
 

National kædeoverrækkelse, 14. juni 2015, Randers  

 

Den 14.06.2015 var Randers Østre IW 

vært ved overdragelse af den nationale 

kæde fra den nuværende nationalrepræ-

sentant, Lene Krüger Schade, Års, til Le-

na Pedersen, Randers Østre IW. Det blev 

en meget festlig dag med talrige gæster 

fra hele landet. 

Randi Vittrup, Præsident for Randers 

Østre, bød velkommen til de mange del-

tagere med ordene: 

”På vegne af Randers Østre Inner Wheel 

vil jeg byde jer alle sammen hjertelig 

velkommen til National Kædeoverrækkelse. Før mødet kan gå i gang vil jeg allerførst tænde ven-

skabets lys, som tegn på at mødet kan gå i gang. Det er en fornøjelse, at der er kommet så mange fra 

nære og fjerne IW-klubber. Der har været hektisk tilmeldingsaktivitet næsten lige til i dag, vi er 93 

deltagere i dag. Her er nok lidt trangt og der bliver helt sikkert meget varmt, men hvor der er hjerte-

rum er der husrum. En særlig velkomst skal selvfølgelig lyde til dagens hovedperson Lena Pedersen 

og hendes familie, vores nuværende National Repræsentant Lene Krüger Schade – og Bent, Jan 

Brinck, Rotary Danmark samt distriktsguvernør i 1440, Jens Søndergaard. 

Vi har glædet os meget til i dag og ser frem til at vi sammen må få nogle gode og hyggelige timer 

sammen, i god Inner Wheel venskabsånd. ”    

Skål og hjertelig velkommen 

Jeg vil nu give ordet til vores toastmaster Kirsten Egelund.  

Kirsten bød også velkommen, gennemgik de praktiske informationer og til sidst programmet for 

dagen, hvorefter alle sang ”Den danske sang er en ung blond pige.” 

Ved bordene blev der nu serveret lækre tapasfade og skænket vin, øl og vand. 

Kl. 12.30 ankom Jennumparkens Børnekor, der består af 43 børn ”i alle farver”, som fritidshjemsle-

der Birgitte K. Sørensen udtrykte sig. 63% af korets børn er af anden etnisk baggrund. Koret, der er 

opstået på et fritidshjem i Randers, er ganske berømt, idet det har sunget for Dronningen og ved fle-

re lejligheder sammen med DR’s pigekor. 

Med Ulrik Dam ved flyglet sang koret sig ind i alles hjerter med såvel danske sange med Carl Niel-

sen som komponist og flere Halfdan Rasmussen sange. Gæsterne fik lov til at synge med på nogle 

af sangene. Efter megen applaus og ekstranummer blev børnene inviteret ud til en is. 

 



 

 

Mens kaffe, kransekage m.m. blev båret frem, var der en kort pause inden den egentlige kædeover-

rækkelse. 

Lene Krüger Schade tog nu ordet og sagde følgende: 

Kort tilbageblik på 2 år som nationalrepræsentant. 

”I juni 2013 modtog jeg nationalrepræsentantkæden af Annalise Larsen. Der lå 2 år foran mig, som 

jeg glædede mig til og som jeg havde tænkt på, men havde aldrig forestillet mig, hvor meget det i 

virkeligheden har givet mig. 

Jeg sagde bl.a. i min indtrædende tale, at jeg syntes det var meget stort at få denne smukke kæde om 

halsen, og det vil jeg stadig sige den dag i dag. Det er ærefuldt at modtage den, og hver gang jeg har 

båret den har jeg haft samme fornemmelse. Jeg sagde også mit slogan vil være som vores folder: 

KVINDER I BEVÆGELSE, og det vil være grundstenen i mit arbejde – jeg har forsøgt at sætte 

nogle nye ting i gang med udgangspunkt i disse ord.  

Ud over rigtig mange opgaver i DIWR har der været en stor opgave med planlægning af Internatio-

nal Inner Wheel Convention her i maj måned. Vi har talt meget om det, men det er stadig en stor 

oplevelse at have været NR i lige netop det år, hvor Convention blev afholdt i Danmark. 

Det har været 2 fantastiske år. Der har været meget arbejde – men mange udfordringer – og rigtig 

mange gode oplevelser og fremadrettet udviklingstiltag.  

Jeg brændte meget for at få nedsat en arbejdsgruppe som skulle tage sig af IW udvikling, og de har 

gjort et formidabelt arbejde – et arbejde som jeg håber, vil blive brugt flittigt i klubberne. 

Jeg har været rundt til alle forårsdistriktsmøderne sidste år og i år (2 lå dog i år på samme dag) og 

det har været en stor oplevelse. Jeg tror, at klubberne i Danmark med distriktsbestyrelserne i spid-

sen har stor fokus på udvikling og fællesskab og ikke mindst sjove oplevelser. 

Samarbejdet med Rotary er for mig vigtig, og jeg ser at det er blevet rigtig godt. Hvis der er nogen 

der har en anden mening, er der kun en ting at gøre. Bliv bedre til det. Vi er ligeværdige samar-

bejdspartnere, og kan have meget glæde af hinanden. 



 

Alt i alt ser jeg tilbage på 2 spændende år  med udvikling og nye tiltag. Ikke mindst med en kæmpe 

personlig oplevelse og erfaring, som aldrig vil forsvinde. 

Tak for opbakningen og for støtten fra jer i rådet både nu og tidligere – I har været helt fantastiske. 

Jeg har slet ikke tal på alle de gange, hvor vi  har været nødt til at tage en mail dialog ved en haste-

opgave – altid har der været hurtig og effektiv arbejdsgang. Alle jer der er udpeget og har tilknyt-

ning til rådet, skal også have en stor tak for det store arbejde I har udført. 

Jeg vil gerne at Birthe, Aase og Annalise kommer herop. Når jeg træder tilbage d. 1. juli er det også 

slut for rådskasserer Birthe Hamann – tak for din måde at forvalte Inner Wheels midler på, du har 

gjort det godt. Du er det stille vand, men man skal ikke tage fejl af at du har dine meningers mod. 

Du er sjov, hyggelig og effektiv. Når vi 4 har haft vores formøde før et rådsmøde, er du altid klar 

med et lille glas og noget sødt til ganen. Et lille formøde tager til orientering typisk 6-8 timer. Man-

ge tak for indsatsen. 

Uden en sekretær lykkedes et job som NR ikke. Aase Christensen, du har været formidabel god, og 

været min højre hånd hele vejen igennem. Der er altid styr på bilag og div. sagsakter, og uanset 

hvor travlt du har med andre ting, har du altid tid til mig. Vores samarbejde ophører heldigvis ikke 

helt, da vi har et Nordisk Rally at forberede til 2016. Jeg kan kun sige tillykke til Lena, at hun har 

overtalt dig til at blive 2 år mere. 

Annalise Larsen, din periode som PNR og redaktør for IWI er nu også ved at være forbi. Vi har haft 

mange gode oplevelser sammen både ved nordiske møder, seminarer, Europæiske møder, 2 Con-

vention’er og m.a. Vi har været et godt team, som har været god til at supplere hinanden. Du har al-

tid bakket mig op og været en god sparringspartner, jeg har kunnet trække på i mange situationer. 

Desværre var du nødt til at holde orlov en del af dette Inner Wheel år, men heldigvis er du fit for 

fight igen, hvilket glæder mig utroligt meget. 

Jeg har en lille gave til jer. 

Der skal også lyde en tak til min egen klub i Aars som jo har bakket mig op igennem hele forløbet 

fra klubpræsident til NR – dem skylder jeg vist chokolade til kaffen ved et klubmøde. 

Sidst men ikke mindst vil jeg takke min mand Bent for den opbakning han har givet mig – det kan 

ikke lade sig gøre at gå så aktivt ind i jobbet som NR,  

hvis ikke baglandet er i orden. 

Du har lagt øre til mangt og 

meget. Tak for din fantastiske 

støtte. 

Nu kan jeg vist ikke trække den 

længere, for nu er det tiden, 

hvor kæden skal rotere.” 

Lena Pedersen blev nu kaldt op 

på podiet, og Lene lagde kæden 

om hendes hals. 

”Kære Lena. 



 

Det glæder mig, at du har taget udfordringen op som NR og jeg nu om lidt kan lægge kæden om din 

hals. Vi har haft et godt år sammen, hvor du som vice har været aktiv medspiller og jeg synes vi er 

gode til at sparre med hinanden. Du er klar og du er kompetent til at løse opgaven.  Jeg glæder mig 

til fortsat at kunne samarbejde med dig i rådet. Du er positiv, udviklingsorienteret, systematisk og 

ikke mindst er du en god lytter. Jeg vil selvfølgelig altid være til hjælp og støtte, men vil også gøre 

alt for, at du kan få plads til at være nati-

onalrepræsentant på din måde. Jeg håber 

for dig, at du vil få 2 gode, spændende og 

uforglemmelige år. 

Tillykke Lena.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Lene sluttede ritualet af med et stort til-

lykke samt overrækkelse af blomster og 

en gave (bog) fra IW-rådet.  

Derefter blev de to smukke kvinder foto-

graferet , og man sang ”Ja, tiden så hastigt 

rinder.” 

Lena, som nu var fint udsmykket med kæden, takkede med disse ord: 

” Kære Lene, kære alle. 

Lene, tak for kæden. Det er et stort ansvar at overtage den efter dig. Jeg er ydmyg, taknemmelig og 

stolt over at have fået den tillid – og jeg vil gøre alt hvad jeg kan for at leve op til forventningerne. 

Jeg har nu været kadet i et år på skibet ”Inner Wheel Danmark,” hvor du for 2 år siden fik overladt 

roret af Annalise Larsen og blev kaptajn. Det har været en spændende sejlads – til tider udfordrende 

med høj sø – endog meget høj sø. Men du og din besætning har styret skibet flot, uden om de vær-

steskær. 

Det har været godt at komme hjem i havn til Bent ind imellem, så du kunne lade op og være klar til 

næste togt. Et af de sidste togter du tog med glans, var nærmest en byfest, vores Convention – der 

fik alle at se, hvilken dygtig og engageret kaptajn du er. Og ikke mindst jeg fik som kadet at mærke 

din ro og hjælp og tillid, da jeg for første gang i mit liv skulle være fanebærer. Jeg lærte et nyt ud-

tryk forleden, at kampsvede – det var hvad jeg gjorde den dag på Convention. vejen hjem og til nu i 

dag i Randers, har der også været bølger på vandene, du har endnu engang styret det flot og jeg ser 

du har lagt skibet i smult vande i dag. 

Jeg glæder mig til at overtage skibet, og ansvaret de næste 2 år, hvor vi har 114 klubber vi skal pleje 

og 3060 medlemmer vi skal supportere og inspirere.Jeg ser frem til sammen med min fantastiske 

besætning, Rådet, at have dig med ombord som Admiral. 

Min målsætning: 

- at styrke det sammenhold og den gejst vi har i rigtig mange klubber efter vores Convention 

og Meet the Danes. 

- at vise og udbygge kendskabet til, at Inner Wheel også er mere end livet i vores egen klub. 

Det har vi bl.a. fået IWI, vores blad, til at hjælpe med. 



 

- at pleje vore medlemmer gennem interesse og engagement. Vi har haft en del udmeldelser i 

nogle klubber, det vil jeg gerne stoppe. Samtidig vil jeg bruge det sammenhold og den en-

tusiasme, til at inspirere og motivere nye medlemmer. 

- Jeg vil arbejde på at videreudvikle og styrke det samarbejde med Rotary, som bl.a. er udvik-

let omkring Rotary Familiens Dag 

- Vigtigst af alt, vil jeg gerne styrke et samlet Dansk Inner Wheel.                                                                                                                        

Vi vil sammen følge kursen, du har sat Lene, men jeg vil også lave nye pejlemærker. 

Jeg er jer piger i Randers Østre dybt taknemmelig, og dig Else Krarup og din distriktsbestyrelse for 

opfordringen, så jeg kan stå her i dag. Jeg mener, jeg er godt klædt på, men vil også være lydhør 

over for nye ideer. Jeg har nogle ambitioner på såvel IWDK som på klubplan, det kræver teamspirit.                                

Viljen til at ville, skaber evnen til at kunne. Vi er ”women in action” dvs vi er i stadig udfodring og 

udvikling – og det er min ledetråd. Jeg tror godt, at jeg kan bide fra mig, hvis noget ikke er rimeligt 

– og hvis ikke tandsættet holder, så må det kunne føres tilbage til Rotarys guvernør, som også er her 

i dag. Jens du har jo været min tandlæge gennem mange år. 

Mit sidejob/hjertebarn de sidste år har været Dåseringe og sammen med bl.a. I piger fra Randers 

Østre, synes jeg vi har et fantastisk projekt, som virkelig gør opmærksom på Inner Wheel ud i man-

ge andre kredse både i Danmark og i udlandet. Jeg vil gerne her takke alle jer, og jeres klubber, som 

er flittige til at komme og sortere ringe både hos mig og hjemme i klubberne. 

Jeg vil også gerne her ved denne lejlighed sig tak for den opbakning min familie, med dig Lars Jør-

gen i spidsen, har givet mig i forberedelserne og overvejelserne til at stå her i dag – og ikke mindst 

den gave, dette smykke, som I har lavet til mig sammen med Traudel Toftegaard, som minde om i 

dag. 

Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i arbejdstøjet, sammen med jer i Rådet, vi mangler des-

værre nogle stykker i dag, men jeg er sikker på at vi bliver et godt hold. 

Det er dejligt at I er så mange der er kommet til Randers i dag, det tager jeg som en flot opbakning 

til både Lene og mig og ikke mindst til Randers Østres piger, som har arrangeret dagen i dag. 

Tak til jer alle.”  

 

Herefter gik Annalise Larsen, PNR, på talerstolen.  

”Kære Lene. 

På Inner Wheel Danmarks vegne vil jeg gerne takke dig for 2 fantastiske år med dig som leder. Du 

startede dit år i rådet med at ønske, at vi skulle være åbne og ærlige over for hinanden men at du og-

så forventede et forpligtende samarbejde om tingene. 

Det har i alt rådsarbejde været et bærende punkt hos dig. Du udviser selv troværdighed og pligttro 

mod dine opgaver og har derfor været os en god rollemodel. 

Du gav plads til debat og egne meninger, stillede krav til os om fællesskab og forpligtelser. Du har 

skabt et godt og velarbejdende råd. Der har hele vejen været opbakning til dine beslutninger. 



 

Din vej i din regeringsperiode har ikke været belagt med glatte sten. Der har undervejs været store 

kampesten og forhindringer undervejs. Du inddrog os i rådet og bad om hjælp og holdningstilken-

degivelser, samtidig med, at du fandt løsninger på en yderst professionel måde. 

Der er mange som har ønsket din hjælp og støtte. Du har altid ydet hjælpen på en retfærdig og sik-

ker måde. 

Der har også været fine sten og skønne øjeblikke. Vi har haft det sjovt og har haft konstruktive ud-

viklende debatter undervejs. 

Convention er nok absolut et af dine højdepunkter i perioden. En hård og til tider besværlig proces, 

men resultatet/ Convention var bare fantastisk. 

Din rolle i Conventionkomiteen udfyldte du med stor ansvarlighed og sikkerhed. Vi var stolte af dig 

til Convention. En værdig nationalrepræsentant. 

Endnu engang stor tak fra IW DK. 

Personligt vil jeg gerne takke dig for din måde at være på. Du har ofte inddraget mig i dine overve-

jelser, spurgt mig til råds og bedt mig om hjælp. Jeg håber ikke jeg har været for påtrængende. Jeg 

har været glad for at kunne hjælpe og for at du involverede mig i mange af dine overvejelser. Jeg 

har igen oplevet åbenhed og ærlighed, når du har henvendt dig. 

Vore rejser rundt i verden (Europa) har ikke mindst været meget intense og dejlige. Vi  har oplevet 

en masse, taget aktivt del hvor vi kom frem og ikke mindst haft det sjovt sammen. Jeg svigtede dig 

en kort periode i den sidste del af din ledertid. Jeg oplevede stor forståelse hos dig for det. Tak for 

det. 

Mange tak fra mig. 

Til sidst en tak til dig Bent. Vi er godt klar over, at du har været en kæmpe støtte for Lene. Vi har 

været glade for og trygge ved at du har været der, når vi i perioder vidste, at Lene var under hårdt 

pres. 

Det bekræfter ordene: Sammen er vi stærkere. 

En stor tak til dig fordi du gav din støtte. 

Lene, du vil om lidt modtage pastnationalrepræ-

sentant-nålen. Jeg vil bede dig bære den, hvor du 

kan og håber, at du må føle dig stolt og glad for at 

bære den. Du kan med god samvittighed være stolt 

af den. 

Jeg ønsker dig held og lykke i IW og vil bare sige, 

at du har pondus til mere, så hold dig ikke tilba-

ge.” 

Herefter satte Annalise PNR-nålen på brystet af en 

bevæget Lene, der også fik en stor buket blomster. 

 



 

Næste taler var Annelise Andersen, International  IW Board Director. 

”Jeg har haft den glæde at sidde i DIWR sammen med begge de piger, der er centrum for at vi er 

samlet her i dag. Jeg kender dem begge rigtig godt og ingen må være i tvivl om, at både Lene og 

Lena har gjort og stadig gør en flot indsats for vores organisation. 

Kære Lene (Schade) 

Timeglasset viser, at din periode med ansvaret for IW-DK er ved at rinde ud. Du har udfyldt din 

plads med dybfølt engagement og med hjertet på rette sted. Tak fordi du gennem de sidste to år har 

passet godt på IW-DK. Med den nys overståede Internationale Convention i København, viste Inner 

Wheel Danmark sig fra sin flotteste side. Stor tak for den måde hvormed du og Lokalkomiteen tack-

lede den hidtil smukkeste og bedst organiserede Convention. Den skriver sig ind i historien World-

wide. De kommende to år, hvor du er Past-NR, bliver helt sikkert også spændende og jeg håber, at 

du om 2  år får mod på at gå videre op ad stigen og arbejde i Boarden på det internationale plan. Det 

kan jeg varmt anbefale! 

Stor tak for din indsats, Lene – og du må gerne dele denne tak med Bent. 

Kære Lena (Pedersen) 

Så blev kæden din! Den klær’ dig flot! Tillykke med den! på vegne af International Inner Wheels 

bestyrelse skal jeg ønske dig hjerteligt tillykke. Vi ønsker dig alle sammen 2 gode, inspirerende, be-

rigende og givende år som IW DK’s Præsident og Nationale Repræsentant. Jeg håber at du vil føle 

den samme indre varme og glæde hver gang du lægger kæden om din hals som jeg gjorde for år til-

bage.  

Det er lidt underligt – men det er som om kæden hvisker op i øret til dig, at der forude venter gode 

oplevelser i selskab med andre personer, som både vil dig og Inner Wheel det bedste. Men ”kæden” 

forventer til gengæld en indsats af dig – og den indsats ved jeg, at du både kan og vil gøre dit bedste 

for at indfri. Du har din kære familie som et solidt bagland og vi er mange, der gerne vil indgå i dit 

netværk som backup – uanset om det er i ”lyst og nød.” 

Jeg ønsker dig held og lykke i dit fremtidige virke for Inner Wheel Danmark.” 

Bent Krüger Schade, ”spouse,” – på dansk: Lenes mand, ville også gerne sige tillykke til Lena og til 

Lenas mand, Lars Jørgen, med den nye titel ”spouse.” Han forsikrede Lars Jørgen om, at han ville 

få fred de næste 2 år, desuden kunne han også love, at han ville lære meget om IW. 

Til Lene sagde han, at hun havde arbejdet med flid og engagement og hele tiden havde haft IW’s 

formål og værdier for øje, samtidig med at hun havde sine egne mål og værdier. Det havde været 

helt vildt med alle de mails, som Lene havde modtaget – særligt i ferier!! Lene havde klaret den 

bævl og kævl, der havde været, og var glad for hjælpen fra pigerne i rådet. Nu vil der så komme et 

tomrum. 

En ting var dog sikkert: IW’s postlister ville ikke blive savnet. Bent opfordrede endog til, at de blev 

afskaffet hurtigst muligt. Bent overrakte derefter Lene et smukt guldhalssmykke, som Traudel Tof-

tegaard, guldsmeden, selv bar frem. Lene blev meget rørt. Guldsmykket er magen til det, som Lena 

om morgenen havde fået af sin familie. Kronprinsesse Mary har også et i samme design.   



 

Toastmaster, Kirsten Egelund Andersen, fortalte selv, at hun altid blev så rørt, når hun skulle holde 

taler, hvorefter hun gav ordet videre til Randi Vittrup, Præsident for Randers Østre. 

”Kære Lena, 

Allerførst stort tillykke med din nye titel. Din klub, Randers Østre Inner Wheel, ja, vi er pavestolte 

af dig og er overbeviste om, at du vil bestride din post med stor kompetence, som leder og menne-

ske – du har om nogen, hjertet på rette sted og du har dine meningers mod, som altid fremføres på 

meget diplomatisk vis.  

Jeg har lige været et smut ”forbi” din facebook-side, hvor jeg fandt et af dine aktuelle opslag: 

”Nu har jeg set på alle de forskellige valgplakater der er hængt op i lygtepælene og jeg har besluttet 

mig. Jeg stemmer på Cirkus Arena denne gang!                                                                                              

De offentliggør et program, gennemfører det, rydder op efter sig og kalder en klovn for en klovn” 

nej, lad jer nu ikke narre – jeg tror bestemt ikke, det er udtryk for dit politiske standpunkt Lena – 

ingen er vist i tvivl om, at dine meninger og budskaber er ganske tydelige.                                                                                                                                                                             

Lena, du er en driftig pige med mange jern i ilden. Altid med overskud. Du har sammen med Kir-

sten Egelund, været primusmotor i Inner Wheels dåseringeprojektet, som vi alle kender – 

www.daaseringe.dk. Du stiller stadig lokaler til rådighed, både som dåseringelager, men også når 

der, af og til ugentligt, sorteres tonsvis af dåseringe. Du har været i Thailand for at overdrage værdi-

en af de ”solgte dåseringe”, på daværende tidspunkt kr 150.000,00, samtidig med at I på nært hold 

oplevede, hvilken betydning det har for et ben-amputeret menneske, at få foræret en benprotese. 

Sidste melding er, at der snart er et tilsvarende beløb til Thailand. 

Du er blomsterkreativ, rejser gerne ofte til jeres sommerhus i Frankrig – og i Ebeltoft, du er også 

med i menighedsrådet på 7.år. I Rotary-regi har du også været engageret, rummelig og elsket ”ex-

change-mor” og har stadig kontakt med de fleste udvekslingsstudenter I har haft boende. Du har 

været engageret i netop overståede Convention i København, men har også deltaget i andre conven-

tions. 

Sidst, men absolut ikke mindst, er din familie meget, meget vigtig for dig, og I har de seneste år væ-

ret rigtig meget igennem, men er hinandens stærke støtter. IW-Danmark, vi kan være helt trygge 

med Lena ved det formelle ror. Lena er nemlig jomfru af stjernetegn. 

 Jomfruen beskrives som værende pertentlig og snæversynede. Men når en jomfru virkelig ”skin-

ner”, er der praktisk taget ingen egenskaber i de andre stjernetegn, der kan matche. Når en jomfru er 

selvsikker, er de, de mest succesfulde, strukturerede og kreative af alle stjernetegn. Det er ligegyl-

digt hvor mange gange livet byder jomfruen knubs, de bevarer stadig troen på andre, og nægter at 

blive kyniske og deres hjerte er fyldt med gode intentioner. 

En rigtig Inner Wheel’er. 

Lena, jeg har 2 gaver til dig i dag:  Allerførst et dejligt, lækkert grønt æble – betragt det, som den 

opgave du har påtaget dig. Duft til æblet, nyd synet og beslut dig så for at tage den første bid. Sma-

ger den ikke dejligt, du vil have mere; men husk hver eneste bid skal nydes og ikke sluges i hast.  

Når din Nationalrepræsentantperiode er slut vil du have spist mange lækre æbler, himmerigsmund-

fulde, som du vil huske og glædes ved. Tilbage vil også være en masse ”nej, ikke skrog,” men ker-

ner, som du vil have sået, nogle spirer og udvikler sig, mens andre vil forgå – men du har sat dine 

egne spor i Inner Wheel Danmark. 

http://www.daaseringe.dk/


 

Næste gave er ”et par turtelduer” – 

symbolikken er her selvfølgelig, at 

selv om du vil være opslugt og me-

get travl med dit nye hverv, så husk 

lige Lars Jørgen, og at der skal være 

tid til jer to også.                                                                                                                   

Stort tillykke med DIN dag Lena, vi 

er stolte af dig og ønsker for dig, at 

dine forventninger indfries” 

 Lena og Randi stillede derefter velvilligt op til endnu en fotosession. 

Nu tog Lars Jørgen, Lenas mand, ordet for at sige tillykke med hvervet på familiens vegne og ønske 

held og lykke. Han lovede, at de alle ville bakke op. Han var nu også sikker på, at mormor ville sør-

ge for at komme hjem til Vigga (10 mdr. gammelt højtelsket barnebarn,) og ikke helt drukne i ar-

bejdet. 

Jan Brinck, Guvernør i Rotary Danmark, ønskede Lena stort tillykke og sagde, at hun står over for 

en stor og spændende opgave – meget lig hans egen. Han lovede, at hun vil lære meget af det – også 

om sig selv. Rotary gav støtte i forbindelse med det nyligt afholdte Convention, og desuden sker der 

samarbejde med IW på distriktsniveau nogle steder. Der afholdes 2 årlige møder, hvor man drøfter 

fælles aktiviteter, bl.a. er der et eksempel på, at man er gået sammen om at sponsorere et uddannel-

sesforløb. I nogle Rotary-klubber samler man også dåseringe til IW. En fælles udfordring er at skaf-

fe flere medlemmer. Fra visse sider er der opfordring til, at ægtefæller sammen kan være med i en 

Rotaryklub. Der findes stadigt rene herreklubber, men de er under pres. Gad vide om ægtefællerne 

en skønne dag vil være velkomne i IW, spurgte Jan Brinck. Han havde været glad for samarbejdet 

med Lene, og ønskede afslutningsvis Lena held og lykke.   

Kirsten Jensen, Nørresundby IW, bad os alle synge Jens Rosendals sang ”Du kom med alt, hvad der 

var dig.” 

Efter fællessangen talte Kirsten til Lena, der egentlig var hendes ”lærling”, idet hun i 2007 havde 

givet distriktspræsidentkæden videre til Lena. Kirsten ønskede både Lena og hendes klub Randers 

Østre stort tillykke og havde også en hilsen med fra Nørresundby IW. Hun beskrev Lena som en 

rigtig holdspiller, engageret, venlig, reel, ikke let at vælte, god til at have mange jern i ilden og én, 

som har lyttet og lært det sidste år. Lena har været meget aktiv i forhold til Convention og er kom-

met med mange gode ideer, ny rose m.v.   Kirsten gengav en episode fra Convention, som hun syn-

tes var karakteristisk for Lena: I forhallen til Tivolis Kongressal havde fanebærerne været samlet til 

instruktion, og Lena var som sagt en af dem. Da Kirsten ville hilse på, havde Lena viftet hende af, 

da hun jo skulle høre instruktionen. Imidlertid var episoden slet ikke glemt. Efter fanemarchen hav-

de Lena samvittighedsfuldt ledt efter Kirsten og fundet hende.                                                                              

Kirsten har også fornøjelse af venskabet med Lena i den vennekreds, der årligt tager til Frankrig, 

drikker vin og hygger sig. Kirsten sluttede af med 3 fælles hurraer og en skål. 

Birgit Christiansen, Pastpræsident, Aars Inner Wheel klub, gik derefter på talerstolen for at sige et 

par ord til Lene K. Schade –og Lena Pedersen: 

” Så nåede du så langt på din rejse, der  begyndte da du først blev distriktspræsident og dermed 

medlem i Rådet, herefter vicenationalrepræsentant og for 2 år siden nationalrepræsentant. Din rejse 

kulminerede med at du var nationalrepræsentant ved Convention i København. Sikken en fantastisk 



 

rejse i Inner Wheel regi. Det har været/ og er et stort arbejde. Men du er utrolig målrettet, hand-

lingsorienteret, flittig, forståelse for andres meninger, god til at lytte, samarbejde til mange sider, alt 

sammen egenskaber, der for mig at se er meget nødvendige, når man skal stå i spidsen for en stor 

organisation som Inner Wheel. Det har du klaret flot, og du skal vide, at vi er meget stolte af dig i 

din egen klub. Det har givet stort sammenhold i klubben, alle ved hvad Inner Wheel står for, det er 

ingen strikkeklub, vi har vore traditioner, som vi er stolte af. MEN det har også givet arbejde til 

klubben, vi skulle jo holde kædeoverrækkelse hvert andet år. Jeg tror ikke din rejse er slut endnu, så 

held og lykke med dine næste år i Inner Wheel. 

Jeg vil også gerne sige tak til Randers Østre Inner Wheel klub for et flot arrangement her i dag. 

Samtidig også stort til lykke til dig, Lena, der skal bære nationalrepræsentant kæden de næste to år. 

Held og lykke.”                                                                                 

Else Krarup Petersen, Bjerringbro IW og pastpræsident for distrikt 44 talte på vegne af de 5 distrik-

ter. Til både Lene og Lena sagde hun, at de havde mange lighedspunkter. De er jævnaldrende, me-

get selvstændige og har selvstændige jobs.  

Lene blev medlem af IW i 2004, Lena i 1996. De brænder begge for IW, og har hver en mærkesag: 

Lene sine polske børn og Lena dåseringene. Så er de begge jyder. Nationalrepræsentantværdig-

heden bliver denne gang i distrikt 44. Lena bliver den 6. landsrepræsentant herfra, men distrikt 48 er 

indtil videre i spidsen med 7 nationalrepræsentanter. Else takkede for 2 års godt samarbejde med 

Lene, takkede Conventionsgruppen og sagde også tak til Lena for hendes indsats vedr. Convention. 

Lena fik desuden en opfordring til at sætte sit eget præg på sit fremtidige virke. Til slut overrakte 

Else en gave til Lene. Her skulle en grå farve på gaven symbolisere det trælse, funktionen også 

havde indeholdt. 

 Lenas gave var i lysegrønt, forårets og håbets farve. 

Annette Dohn, Randers Østre IW, ønskede herefter 

Lena hjerteligt tillykke og forklarede, at hun er årsag 

til Annettes medlemskab Hun ønskede også god vind i 

sejlene. 

En rørt Lena rejste sig op og sagde tusind tak for det 

hele og tak for de mange taler, de mange gaver og til 

Randers Østre IW for arrangementet. Hun var ganske 

overvældet og glædede sig til at komme hjem og lade 

den store oplevelse bundfælde sig.   

Kirsten Egelund Andersen, toastmaster, takkede af og 

opfordrede til, at alle inden afgang skrev i den frem-

lagte gæstebog. 

Randi Vittrup, Præsident for Randers Østre, takkede Kirsten for veludført hverv og fortsatte: 

”1000 tak for i dag. Det har været en fornøjelse at være værtinder for jer alle sammen. Tak til hver 

især for at have været med til at gøre denne dejlige søndag til noget særligt for Lena.                                                                                                                                    

Tak til pigerne i udvalget for den store indsats og mange timer i hver især har bidraget med for at 

stable dette arrangement på benene. Tak til klubbens medlemmer for i dag – I har været fremragen-

de værtinder, tjenere, kogekoner, opvaskere, fotograf, referent, dekoratører – ja, det hele er klaret 



 

flot. Også en tak til vores ”3-køkkenkarle” Ove, Birger og Svend, som har hjulpet os hele dagen i 

dag. 

Randers Østre Inner Wheel ønsker jer god og sikker tur hjem. 

Tak for i dag.” 

Vi afsluttede en mindeværdig dag med sammen at synge ”Se det summer af sol over engen.” 

 

Ref. Birte Bager, 

Randers Østre IW.                                                

                                                                                                                                     

 Lene Krüger Schades IW-smykke, design og 

udførelse,TraudelToftegaard. 

 

 

 

 

 

 

 

 


