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Skal vi i Inner Wheel efterlade lidt større fodaftryk?? 
 

”Danes and Fun” hedder et program under Erhverv Aarhus, som pastdistriktspræsident Judy 

Rieneck og vicedistriktspræsident Dine Nielsen var til møde med i forbindelse med vores tanker 

om at oprette en Inner Wheel Europæaklub i Aarhus. 

 

I al korthed går det ud på, at danske familier åbner deres hjem for en udenlandsk familie et par 

timer en søndag eftermiddag, hvor man over en kop kaffe eller te får en snak om stort og småt. 

Ifølge Erhverv Aarhus, der har et afvekslende program for the International Community for at 

være med til at sikre udenlandsk arbejdskraft i Aarhusområdet, er det et stort ønske hos de 

tilflyttede udenlandske familier at møde danskerne og opleve danske hjem. 

 

Og hvad har det med Inner Wheel at gøre? 

 

 For det første er international forståelse en del af vores formålsparagraf. 

 For det andet kan vi sagtens forstå ønsket om at lære det land, man nu skal bo og arbejde i 

– måske bare en årrække – bedre at kende. Vi ville alle sammen ønske det samme i deres 

situation. 

 For det tredje vil initiativet styrke Inner Wheels image som international NGO organisation 

under FN betragteligt. Vi døjer stadig med at stå i skyggen af Rotary, og trænger til at få 

vores eget ”ansigt” udadtil. 

 Og for det fjerde kan det være vejen til at skaffe medlemmer til Europæaklubben i Aarhus. 

 

Men rent praktisk – kan vi tale med dem, hvad skal vi snakke om, hvad forventes af os?? Gider 

de f.eks. køre helt til Esbjerg eller Horsens for en kop kaffe?? 

 

De vil alle kunne tale engelsk – og ellers kommer man langt med tegnsprog og lidt god vilje. 

Der forventes ikke andet af os end en kop kaffe, lidt blødt brød og venlighed. Og en lille historie 

om Inner Wheel. Ja, for en udlænding er der ikke rigtig noget, der er langt væk i lille Danmark 

– hvis man nu kommer fra Australien, USA eller et andet stort land. 

 

Hvordan kommer vi videre? 

 

Fortæl om initiativet på næste klubmøde – bed interesserede medlemmerne melde sig – send 

navn og adresse til Dine Nielsen, som så vil viderebringe de kommende værter til Erhverv 

Aarhus, som vil melde tilbage om, hvem og hvornår. Måske er der ikke så mange, der tager 

imod tilbuddet – måske er der mange. Vi ved det ikke. Vi håber, at mange Inner Wheelere vil 

åbne deres hjem og selv få en god oplevelse. 

 

Mange varme Inner Wheel hilsener 

 

Judy Rieneck   Dine Nielsen  

Pastdistriktspræsident   Vicedistriktspræsident 
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