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Sakskøbing Inner Wheel Klub er kommet ”flyvende” fra start i jubilæumsåret 

Det nye Inner Wheel år startede den 1. juli, netop på Sakskøbing Inner Wheel klubs 40 års fødselsdag (Charterdag), 

hvor medlemmerne fra Sakskøbing valgte at starte deres egen klub. Klubben blev fejret på mødet den 13. august i 

den nyrenoverede sal på Hotel Saxkjøbing med gæster, middag og spændende foredrag. 

Birgit Lander, der er det medlem, der har været med længst holdt aftenens obligatoriske 3 minutter, og fortalte bl.a.: 
”Maribo IW optog fra starten Rotary hustruer og pårørende fra Maribo, men også fra Sakskøbing og Rødby. Klubben 
voksede – tæt på 50 medlemmer, flest fra Sakskøbing. Klubnavnet blev ændret til Maribo-Sakskøbing. Vi havde 
mange fine og gode oplevelser sammen. I Sakskøbing blev vi dog klar over, at tiden var inde til, at vi blev to klubber. 
En i Maribo og en i Sakskøbing. 
  
SAKSKØBING INNER WHEEL KLUB, stiftedes den 1. juli 1978, dansk klub nr. 133. Med 25 medlemmer.” 

I 2018 har klubben 32 medlemmer, som alle er engagerede og gør det spændende at være en del af en international 

kvindeorganisation.  

Den ”flyvende” start kom efter middagen, hvor vi fik et forrygende foredrag af Tommy Hesselbjergs, der berettede 
om sin tid i Flyvevåbnet og dets Eftersøgnings- og Redningseskadrille ESK 722. Han fik 38 år som pilot. Og der var nok 
at fortælle om og bestem også en masse fakta samt en masse til eftertanke – et fantastisk arbejde, der udføres. 
 
Et af klubbens formål er at samle penge sammen til velgørenhed – derfor afholdt vi et loppemarked i M. Skottes hal 
den 25. august 2018. Vi synes, at vi havde mange spændende ting at byde på og dagens resultat var en omsætning 
på ca. 8.000 kr. Klubben overrækker penge til følgende ved klubbens møde mandag den 1. oktober:  
 
Sax Fællesværks arbejde støttes med 5.000 kr. til videreførelse af nogle af de mange spændende projekter.  

Skater & BMX Parken på Flintevej i Sakskøbing støttes med 3.000 kr. 

Medlemmerne har stor respekt for begge projekter og det store frivillige arbejde der udføres. 

På klubbens møde i september var vi i Maribo, hvor sognepræst ved Maribo Domsogn – Per Møller – fortalte 

levende om Maribo Domkirkes historie og viste rundt. Munke- og nonneklostrene og Sankt Birgitta blev naturligvis 

også omtalt. Herefter besøgte vi Pilgrimshuset, hvor vi blev modtaget at Louise Skjold, der til dagligt leder huset. 

Efter en dejlig middag fortalte Louise lidt om Pilgrimshuset. En dejlig og oplysende aften. 

Sakskøbing Inner Wheel klub har en venskabsklub i Tyskland – Stormarn, som ligger mellem Hamburg og Lübeck, og 

hvor Bad Oldesloe er ”hovedsæde”. Venskabet er opstået på baggrund af Sakskøbing og Bad Oldesloe Rotary 

klubbers samarbejde siden 1978. Klubbens internationale sekretær fik den ide, at invitere medlemmer af Stormarn 

til FRUGTFESTIVAL i Sakskøbing, den 15. august. 8 tyske veninder tilmeldte sig, og havde sammen 14 af vores 

medlemmer en dejlig dag. Dagen bød først på æbleflæsk (en ret, som ikke er kendt i Tyskland) hos Sakskøbing Rotary 

Klub og øl fra Krenkerup. Herefter gik vi i små grupper rundt til alle de spændende stande. Besøget sluttede med 

kaffe og rabarbertærte på Hotel Saxkjøbing, som afslutning på en spændende dag. 

Næste ordinære møde er mandag den 1. oktober, hvor vi overrækker donationer og skal danse linedance. Så den 40-

årige er stadig i fuld vigør og klar til fornyelse og fremgang. 

Venligst 

Ulla Petersen 
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