
Juelsminde den 10 marts 2016. 
 
 
Hvordan samler vi fortsat Inner Wheel medlemmer i Distrikt 45 til fremadrettede fælles projekter? 
 
Vi har i Distrikt 45 de sidste par år fremstillet forskellige typer af smykker, hvor overskuddet ubetinget er 
doneret til velgørenhed. Det har givet Distrikt 45 et fantastisk flot overskud, men uden rigtig mange frivillige 
medlemmers hjælp var det flotte resultat ikke lykkedes. Jeg vil derfor rette en megen stor tak til alle de 
medlemmer, der har bidraget, og som har brugt rigtig meget af deres fritid på dette ambitiøse projektet. En 
ganske særlig tak til tidligere Distrikt Præsident Laila Bonde Sørensen, fordi du virkelig har været primus 
motor på denne store opgave. Mange andre har også ydet et kæmpe stykke arbejde, i den forbindelse vil jeg 
også nævne tidligere Distrikt Kasserer Hanne Lauritsen, der i timevis har stået i Distrikt 45 salgsbod og 
endvidere har sendt smykker til Inner Wheel medlemmer i både ind –udland. Vi sælger stadigvæk smykker, 
men salget går ikke ligeså hurtigt som tidligere, hvilket er helt naturligt efter et forrygende salg i København 
under Convention. Jeg vil derfor opfordre jer til at handle i Distrikts 45 butik i dag. Tænk på om I ikke kunne 
bruge en veninde, søster eller værtinde gave. Vi er i Distrikt bestyrelsen blevet enige om at fortsætte med 
smykke projektet indtil videre, i alle tilfælde så længe der er en efterspørgsel på smykkerne. Vi vil, som I kan 
se også fremstille smykker med nye perler og stene. Men er der stadigvæk interesse blandt vore medlemmer 
til at hjælpe med at fremstille smykkerne? Uden medlemmernes hjælp kan smykke projektet næppe 
fortsætte. Men ud over at vi har doneret rigtig mange penge til velgørenhed, synes jeg, at det at skabe 
aktiviteter sammen giver et meget positivt samvær. Rigtig mange Inner Wheel medlemmer er ressource 
stærke kvinder med fantastiske kompetencer, det afspejler smykke aktiviteten tydelig. Det har givet et 
større sammenhold, hvor vi har tydelig gjort at fælles aktiviteter skaber dynamik, og set i det perspektiv har 
vi nogle forsatte interessefællesskaber, at skabe større opmærksomhed på Inner Wheel både lokalt og 
nationalt. Vi har rammerne, Klubberne, men vi er udfordret på alle de fantastiske tilbud og muligheder, der 
er i dagens Danmark. Vi skal blive bedre til at synliggøre os selv. Vi skal skabe opmærksomhed, b.la ved at 
benytte medierne meget mere og tale positivt om Inner Wheel og alle de ting vi oplever, for det giver 
dynamik og livskvalitet. I Inner Wheel har vi et organiseret frirum, og vi er en del af et større fællesskab. Vi 
skal være stolte af at være medlem af Inner Wheel og vise det b.la ved at bære vores emblem og synliggøre 
Inner Wheel uden for møderne, så andre kan spørge om, hvad det er for et emblem vi bærer.  
Jeg vil bede jer om, at gå hjem til næste klubmøde og diskutere om i mon ikke har ”ting og sager” liggende, 
der fylder op i skuffer og skabe, og som ikke længere anvendes. I kunne samle alle disse ting sammen og 
sælge dem på jeres lokale Loppemarked, så de kunne komme andre til gavn, tænk blot på alle de flygtninge 
Danmark har modtaget de seneste år, de skal jo alle etablere et hjem. Overskuddet fra alle klubbernes 
Loppemarkeder skal gå til Distrikt 45 valgte velgørenheds projekt sandsynligvis Årsindsamlingen for 2016  -  
2017. Jeg håber, at I vil modtage konceptet positivt og yde en indsats for ideen. Til den klub i Distrikt 45, der 
samler flest penge sammen, og donorer pengene til Årsindsamlingen 2016 – 2017, vil jeg forære Champagne 
til en hygge aften.   
Jeg har også andre ideer, men har fravalgt dem b.la på grund af, at Politikeren Anders Samulesen valgte at 
servere hjemmebagte boller og kaffe til et vælgermøde i sit hjem og i den forbindelse fik han besøg af 
Fødevarestyrelsen, og jeg synes ikke, at medlemmer af Inner Wheel skal sættes i problemer med velmente 
velgørenheds projekter.  
Er der medlemmer der ”brænder for” et godt fælles projekt så kontakt mig endelig. 
En mentor ordning for en familie, et barn eller ungt menneske kunne også være en mulighed, men det 
koncept, synes jeg, er bedst egnet i klub regi`.  
Distrikts 45 ambition er, at vi indtil videre skal forsætte med disse velgørenheds projekter både i klubberne, 
i distrikterne og nationalt, fordi der er behov for os, og fordi det er med til at tydeliggøre, hvem Inner Wheel 
er.  
Vi vil I Distrikt bestyrelsen, håbe at klubberne i Distrikt 45 vil evaluere positivt på disse fortsatte ideer og 
tanker. Vi vil ønsker for jer, at jeres klubliv vil fortsætte i rivende udvikling, forvi skal blive ved med at 
tiltrække nye Inner Wheel  medlemmer til vores klubber og huske på, at det er, når det går allerbedst i 
klubben, at man skal have nye medlemmer, for vi vil gerne have endnu flere positive dynamiske ressource 
stærke medlemmer i vore klubber. 
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