
Velkommen til et nyt og spændende Inner Wheel år 2017 – 2018. 

Jeg vil gerne takke alle klubber i Distrikterne, fordi jeg har fået mulighed for 

at tage udfordringen op i det spændende job som Nationalpræsident. 

Den 25. juni 2017 blev en helt igennem uforglemmelig dag for både 

pastnationalrepræsentant Lena Pedersen og mig. 

Min klub, Slagelse-Antvortskov IW, havde sat en fantastisk ramme for dagen 

på Liselund i Slagelse. Det blev en uforglemmelig dag – helt overvældende. 

Dagen vil blive husket – gemt i hjertet. Vi blev begge begavet med flotte 

taler, blomster, gaver, vin mm. Tusind tak for alt – tak til alle jer, der var med 

til at festliggøre dagen for os. 

Nu er nye bestyrelser på plads i alle klubber.  Jeg ønsker jer alle et rigtig godt 

arbejdsår. Af erfaring ved jeg, at man først bliver ”rigtig Inner wheeler”, når 

man har arbejdet i en bestyrelse og derved får bedre indsigt i alle regler og 

love.  

Bestyrelsesarbejdet styrker sammenhold og glæde i klubben, og jeg kan kun anbefale medlemmerne at 

takke ja til en post, når I bliver budt. 

Mine visioner for mine kommende 2 år som Nationalpræsident er, at vi skal 

 arbejde for fornyelse og for en mere synlig organisation med det mål, at vi fastholder vore 

medlemmer og tiltrækker nye piger 

 arbejde for, at vi videreudvikler det samarbejde, vi har med Rotary og med de øvrige frivillige 

netværksgrupper    

 samarbejde om internationale projekter, der støtter kvinder, børn og unge. Der er så mange rundt 

omkring i hele Verden, der behøver støtte og hjælp.  

Hjælp, der sætter ”spor i hjertet” hos dem der gi`r - og dem, der modtager. 

Jeg glæder mig meget til samarbejdet  i Nationalbestyrelsen. Jeg er sikker på, vi bliver et godt hold.  Det 

tegner godt, alle er stærke piger med gode ideer og visioner for fremtiden, således at vi sammen kan gøre 

en indsats for at styrke et samlet Inner Wheel Danmark.   

Jeg håber at se så mange af jer som muligt på Nyborg Strand i weekenden den 7. og 8. oktober og glæder 

mig til dejlige dage på Fyn. 

Jeg ønsker jer alle og jeres familier en rigtig god sommer. 

Mange Inner Wheel hilsener   

Birgitte Müthel 

Nationalpræsident 2017-2019 

 

”Jeg er kun én – men jeg er dog én 

Jeg kan ikke gøre alt - men jeg kan dog gøre noget 

Jeg vil ikke afstå fra at gøre noget, som jeg kan gøre”  

 

Inner Wheel sætter spor i hjertet………  


