
Distriktskædeoverrækkelse  

på Villa Galina d. 15.06.19 

 

Kl. 09.50 ankom Lene og jeg veloplagte til Villa Galina. Vi blev budt 

velkommen af en flok glade damer fra Haslev Inner Wheel Klub og efter 

check-in blev vi straks guidet hen til en improviseret Taske-shop. Disse 

smukke tasker bliver fremstillet af kvinder i Madagaskar. Ved køb af 

taskerne støttes kvinder i Madagaskar samt Mødrehjælpen i Danmark.  

Det er Skive Inner Wheel, der står bag ideen. Lene købte en fin lille sag… 

 

 

 

 

 

Det blev tid til at finde en plads ved de fint opdækkede borde. Eftersom 

der var frit valg mht. siddepladser, valgte Lene og jeg at sætte os på første 

parket sammen med nogle af pigerne fra Maribo, Anne-Grethe Nielsen fra 

Faxe, samt afgående Distriktpræsident Merle Conradi-Larsen og 

indgående Distriktpræsident Lone Elgkær.  



 



 

Vi kunne snildt følge med i det hele.. 



 

 

 

Lene smalltalker – stemningen var god. 



Der blev budt velkommen af Haslev Inner Wheels præsident, Mie 

Rasmussen, og efter en meget lækker brunch, blev det tid for Merle 

Conradi-Larsen, at sige et par ord til og om sin afgående bestyrelse. Det 

blev gjort i en munter tone og til tonerne af torden og lynild, da et uvejr 

desværre havde fundet vej til Sydsjælland. Merle takkede sin bestyrelse 

for et godt år og i den anledning sendte hun også flotte ord til vores egen 

Webmaster, Karin. Merle takkede for Karins indsats gennem 12 år og hun 

sagde blandt andet, at hun havde kendskab til en del udflugter, der var 

gået til Sax-Trans i Sakskøbing gennem tiderne. Gennem årene har Karin 

ydet en kæmpe indsats i forhold til teknisk it-support. Dejligt at høre 

Karins arbejde italesat og værdsat. 

 



Herefter blev det tid for Nationalpræsident, Birgitte Müthel, at sige et par 

ord. Hun talte blandt andet om, at mange af klubberne oplever 

tilbagegang i medlemstallet, samt Nationalbestyrelsen har øget fokus på, 

hvad der kan gøres, således at klubberne kan tiltrække nye medlemmer. 

Nytænkning samt bevarelse af traditionerne. 

  

Nationalpræsident Birgitte Müthel. 

 



Så blev det tid til selve kædeoverrækkelsen. Lone Elgkær blev af Merle 

Conradi-Larsen beskrevet som forholdsvis ny i Inner Wheel 

sammenhæng, lidt stille, men en kvinde med sine meningers mod og med 

styr på sine ting. Lone takkede for kæden og holdt en fin tale, hvori hun 

sagde, at hun glædede sig meget til sit år som Distriktpræsident. 

 

Merle giver kæden videre til Lone. 



 

Vores nye Distriktpræsident Lone Elgkær fra Haslev Inner Wheel Klub. 



Efter kædeoverrækkelsen blev der budt velkommen til Greg Kobett, der 

er uddannet landskabsarkitekt. Greg Kobett er sammen med sin partner, 

Stig Lauritsen, skaber og forpagter af Paradehuset på Gisselfeld Kloster. 

Denne dag skulle han ikke tale om Paradehuset, med derimod om 

arkitekten Martin Nyrup, der udover at have tegnet Københavns Rådhus, 

også har sat sit arkitektoniske præg på mange af Gisselfelds bygninger. 

 

 

Greg Kobett fortæller om Martin Nyrup. 

 



Efter endt foredrag var der mulighed for at tage turen til Gisselfeld Kloster 

og Paradehuset – hvis man havde tilmeldt sig dette ekstra arrangement. 

Lene og jeg valgte at sige farvel og tak for en dejlig dag og for et flot 

arrangement af Haslev Inner Wheel Klub. 

 

😊 Jeanne 

 


