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Velkomsthilsen 2019 – 2020                                                                   

Som ny tiltrådt nationalpræsident (landsformand) vil jeg gerne byde alle, gamle som nye 

og kommende medlemmer af Inner Wheel velkommen til et nyt år. 

Dette års internationale tema, valgt af verdenspræsident Phylis Carter  

 

 

Sammen med mit tema for de kommende 2 år 

          Inner Wheel gør en forskel 

fortæller så meget om, hvad Inner Wheel er, gør og formår. 

 

Inner Wheel gør en forskel på mange planer: 

På det personlige plan:  

- for mig og for hvert enkelt medlem af Inner Wheel betyder medlemskabet mange 

personlige gode oplevelser, møde med mange dejlige kvinder, der hver især er 

noget specielt, og der opstår venskaber for livet. 

- Udvikling ved alle de spændende og lærerige møder, vi får mulighed for at deltage i 

på såvel klub-, som regions-, lands- og internationalt plan. 

- Jeg lærer også meget om mig selv, via min interaktion med andre kvinder. 

- Prøv selv at lave en liste over hvad IW kan gøre for dig, og fortæl det til andre, som 

måske kunne have glæde af at være medlem. 

Fællesskabet/Rotationen 

- Det at medlemmerne, via vores rotationsprincip, påtager sig opgaver for 

fællesskabet såvel inden for klub som distrikt, nationalt og internationalt, giver en 

forståelse for samarbejdet og en mulighed for at præge udviklingen og skabe 

forandringer til glæde for andre. 

- Rotationsprincippet giver muligheden for, at vi er en levende organisation, idet ikke 

alle gør tingene på samme måde. Men det kræver selvfølgelig, at vi er åbne for 

forandringer. 

- Prøv her at lave en liste over hvad du kan gøre for IW, fortæl også om dette til 

andre 

http://www.innerwheel.dk/


Donationer 

- Inner Wheel gør virkelig en forskel via de enkelte klubbers støtte til mange gode 

formål, både økonomisk, men også praktisk hjælp mange steder. Vore klubber 

donerer hvert år samlet omkring 1 mill. kr 

- Landsindsamlingen, hvor vi på skift i landets distrikter vælger en organisation, som 

vi ønsker at støtte med vores landsindsamling. 

- Mødrehjælpen, som vi har valgt som vores projekt de næste 3 år under temaet –

Caring for women and girls. Her er mulighed for at give både praktisk hjælp samt 

donationer, ligesom salget af vore Madagaskar tasker støtter det formål. 

Internationalt støttes projekter rundt i verden med betydelige beløb (det kunne være 

spændende, om man kunne finde ud af, hvor meget det drejer sig om) 

NGO i FN 

- Inner Wheel gør også en indsats internationalt via vores deltagelse med konsultativ 

status i FN.  

- Vi er repræsenteret både i Geneve, Wien og New York 

- Vores repræsentanter følger og hjælper kommissionen mht vigtige temaer indenfor 

menneskerettigheder, børns rettigheder, kvinders forhold, familie, ældre og drogs.  

- Der ligger spændende rapporter på IIW’s hjemmeside. 

- Prøv selv at lave en liste over hvilken forskel dette gør, og frem for alt diskuter det 

med andre kvinder. 

 

Vore formål, som er utroligt enkle, men som vi hele tiden skal huske at omsætte til 

virkelige handlinger, rummes også i ovenstående 2 temaer: Inner Wheel gør en forskel og 

Together we can 

Venskab – hjælpsomhed – international forståelse 

 

Vil du vide mere om Inner wheel? Nederst på siden er nævnt vore 5 distrikter, og der 

kan du finde dit område. På det enkelte område (distrikts) hjemmeside, kan du finde en 

liste over klubber. Kontakt din lokale klub for at høre mere om os. Aftal evt. et besøg i 

klubben. 

Vi vil altid tilbyde dig  

Venskab – hjælpsomhed – forståelse 

Sådan at du kan være med til at gøre en forskel 

 

Kirsten Møller 

Nationalpræsident 2019-2021 

 


