
Juelsminde den 5 juni 2017.                                                                          

 

Sommer hilsen. 

 

Kære alle Inner Wheel medlemmer i Distrikt 45. 

 

Inner Wheel året 2016 - 2017 er ved at være slut for mange 
klubber. Nogle klubber har dog allerede haft 
generalforsamling og kædeoverrækkelse andre klubber 
holder den først  senere i juni måned, derved skifter 
klubberne også bestyrelser og nye kræfter træder til den 1. 
juli.  

 

Jeg håber, at I har haft et dejligt klub år med mange gode og 
interessante oplevelser. Jeg vil takke for den positive 
modtagelse, jeg har fået ved alle klub besøgene. Det har været 
spændende at deltage i jeres klub møder, og det har været 
dejligt at møde jer medlemmer i jeres vante omgivelser. Tak 
for mange skønne månedsbreve med mange virkelig gode 3 
minutter. For mig har det været en fantastisk Inner Wheel 
rejse. 

 

Med vort medlemskab i Inner Wheel viser vi et ansvar for de 
mennesker, der ikke er ligeså heldige som os, fordi vi 
bidrager til velgørenhed, sociale projekter og organisationer 
både lokalt, nationalt og internationalt. Desuden får vi et 
netværk og på sigt værdifulde venskaber, vi møder andre 
kvinder, der har de samme intentioner, og som har lyst til 
fortsat at udvikle sig. Ved at give får vi meget igen, men hvor 
meget bestemmer man selv. Det giver frihed og råderum til at 
deltage i vore møder, fordi vi ikke kun har købt et enkelt 



foredrag i AOF. For mig er det præcis forskellen, og det er 
derfor jeg er medlem af Inner Wheel. 

Jeg vil ønske jer en skøn sommer med masser af dejlige 
oplevelser, der vil give jer masser af energi til at fortsætte 
jeres Inner Wheel aktiviteter efter sommerferien.  

Jeg vil også her benytte muligheden til at takke hele 
distriktsbestyrelsen for et rigtig godt samarbejde i dette 
Inner Wheel år. Det har været givtigt , energisk og fuld af 
gode positive ideer simpelthen et samspil imellem alle 
medspillere i bestyrelsen. De der forlader bestyrelsen vil være 
savnet i det kommende år, men Inner Wheel hjulet skal dreje 
endnu engang. 

Mange sommer hilsner fra  

Distriktspræsident for IW året 2016 – 2017 Judy Rieneck. 

 


