra, kaldet ”The Gate of the 40 
Maidens”. 

  

Der lå også sneglefarme i området.  

Efter dette gjorde vi holdt på en Taverna kaldet Saint Georgi – ejet af en IWer i klub Kavarna - Vasilka 
Yaneva. 

 

Efter kl. 16 gik turen tilbage til hotellet. 

Charlotte Vestergaard Pedersen, Silkeborg IW. 

   

Rigtig, rigtig dejlig frokost – 4 retter – først en 
salat med tomater, agurk, løg og revet ost og 
hjemmebagt brød. Derefter syrlige vinblade med 
ris og yoghurt sauce. Hovedret var kavarma 
serveret i en lille ”gryde” til hver – lækkert mørt 
kylling med grøntsager i som en slags suppe og til 
sidst en kugle hjemmelavet biscuit kage. Der var 
vin, vand og hjemmelavet økologisk hyldeblomst 
drik til maden.  

Det hele smagte vanvittig godt.  
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Tur i statsoperaen i Varna! 

Fredag aften skulle vi opleve fejring af 200 års fødselsdag for Giuzeppe Verdi med operaen LA TRAVIATA. 

Vi gjorde os festklar, fik suppe og frugt inden afgang med bus til den storslåede bygning i rødt med hvide 
udsmykninger i empirestil. Bygningens officielle åbning er fra 1947, flot indenfor med en kæmpe prisme 
lysekrone i teatersalen, mørkerødt velour og balkoner hvidmalet med guld dekorationer. Det er et 
forholdsvis lille teater. 

   

Komponisten Kuzman Popov var 79 år og har dirigeret til flere end 3000 opførelser! La Traviata er 
fortællingen om et forelsket par med dejlig (kendt) musik. 

Violetta som synger sopran og Alfredo tenor - som ikke må få hinanden, og det ender trist med at Violetta 
dør. Kostumerne var virkelig flotte ca. ti personer havde større roller, desuden var scenen fyldt med dansere, 
gæster i de forskellige akter. Udsmykningen var ret enkel men fungerede fint, gulvet var meget slidt efter 
mange opførelser. 

Det var første gang jeg har oplevet opera i sådanne rammer, det var en stor oplevelse! Vi var alle rigtig glade 
for at få mulighed for at nyde sådan en verdensberømt opera sammen med Inner Wheel piger fra distrikt 45! 

Aftenen sluttede i receptionen på vores guest house med bulgarsk ”tapas” med vin. 

Glade ferieminder fra Vibeke Momsen Fredslund, Brørup-Holsted IW. 

 

Festaften 

Festsalen var pyntet op med bannere fra de 3 klubber omkring Varna, bordene var pyntet med blå/gule 
servietter, og vi fra Danmark havde pyntet med nogle af de små pakker vi havde medbragt. Resten af gaver 
var lagt på et bord, hvorfra de senere på aftenen blev delt ud. 

   

Forretten og et glas hvidvin stod på bordet, troede vi, men nej, da der blev skålet første gang var vi lige ved 
at få det galt i halsen, det var deres snaps Rakia. 
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Og det var stærkt- så det var lige som om at festen var sat i gang. Det med at spise, først forret, så hovedret 
osv. som det sker i Danmark, sådan var det ikke her - det gik mest ud på at alle havde det godt sammen, at 
man hyggede sig og fik talt sammen, så hvis nogen tømte deres tallerken med forret, så kom næste ret, 
selvom andre ikke var nået så langt. Og mens dette stod på, blev der holdt taler. 

Så var der underholdning, det var børn fra 6-16 år der kom og sang - der var nationale hjemstavnssange, 
showprægede sange og opera. Det var et projekt den ene klub havde haft at hjælpe børn i gang med dette, 
så de kunne deltage i konkurrence. 

Da alt dette var overstået, men stadig var nogle kun ved forretten, så blev der startet op for kædedans. Og 
der var bare gang i det, og det blev der ved med, til sent på aftenen. 

   

Det er en aften vi fra Danmark vil tænke tilbage på, da den var så helt anderledes fra hvad vi er kender med 
Emma Gads regler. 

Birgit Neess Fredslund, Brørup-Holsted IW. 

Balchik 

Søndag den 9. okt. gik besøget til klubben Balchik, som blev startet i 2013, hvorfor de kalder det ”The year of 
Friendship”. 13 damer med hver sit talent har organiseret grupper, hvor nogle strikker, maler glas, laver -
decoupager, og andre skærer i træ. Bl.a. dette sidste blev bevist gennem de utallige gaver, vi som gæster i 
flere af Bulgariens IW-klubber modtog.   

Mange af deres produkter sælges til fordel for lokale projekter. 6 mødre i Balchik fik støtte til at passe deres 
spastisk lammede børn. Ved produktion af hjemmelavet chokolade kunne klubben sende penge til hjælp af 
renovering af en skolegård i byen. 

Men udblik har klubben også: ved kontakt med en indisk klub i Bombay har man ønsket at vise bulgarere et 
eksempel på indisk kultur. Man klædte – og malede – sig som indiske kvinder, lavede mad efter indiske 
opskrifter og forsøgte at lære indiske danse. Stor succes for IW. 

Til gengæld lærte de indiske venner nogle bulgarske traditioner fx at male påskeæg! 

Værd at bemærke er nok, at al kommunikation gik over nettet. Ikke noget med udgifter til rejser. 

Selv er IW-Balchik beskedne og synes ikke, de har udrettet så meget. Jeg synes de fortjener denne omtale, 
fordi de efter min mening har iværksat meget efter kun to års eksistens. 
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Som værter havde de lavet et omfattende program til os danskere. Vi besøgte deres etnografiske museum, 
et moderne Art Galleri og så en helt fantastisk botanisk have.  

 

Dagen sluttede med frokost det mest vidunderlige sted med bølgeskvulp som akkompagnement til et 
lækkert måltid, - der igen blev indledt med velkomsthilsenen: man brækker et stykke af et rundt højt 
formbrød og dypper sin del i en krydderblanding, hvor saltet er det overordnede. 

 

På vejen hjem kørte vi gennem det måske kendte Golden Sands Resort, et mægtigt område, som på grund af 
klimaet desværre kun er åbent 5-6 måneder om året. 

Sofie Munk, Brørup-Holsted IW 

Generelt om udvekslingsbesøget i Bulgarien 

“Unique and United” var Inner Wheels tema i 2015-2016.  

Unique er det, at vi på tværs af et distrikt i Danmark og i Bulgarien kan forene vore klubber ved et sådant 
besøg.  

United, ja det er vi. Jeg tror det gode samvær på tværs af klubberne i distrikt 45 er grunden til at vi blev 19 
deltagere på turen. Og det er vi ikke mindst på grund af distrikt 45’s fælles projekt med fremstilling og salg af 
smykker. Unique and United. 

“Touch a Heart” er dette års tema.  

Touch a Heart - ja, det skete mange gange på distrikt 45’s besøg hos distrikt 248 i Bulgarien. Først ved 
modtagelsen, senere ved de forskellige klubbers dejlige arrangementer, ved den højtidelige og sjove 
gallafest. Ikke mindst blev jeg rørt over, at der dukkede flere medlemmer fra helt andre klubber op for at 
hilse på os og være med en tid. Det var bl.a. medlemmer, som vi havde mødt ved deres besøg i Danmark i 
2014. Lørdag eftermiddag blev vi inviteret hjem til Vera for at vi kunne opleve et bulgarsk hjem. Vera er mor 
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til Mira, som var med os hele vejen og mormor til 3 skønne piger, som også på sigt kan blive gode Inner 
Wheelere. 

   

Sidst men ikke mindst er et sådant besøg på tværs af distrikter og lande et fuldendt eksempel på Inner 
Wheels formål: 

 To promote true friendship. 
 To encourage the ideals of personal service. 
 To foster international understanding. 

Vore to klubbers udveksling har stor betydning for os alle, ikke mindst for Bulgarien, som stadig er et ungt 
demokrati efter den kommunistiske magt blev afskaffet i 1970. Det er ikke længe siden, hvor der ikke var ret 
mange friheder til at forene sig, til at ytre sig osv. Efter landet kom med i NATO i 2004 og EU i 2007 er der 
sket store fremskridt, men vi kunne se, der er langt igen, før de er på vores status.  

Det er dejligt at se, at der skyder nye Inner Wheel klubber op overalt i landet, hvor der nu er 25 klubber. 
Tænk om der også kunne komme flere nye klubber i Danmark! 

Nina Fritsdal, Brædstrup-Ry Inner Wheel 

Vi har oprettet en fælles Facebook-side ” Inner Wheel Group D248 Bulgaria and D45 Denmark”, hvor der 
ligger mange flere dejlige billeder. Skriv til nina@fritsdal.dk, hvis du gerne vil have adgang til den ellers 
lukkede side. 

 

mailto:nina@fritsdal.dk

