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TILLID – TRADITIONER – OG UDSYN,  

skal til, for at have et godt klubliv. Og som symboliseret ved en prik midt i vores nye logo, er det klubben og 

klublivet, det hele drejer sig om.  

”Plejer er død” – hører jeg ofte. Men jeg vil gerne vække ”plejer” lidt til live igen.  

I Grindsted IW klub fik man en hel del nye, yngre medlemmer. Dejligt, skulle man synes, men det blev 

begyndelsen til enden.  

”Plejer er død” sagde de – slut med 3 minutter, månedsbrevgennemgang og dagens digt. Mange ældre 

medlemmer meldte sig ud – de kunne ikke genkende deres klub – og lidt efter lidt forsvandt de nye yngre 

medlemmer også – hvad var der særligt ved at være med i en klub, der ligeså godt kunne være hvilken som 

helst anden spise-, netværks- eller foredragsklub.  

Og klubben – charteret i 1956 – blev lukket.  

Det er vigtigt at passe på vores traditioner – de traditioner, der gør IW til IW.  

Selvfølgelig skal der være plads til fornyelse – men husk, ændringer skal foretages i et tempo, så alle kan 

følge med. Får vi nedlagt vores klubber, er der jo ikke noget tilbage at forny på!!  

Men vi skal ikke lukke os om os selv. International forståelse er 3. ben i vores formålsparagraf.   

Som I har hørt arbejder vores pastpræsident og bestyrelsen ihærdigt på at få oprettet en Europea-klub i 

Århus.  

I den forbindelse, har vi fået mulighed for at åbne vores hjem for ”Danes and Fun”, et koncept for The 

International Community under Erhverv Aarhus, for at skabe et netværk for udenlandske ansatte og deres 

familier – her kan vi vise, at vi i IW virkelig vil arbejde for international forståelse. Og at Danmark ikke 

fortjener det dårlige ry vi har fået i udlandet med hensyn til vores behandling af fremmede.  

I vores distrikt har vi et venskabsdistrikt i Bulgarien. Min egen klub har en venskabsklub i Tyskland.  Og jeg 

ved, mange af jeres klubber også har internationale venskabsklubber.  

Det er så enormt givende, at møde Inner Wheelere fra andre lande, - husk, vi kan besøge alle IW klubber i 

verden, når vi er ude og rejse – det er ret enestående.  

Og det er dejligt, at IW vokser i store nationer som Indien og Nigiria, men vi skal passe på, at vi kan bevare 

mangfoldigheden, så Europa også fremover er repræsenteret i de styrende organer. Der for er det vigtigt at 

vi står sammen i Europa – også i Inner Wheel.   
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