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Inner Wheel
Inner Wheel blev
stiftet i Manchester,
England, i 1924, hvor
en gruppe kvinder
besluttede sig for at
lave deres egen klub.
Fælles for dem var, at
deres mænd var medlemmer af Rotary, og
nu ville de skabe deres egen organisation,
som havde til formål
at udvikle fællesskaber og yde humanitær
hjælp.
Ringsted
Inner
Wheel-klub er fra
1963.
I dag er tilknytningen til Rotary ikke
udtalt - mange bliver
optaget, uden at deres
eventuelle mænd har
tilknytning til Rotary.
Inner Wheel har status af NGO under FN.

- Det er stort at være medlem af et fællesskab, der ikke bare er lokalt, men også globalt, fortæller Susanne Stølsgård (tv.), der her viser programmet for verdenskongressen i Melbourne til Ringsted Inner Wheels nuværende præsident, Kirsten Wied. Kongressen i Australien var Susanne Stølsgårds tredje af slagsen.
Foto: Per B. Christensen

Et frirum med hygge, mening og sjov
VENSKABSNETVÆRK: I Ringsted Inner Wheelklub mødes medlemmerne for at
have det rart med
hinanden - og man
går altid lidt beriget
derfra.

Man går opløftet derfra, fortæller Kirsten Wied, der er
præsident i klubben.
Hun forklarer, at Inner
Wheel er et socialt netværk
for kvinder - et venskabsnetværk, der er både lokalt, nationalt og globalt.
- Vores fokus er at lytte til
noget, der giver en noget at
tænke over, at have det sjovt,
men der er også alvor bag.
Inner Wheels formål er
nemlig også at hjælpe kvinder og børn i verden.

RINGSTED: Den første mandag i hver måned samles
medlemmerne af Inner
Wheel Ringsted i et lokale i
Ringsted Sportscenter - og
så går snakken.
For alle kvinderne i klubben har noget på hjerte, og
alle møder med en åbenhed
og hjertelighed over for de
andre.
Sammenkomsterne indledes altid med et måltid mad,
og derefter begynder selve
mødet - ofte med en foredragsholder udefra.
Der har blandt andet været
besøg af Chopper fra »Hus
Forbi«, der fortalte om sit liv,
af Eva Melhof, der er blind,
men fortsat fungerer som
sognepræst, og af Karl Peter
Andersen, der fortalte om sit
liv som chauffør og meget
andet på godser rundt om i
Danmark.
- Foredragsholderne er tit
meget berigende at lytte til.

Klubarbejdet

Organisationens logo er et
hjul, og det symboliserer det
rotationsprincip, som klubberne er bygget op om.
Med til fællesskabet hører,
at man deltager i klubbens
bestyrelsesarbejde, og hvert
år er det en ny, der er præsident.
Susanne Stølsgård var
således præsident sidste år,
men har nu givet kæden videre til Kirsten Wied.
- Vi hjælper hinanden i bestyrelsen, og det forventes,
at man deltager i arbejdet,
men vi forlanger ikke noget
af nogen, de ikke kan klare,
fortæller hun.
Medlemmerne er delt op i
udvalg, der hver får tildelt at
arrangere et af møderne - på
den måde bliver det aftener
med mere forskelligt fokus.
Klubben tager også på udflugter - i år er turen gået til
Lejre Museum og Roskilde

- Selv om jeg havde boet i Ringsted i en del år, fik jeg først et lokalt
netværk, da jeg kom ind i klubben, fortæller Susanne Stølsgård, der
er en del af familiefirmaet Berrifine A/S. Hun har været medlem af Inner Wheel siden 2005. Kirsten Wied har været med siden 2012.
Kloster - og på virksomhedsbesøg. Sidst var hos Tvedmose i Lundby.

Hjælpearbejdet

Klubben hjælper blandt andet gennem Inner Wheels
landsindsamling.
Hvert år vælges en organisation eller et projekt, som
alle medlemmer i Danmark
er med til at betale til via
kontingentet.
På landsmødet fornylig fik
LOKK - Landsorganisation
for Kvindekrisecentre - således overrakt 177.000 kroner.
- Det er meget tilfredsstillende at være med til at give
så stor en donation, fortæl-

ler Susanne Stølsgård og
Kirsten Wied.
Næste års indsamling går
til Lukashuset - et hospice
for syge børn, hvor de kan
bo med deres familier, så
de kan forblive samlet i den
svære tid.
Foruden landsindsamlingen giver de enkelte klubber
også selv en masse penge til
gode formål. Sidste år blev
det på landsplan til en million kroner.
Ringsted Inner Wheel
Klub har således et fadderbarn, de betaler til.

Verdenskongres

Hvert tredje år er der ver-

denskongres - convention et sted i verden. Her samles
repræsentanter fra Inner
Wheel-klubber over hele
verden.
Susanne Stølsgård deltog
i Melbourne i år, og det var
hendes tredje af slagsen.
Det første var i Istanbul, og
i 2015 var det faktisk København, der bød indenfor.
- Det er virkelig en stor oplevelse at tage ud i verden og
møde andre kvinder. Man
får også set værtsbyerne
på en helt anden måde, end
man gør som turist.
Alle medlemmer kan deltage i convention. Næste
gang er i 2021 i Jaipur i Indien.

Der er plads til flere

Der er selvfølgelig plads til
flere i klubben. Man begynder som gæst og er med til
nogle møder, før man beslutter sig for, om man har lyst
til at være en del af netværket for kvinder.
- Vi er ikke en lukket gruppe - vi er en blandet gruppe
med vidt forskellig baggrund og aldre. Vi er hverken politiske eller et religiøst fællesskab. Man behøver
ikke være erhvervsaktiv
eller at bo i Ringsted. Fælles for medlemmerne er, at
de har det sjovt, har noget
på hjerte og støtter hinanden, fortæller præsidenten,
der har været medlem siden 2012, da hun flyttede til

Ringsted efter en del år i udlandet qua sin mands karriere i Forsvaret.
Det koster omkring 1600
kroner at være med om året,
og medlemmerne betaler
200 kroner pr. sammenkomst, som går til middagen
og foredragsholdere.
Som medlem af en Inner
Wheel klub er man også
velkommen til at besøge en
anden klub, hvis man er på
ferie eller ser et spændende
arrangement i omegnen af,
hvor man bor.
- Og man bliver helt sikkert
mødt med åbne arme, fortæller Susanne Stølsgård.
Sammen med tre andre
medlemmer af klubben besøger hun for eksempel næste år Rønne Inner Wheel
Klub i forbindelse med folkemødet på Bornholm.

Næste møde

Næste gang, Inner Wheel
mødes i Ringsted, er den 5.
november kl. 18.30.
Her vil Karin Bay Madsen
fortælle om positiv tankegang, sundhed og velvære.
Hvis du har lyst til at være
med, kan du melde dig til
hos
kirstenwied@yahoo.
com eller på mobil 40949555
eller Kirsten Kopp på mobil
22991636.
Her kan du også få mere
at vide om klubben, hvis du
har lyst til at være med i fællesskabet.
cdf

