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BREAKING NEWS – ÅRSINDSAMLING 2019 - 2020 
Nationalpræsident Birgitte Müthel meddeler følgende: Distrikt 48 oplyser herved, at afstemningen 
om den kommende årsindsamling er slut. 
Valget blev TUBA, www-tuba.dk. 
Inner Wheel Danmark glæder sig over at kunne være med til at støtte endnu et fantastisk projekt, 
og er ved støtten til TUBA med til at gøre en kæmpe forskel for unge mellem 14 og 35 år, der er 
vokset op i familier med alkohol- og stofmisbrug. 
 
IW-mødet mandag den 4. marts foregik i Galleri Finnermann, blev en dejlig og farverig 
aften, hvor vi nød en meget lækker tapasanretning med lokale specialiteter og hertil et glas vin 
med kunstetiket. Og medens regn og rusk herskede udendørs kunne vi nyde fortællingen om 
husets meget lange historie – ja helt tilbage til ca.1740. Det er en af de sidste, tilbageværende 
bygninger fra det gamle Nykøbing Slot, som har stået på slotsområdet, og som har været brugt af 
kongehuset som magasinbygning. Pakhuset i Slotsgade, Fiskerhuset og Kuskestalden var i en 
elendig tilstand, da Finn Arnesen købte husene af Museum Lolland-Falster for 3 år siden. 
Stueetagen og førstesalen i Pakhuset og i Fiskerhuset er fra gulv til loft tæt pakket med malerier og 
udsmykkede krukker af Finn Arnesen – alias kunstneren Finnermann – der er inspireret af Cobra-
maleren Asger Jorn og amerikaneren Jackson Pollack. Dette arrangement er en ”udløber” af 
kamingruppe 4, 2018 bestående af Inger Bacher, Susser Lindrup Jensen, Anne-Grethe Rude, Mona 
Buxbom, Anni Høeg og Ulla Petersen. 
 
Sisse Buchleitners 3 minutter var ord til eftertanke om ”tidssyge” – og sluttede med ordene: Nogle 
gange er fem minutter, hvor du trækker vejret med bevidsthed i åndedrættet i maven nok til at 
træde ud af tidssygen og ind i nuet. Hvad med lige nu ❤. Læs meget mere i månedsbrevet.  
Birgitte Jacobsen sluttede aftenen med at læste dagens digt – det meget poetiske digt 
”Fortovscafé” af afdøde Prins Henrik. Dette gav også noget at tænke over, inden vi kunne takke af 
for en dejlig aften, og begive os ud i VIRKELIGHEDEN.  
 
Et lille tilbageblik på vores seneste aktiviteter 
 
Februarmødet den 2. februar – sangaften med Karina Fredensborg 
En fantastisk livsbekræftende aften ”omkring et flygel” i den nyrenoverede sal på Hotel Saxkjøbing, 
hvor vi fik rørt stemmebåndet og lattermusklerne. 
 
Benedikte Pontoppidan Møller havde ”3 minutter” og fortalte med udgangspunkt i TV-serien ”The 
outlander”, som går 200 år tilbage i datidens Scotland, hvordan hun så verden, hvis man i stedet 
for tog 200 år frem i tiden. Et spændende oplæg til eftertanke.    
 
Kamingruppe 3 (Benedikte, Lene J, Sisse, Anne-Lise, Birgit L, Kirsten og Conny) var arrangør af 
aftenens sangaften med Karina Fredensborg, som er leder af Lollands Musikskole mm. Vi delte os i 
sopraner og alter og Karina instruerede os, så vi kunne synge 2 stemmigt. Hun var en fantastisk 
positiv og glad person, og det smittede jo af på os, - så vi alle sang alt det, vi havde lært. En dejlig 
aften med god stemning og gode stemmerJ 
 
Præsentation af IW - bestyrelse 2019-2020  
Jeanne præsenterede sin nye bestyrelse:  
Præsident: Jeanne Andersen  
Vicepræsident Britta Olsen  
Pastpræsident Ulla Petersen  
Kasserer: Helle Poulsen  
ISO Birgit Lander  
Klubmester Sisse Buchleitner  
Bestyrelsesmedlem Birgitte Lauritzen  
Sekretær Lene Jensen 
 
Kaminmøderne hos fire værter mandag den 21. januar 2019 
Referater fra de 4 grupper er modtaget, og ideer og helt konkrete mødeforslag er afleveret til 
Jeanne og hendes bestyrelse, der kan arbejde videre med. Grupperne har samstemmigt 
konkluderet, at vi som minimum skal pause loppemarkedet. Der er kommet en del andre 
ideer/forslag til andre aktiviteter til at indsamle penge til velgørenhed. TAK til værterne. 
 



Julemødet på hotellet den 3. december, hvor et veloplagt juleteam tog imod os.  
Britta Olsen fortalte os et hyggeligt juleeventyr: ”Sådan var min Økologiske barndomsjul”        
 
Efter en dejlig julemiddag overtog Juleteamet, og med hjælp fra klubmedlemmer blev der 
underholdt med sketchen ”Pille Gurlis historie”. Den skønne Gurli bliver forfulgt af den væmmelige 
Beskidte Børge, som vil kysse hende. Historien udspilles i og omkring den gamle, dejlige 
bedstemors hus med det levende sofabord, den puklede sofa og skæve standerlampe. Hunden Fido 
passer godt på hele herligheden. Historien ender heldigvis godt, da den flotte Rene Rolf dukker op 
og reder Gurli. Beskidte Børge forvises fra stedet, og de lever alle lykkeligt til deres dages ende. 
  
Under kaffen blev hatten sendt rundt til frivillige donationer til velgørenhed. Ligeledes blev der 
afholdt auktion over diverse gaver. Vi fik i alt på aftenen indsamlet kr. 6.685,-. FLOT!  
På seneste bestyrelsesmøde enedes vi om, at sende pengene videre til Jeannes bestyrelse til 
beslutning om, hvor pengene skal gøre gavn. Begrundelsen var, at der er stor usikkerhed om, 
hvilke arrangementer, der skal afløse loppemarkedet. 
  
 


