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1. august 2019 

 
 

Kære alle i Inner Wheel Danmark 

 

Så er vores Inner Wheel sommerferie forbi og alle er klar til et nyt år med mange dejlige 
oplevelser. 

 

Velkommen til alle nye bestyrelser i klubber, distrikter, på nationalt plan og internationalt, samt 

ikke mindst til alle medlemmerne af Inner Wheel. 
 

Tak til jer alle, fordi I har betroet mig opgaven, som Nationalpræsident, jeg skal gøre mit 

bedste for at leve op til jeres tillid. 

 
Det jeg gerne vil arbejde på de næste to år er, at vi i fællesskab, alle landets klubber og 

distrikter, får udviklet og forenklet vores organisation, så den passer bedre til dagens Danmark 

og danske kvinder. 

 

Vi skal have vores organisation ned på jorden, gøre tingene enklere. 
Vi skal være synlige – have holdninger til f.eks. verdensmålene.  

Vi skal bruge de sociale medier til at vise og fortælle hvorfor, enhver aktiv kvinde i Danmark, 

skal ønske at blive medlem af vores organisation, men her skal  

Vi huske at det ikke er os selv, vi skal vise og fortælle om, men det vi gør, og det IW gør for os. 
 

Vi har nok ikke helt frigjort os fra vores historiske oprindelse, som en form for 

underorganisation til Rotary, hvor vi i princippet ikke selv skulle gøre noget for at blive kendt og 

tiltrække nye medlemmer. 
 

Nu skal vi ud over rampen, ud over vores komfort zone og være synlige i omverdenen. 

Vi skal ændre vores image, som hattedamernes klub. 

Vi er moderne, måske nok modne kvinder, men vi vil gerne, alle være med til at gøre en 

forskel. Vi vil gerne alle dele vores enkle, men fantastisk formål med andre kvinder 
 

VENSKAB – HJÆLPSOMHED – FORSTÅELSE FOR ANDRE 

 

Det tema jeg har valgt for min periode er: 
 

Inner Wheel gør en forskel: 

På det personlig 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 har gjort for dig. 

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 har gjort for IW. 
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Donationer 

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

både økonomisk, men også praktisk hjælp mange steder. 

- Landsindsamlingen, hvor vi på skift 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 dette 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) 

- Prøv at lave en liste over hvad du og din klub har ydet. 

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 stoffer.  

- Der ligger spændende rapporter på IIW’s hjemmeside. 

- Prøv at lav en liste over hvilken forskel det har gjort. 

Håber I alle vil være med til at gøre en forskel 

 

Med det ønsker jeg alle et rigtigt godt Inner Wheel år 2019-2020 

Mange hilsner 

Kirsten Møller 

Nationalpræsident 2019-2021 

 
 

                                                                
 

 

 
 

 

 

 
   

       

   

 

  


