
Distrikts- og Landsmøde 
 På Hotel Nyborg Strand d. 5 – 6 oktober 2019 

Lørdag morgen d. 5. oktober i Det Herrens År 2019, drejede en velkendt, hvid 

Peugeot ind i vores indkørsel. Bag rettet sad Fru. Sekretær, Lene Jensen. 

Snart rullede den hvide Peugeot lystigt nordpå af motorvejen og kursen var sat: 

Hotel Nyborg Strand. 

Efter registrering og lidt smalltalk med andre Inner Wheeler, gik vi begge ind i den 

store sal. Forinden havde jeg haft lejlighed til at hilse på vores Nationalpræsident, 

Kirsten Møller, der stod ved registreringsbordene og tog i mod. Jeg oplever en 

nærværende, humoristisk og meget imødekommende person i vores 

Nationalpræsident ♥ 

Første punkt på den store fælles dagsorden var, uddeling af Årsindsamlingen. Dette 

års indsamling gik til Lukashuset, der er et børne-og unge hospice i Hellerup. Beløbet 

der blev overrakt lød på 183.130, - kr. Derudover blev Lukashuset givet yderligere 

158.090, - kr. fra Distrikt 47, som forinden havde overført 35.049, - kr. Det vil 

dermed sige 376.269, - kr. i alt. Repræsentant, Signe Hørlück, var den glade og 

taknemmelige modtager af pengene på vegne af Lukashuset. 

    

 

 

På billedet ses Nationalpræsident, Kirsten Møller, 

byde velkommen til Signe Hørlück, der 

efterfølgende takkede for donationen og fortalte 

om Lukashuset. 

 

 



Herefter blev der præsentation af næste års modtager af 

Årsindsamlingen, nemlig organisationen TUBA. Psykoterapeut Alex 

Kastrup Nielsen, der er stifter af TUBA, havde forberedt et informativt 

oplæg, som han fremlagde. TUBA (Terapi og rådgivning for Unge, som er 

Børn af Alkoholmisbrugere) er en selvejende organisation under Blå Kors 

Danmark, som yder bistand til børn og unge mellem 14 og 35 år, hvis 

forældre er alkohol- eller stofmisbrugere. 

 

 

 

Med sig havde Alex Kastrup Nielsen den unge mand, Nicklas, der fortalte 

sin personlige historie om en opvækst med en alkoholiseret mor.  

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Blå_Kors_Danmark
https://da.wikipedia.org/wiki/Blå_Kors_Danmark
https://da.wikipedia.org/wiki/Alkoholisme
https://da.wikipedia.org/wiki/Stofmisbrug


 

 

Her ses Nicklas fortælle sin 

personlige og rørende historie om 

sin barndom i et hjem, hvor 

moderen var alkoholiker. 

 

Nicklas fortalte endvidere, 

hvordan han havde fået hjælp, 

støtte og vejledning af TUBA. 

 

 

 

 

Nu blev det tid at høre om ”Taskeeventyret”: Sophie Nordentoft, der er 

den ene kvinde bag Madam Græskar, fortalte levende om, hvordan ideen 

med import af de flotte tasker opstod. 

 



Jeg kan anbefale at kigge forbi Madam Græskars hjemmeside, som du 

finder her: http://www.madamgraeskar.dk/ 

Lene og jeg måtte naturligvis også forny taskegarderoben       Det er 

fuldstændigt VILDT, som de tasker sælger og dermed indsamler penge til 

Mødrehjælpen     

 

 

 

http://www.madamgraeskar.dk/


Min nyerhvervede taske: 

 



Efter frokost og interessante samtaler med piger fra Skanderborg IW stod 

den på Distriktsmøde. 

 

På mail havde Lene og jeg 

god tid forinden denne 

weekend modtaget 

beretninger fra Distrikts-

præsident, Pastdistrikts-

præsident, IT-ansvarlig, 

samt DISO. 

Da mødeansvarlige meget 

fornuftigt antog, at alle 

havde læst disse 

beretninger, kunne 

ovennævnte bruge deres 

taletid på ”Highlights”: 

Dvs. tale uddybende om 

særlige emner. Virkelig en 

god og effektiv måde, at 

afvikle møde på       

 

 

Der er to citater/statements, der er gået igen både på Distrikts- samt 

Landsmødet: 

• Inner Wheel – Verdens bedst bevarede hemmelighed. 

• Synlighed – sammenhold – nye medlemmer. 

Efter velkomst, sang og beretning ved Distrikts-præsident, Lone Elgkær, 

blev det tid for mødeafvikling. 



 

 

Lone Elgkær, Distrikts-præsident, bød 

velkommen til Mødet og tændte et lys 

for venskab og sammenhold. Vi sang: 

Livstræet af Hans Holm og Erik 

Lindebjerg Der blev holdt et minuts 

stilhed for at mindes afdøde Inner 

Wheel medlemmer siden 

Forårsdistriktsmødet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Merle Conradi-Larsen, Pastdistrikts-

præsident, valgte at bruge sin taletid på 

blandt andet at tale om Branding og Studentertræf: Rotary har valgt at de 

fremadrettet vil afholde et fast program på Trelleborg hvert år, og de vil 

involvere Rotex i afviklingen, derfor er Inner Wheels rolle i forbindelse 

med det årlige studentertræf nu udspillet. Samarbejdet omkring 

studentertræffet med Rotary D 1480 ophører. Det økonomiske tilskud fra 

Inner Wheel bortfalder ligeledes, og klubber der står på listen til at 

arrangere dette træf, kan fremadrettet bruge kræfterne på andet. 



Under vores Dirtriktsmøde fik vi besøg af Nationalpræsident, Kirsten 

Møller samt IW presseansvarlig Charlotte Freiberg.  

 

Charlotte Freiberg og Kirsten Møller  Kirsten Møller 

 

Dagsorden samt fyldestgørende referat kan se på: 
http://www.intern.distrikt48.innerwheel.dk/da/Efteraarsdistriktsmoede2019  
kræver Log-in. 

 

Festaften var arrangeret af Svinninge IW-klub og var et fyrværkeri af sjove 

indslag, dejlig mad og ikke mindst skønt samvær med andre skønne Inner 

Wheel piger, der alle arbejder for den samme gode sag: 

• At fremme og styrke venskaber 

• At yde hjælp og støtte 

• At fremme og styrke forståelse mellem mennesker, både lokalt 
og internationalt 

http://www.intern.distrikt48.innerwheel.dk/da/Efteraarsdistriktsmoede2019


  

 

Vi havde fornemt besøg ved aftenens 

fest. Måske et kommende Inner Wheel 

medlem? 

 

 

 

 

 

 

Næste dag stod den på Landsmøde, hvor mange ting blev vendt. Der var 

præsentation af kandidater til posten som Vicenationalpræsident. Der er 

4 gode kandidater til posten som vicenationalpræsident. Rækkefølgen af 

præsentationerne er bestemt ved lodtrækning. De 4 kandidater fik 

muligheden for at præsentere sig selv. Præsentationerne kan findes på 

IW’s hjemmeside. 

 

Jeg vil opfordre alle til at gå til Interne Hjemmeside og læse de to 

fyldestgørende referater     

 

Efter en spændende weekend blev det tid til at stemple ud fra Hotel 

Nyborg Strand. 

 

Søndag eftermiddag satte Lene og jeg os i den hvide Peugeot igen og 

denne gang var kursen sat mod Sakskøbing. Med os hjem havde vi en 

masse gode oplevelser samt et bagagerum fyldt med dåseringe!       



 

 

De bedste hilsner fra Jeanne     


