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Mit nøgleord er Rummelighed. 
Jeg vil gerne arbejde for at gøre IW-hjulet stort og rummeligt. 
både indholdsmæssigt og størrelsesmæssigt. 
 
Vi skal rumme hinanden. 
Vi er alle innerwheelere, men forskellige mht. alder, uddannelse, erhverv, økonomiske forhold, interesser, 
personlighed m.m.  
Dronning Margrethe har sagt: ”Hvis man kun omgås dem, der ligner en selv, så bliver man i en meget lille 
cirkel”. 
Netop vores forskellighed og mangfoldighed betyder, at vores fællesskab udvikler sig tilmeget mere end en 
hyggeklub. 
 
Vi skal være fælles om løsning af vores klubopgaver.  
På den ene side vil jeg gerne slå et slag for den mulighed for personlig udvikling, der ligger at beklæde en 
bestyrelsespost, ikke mindst præsidentopgaven. 
Men på den anden side skal vi have forståelse for, at det yngre medlem, der har travlt på arbejdsmarkedet 
og yngre hjemmeboende børn, kan finde et helt års (eller tre års) bestyrelsesarbejde uoverskueligt. 
Derfor vil jeg opfordre til, at nogle medlemmer sidder i bestyrelsen, mens andre løser konkrete og 
tidsmæssigt overskuelige opgaver. Til andre tider vil det være omvendt.  
Enhver aktivitet - stor eller lille - udløser engagement. 
 
Fundamentet i IW er livet i klubberne. 
Vores force er, at vikan putte ALT ind i vores møder og andre arrangementer. 
Vi skal blande alvor med sjov og ballade. Være seriøse. Være tøsede. Rumme det hele. 
Vi får så mange oplevelser, som andre ikke kan få, fordi de ikke er medi en organisation som vores. 
Og med den rummelighed kanvi bestandigt tilpasse os det til enhver tid skiftende samfund. 
 
Al den tid, jeg har været medlem af IW, har vi talt om, hvordan vi får nye medlemmer. 
Jeg tror, at nøgleordet er synlighed. 
 
Gode lokale hjælpeprojekter er naturligvis forbundet med synlighed. 
Men jeg tror i høj grad, at vi skal gøre os synlige ved at fortælle vidt og bredt, hvad vi laver på vores 
klubaftener. Jeg tror, at det er klublivet, vi skal sælge os selv på.  
 
Inviter til IW …… og vær lige søde ikke kun at tænke på Rotarykoner og din nærmeste veninde. 
Enhver kvinde, du møder på din vej, til gymnastik, på golfbanen, i en forretning, via dit arbejde, i dit barns 
skole, i aftenskolen eller hvor ved jeg, kan være et potentielt medlem af Inner Wheel. 
 
Vi skal også være åbne overfor at invitere en kvinde, der stammer fra et andet land. Det være sig en 
udlænding, der har giftet sig med en dansker, eller en expat, der midlertidigt arbejder i Danmark, eller en 
kvinde, der er flyttet til landet med sin familie. 
IW er upolitisk og usekterisk. Man er i IW uden hensyn til politik, race eller religion. 
 
Kan en kvinde med en oprindelse uden for Danmark gå ind for vores formål, og kan klubben godkende 
hende, vil det kun være berigende at få hende med.  -  Vi skal tænke rummeligt.  
 
 



Jeg føler, at der er behov for en større bevidsthed om, at vi er en del af en verdensorganisation. 
Vores pastverdenspræsident, Charlotte De Vos, havde i sin præsidenttid som tema UNIQUE and UNITED. 
Jeg holder meget af de ord. 
Det er Unikt, at vi er innerwheelere i et verdensomspændende fællesskab sammen med 100.000 andre 
piger. Et fællesskab, hvor alle har samme formål – uanset om IW klubben ligger i Nigeria, England eller 
Indien. 
Derfor ser jeg gerne, at vi i klubberne opprioriterer ISO- opgaven. 
 
IW har NGO status i FN og arbejder for Menneskerettigheder, Børns rettigheder og Kvinders vilkår. 
I det internationale arbejde påpeger IW, hvilken situation kvinder er i, og hvilken betydning kvinder har i et 
hvert samfund. 
Også i Danmark er der mange kvinder og børn, der har brug forstøtte. 
Hjælpsomhed forbindes oftest med penge. 
Men hjælp er ikke nødvendigvis penge. 
Hjælp er også moralsk støtte, en hjælpende hånd eller en god oplevelse. 
Tænk over, om der er noget, som din IW-klub kan byde ind med. 
 
I april 2018 er der international convention i Melbourne i Australien 
Det er en lang tur, men jeg håber, at der kommer mange med fra vores distrikt. 
Vi, der har været med til et tidligere convention, ved, hvilken enorm oplevelse det er at mødes med 
ligesindede Inner Wheeler from all over the world. 
Uanset om du tager med eller ej, så benyt lejligheden til at følge med i det internationale arbejde, som er et 
væsentligt fundament for vores virke, og vær med til at planlægge vores indflydelse på, hvad der besluttes. 
 
En mere tilgængelig måde at opleve det internationale IW er deltagelse i distrikt 45s samarbejde med vores 
venskabs distrikt 248, der dækker hele Bulgarien. 
Vi danskere og bulgarerne kan lære meget af hinanden. 
Vi er velstillede og har lang IW-erfaring. Bulgarerne er først ved at rejse sig efter kommunisttiden.  
De er ydmyge og dybt taknemmelige for vores venskab. Og så er de søde, varme og hjertelige. 
I foråret 2019 skal bulgarerne på genvisit i Danmark. 
Lad os være rummelige og give dem - og dermed os selv - uforglemmelige oplevelser. 
 
Distrikt 45 er et velfungerende distrikt. Det skal vi værne om. 
Samarbejdet på tværs af klubberne er styrket under flere års omfangsrige produktion af og 
indtægtsgivende salg af smykker. Hanne Lauritsen, Ringkøbing, vil stadig sælge af vores varelager,og stort 
tak til hende. 
Det vil være dejligt, om vi i distriktet kan gå sammen om et nyt tilsvarende projekt.  
 
Dog tror jeg, at det vil give større medlemsaktivitet og synergi, hvis 3-4 klubber går sammen om en opgave.  
Samarbejde i mindre regioner kender vi fra intercity-møder og distriktspræsidentens besøg. 
Jeg vil opfordre til øget erfaringsudveksling og samarbejde på tværs af klubberne. 
 
Jeg ser frem til mit år som distriktspræsident. 
Heldigvis står jeg ikke alene.Det er os alle i fællesskab, der med vores uendelige muligheder kan og skal 
fylde året medde bedste IW oplevelser - til glæde for os selv - og til glæde for andre. 
 
Anne Grete Kampmann 
Vicedistriktspræsident 
 
 


