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Sparekassen Sjælland-Fyn er dit nærværende alternativ til de store lands- 
dækkende pengeinstitutter. Hos os får du en lokal filial, der ligger lige nede om 
hjørnet og en fast personlig rådgiver, som kender dig og din økonomi - så kommer 
du ikke til at føle dig som et nummer i rækken. Ring og hør om dine muligheder.  
Det er nemt og hurtigt at blive kunde hos os – og vi sørger for alt det praktiske. 

Hos os får du:

RING I DAG 
59 48 11 11

• En fast personlig rådgiver og  
hurtig betjening

• Rådgivning om pension, formue og 
boligfinansiering

• Mulighed for gratis Mobilbank, Netbank  
og betalingskort med PrivatFRI.

PRØV EN BANK, HVOR DU ER MERE  
END ET NUMMER I RÆKKENEND ET NUMMER I RÆKKEN

DANMARK: Inner Wheel Danmark 
donerer 177.400 kr. til LOKK, 
Landsorganisation af kvindekri-
secentre.

Inner Wheel Danmark, som 
også har en afdeling i Faxe, har af-
holdt landsmøde på Hotel Nyborg 
Strand.

I den forbindelse uddeltes den 
årsindsamling, som alle Inner 
Wheel klubber i Danmark gennem 
et helt år har indsamlet. De fem 
distrikter træffer på skift beslut-
ningen om, hvem der skal have 
donationen.

 I år kunne formand Niels Chri-
stian Barkholt fra LOKK, Landsor-
ganisation af kvindekrisecentre, 
modtage en check på kr. 177.400.

Der var stor glæde og taknem-
melighed at spore, da han mod-
tog donationen. Niels Christian 
Barkholt havde ikke på forhånd 
kendskab til størrelsen af belø-
bet, som Inner Wheel Danmark 

havde indsamlet. LOKK arbejder 
intenst på at forbedre vilkårene 
både for de voldsudsatte kvinder 
og børn, der kommer på landets 
kvindekrisecentre, og for dem, 
der vælger at komme ud af volden 
på anden vis. De vil bl.a. arbejde 
for at få psykologhjælp til kvin-
derne samt for bedre mulighed 
for ambulant rådgivning. 

Formand Niels Christian Bark-
holt fortæller, hvor vanskeligt det 
er at slippe ud af voldens greb, 
hvorfor det er yderst vigtigt med 
et helt specielt fokus på området. 

LOKK er meget afhængige af, 
at andre støtter og hjælper dem 
i deres arbejde. De er afhængige 
af støtte med store eller mindre 
bidrag for, at de kan gøre et godt 
stykke arbejde til gavn for kvinder 
og børn. 
- I Inner Wheel er vi stolte af at 
kunne hjælpe LOKK, så at de er 
med til at forbedre vilkårene for 

de over 38.000 børn og kvinder, 
der er udsat for vold i Danmark, 
fortæller Anne-Grethe Nielsen der 
er Præsident i Faxe Inner Wheel.

Inner Wheel klubberne i Dan-
mark donerer hvert år til rigtig 
mange projekter, hvor vi kan gøre 
en forskel. Som et fælles projekt 
har vi Årsindsamlingen, hvor alle 
klubber er med. I år ved vi, at der 
nu er mange flere kvinder og børn, 
der får hjælp til en bedre tilværel-
se. 

Inner Wheel støtter 
kvindekrisecentre

På billedet overrækker nationalpræsident Birgitte Müthel checken til formand Niels Christian Barkholt
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