
 

 

 

 

 

 

National kædeoverrækkelse, 25.juni 2017 i Slagelse 

Den 25.06.2017 var Slagelse-Antvorskov vært ved overdragelse af national kæde fra Lena Pedersen, 

Randers Østre IW til Birgitte Müthel, Slagelse-Antvorskov. 

Grete Knoblauch, præsident for Slagelse-Antvorskov bød velkommen til de mange deltagere med 

ordene: 

På vegne af Slagelse-Antvorskov Inner Wheel vil jeg byde jer alle sammen hjertelig velkommen til Den 

Nationale Præsidentkædeoverrækkelse her på Liselund.  Før mødet kan gå i gang vil jeg tænde 

venskabets lys.  Det er herligt, at der er kommet så mange gæster, i alt 103 personer for at festliggøre 

denne dag. 

En særlig velkomst skal lyde til dagens hovedperson Birgitte Müthel og hendes 

familie, vores nuværende National Præsident Lena Pedersen, Randers Østre IW,  

Slagelse Kommunes Borgmester Stén Knuth, medlem af Slagelse-Antvorskov  

Rotary Klub og Pastpræsidenten Claus Ritter fra samme Klub. 

Vi er på Liselund…. DETTE   fantastiske Kursuscenter har i over 100 år været en  

velbesøgt ramme, med et særpræg, der stammer fra stedets unikke historie.   

Kulturhistorien i bygningerne og den smukke park på Liselund, er stadigvæk det  

perfekte sted at mødes. Forstanderen her på stedet er Mogens Hemmingsen, en  

tidligere højskoleforstander fra Danebod Højskole. Den 7. august 2017 overtager  

Bertel Haarder formandsposten for Liselund Kursuscenter. Jeg har 2 gange i denne  

uge været i kontakt med Bertel Haarder og han bad mig overbringe en Stor og  

Hjertelig hilsen til Birgitte og Alle I øvrige deltagere. 

Når I kigger over på den væg med gobelinerne, som er udført af væverske Bodil  

Bødtker-Ness, er det heldigvis nogle, som er reddet fra Skælskør Folkehøjskole,  

før den helt forsvinder til andet formål. De blev doneret til Folkehøjskolen i 1978  

af Statens Kunstfond og genophængt her på Liselund i 2016.  

Vi har glædet os meget til i dag, og ser frem til, at vi må få nogle fantastiske timer i god    Inner Wheel 

venskabsånd.   

Endnu engang Hjertelig velkommen. 

 

Grete gav ordet til toastmaster Gitte Krogh Rasmussen.  

 

Gitte kom med nogle praktiske informationer, hvorefter vi sang ”Vi elsker vort land”. 

Herefter var der underholdning ved Baberpapas, som er en sanggruppe med base i Slagelse.  

Gruppen består af 8 flotte fyre i sort og hvidt.  Gruppen sang typisk barbershopsange i meget fin stil. 

 

 



Herefter gav Gitte ordet til borgmester, Stén Knuth. 

 

Stén Knuth takkede for invitationen, og bød alle velkomne til Slagelse By. 

Stén er selv rotarianer i Slagelse-Antvorskov.  Stén har arbejdet sammen med Birgitte Müthel, senest i 

Slagelse Sparekasse for godt 25 år siden. 

Birgitte du er rar, hjælpsom, omsorgsfuld og et ordentligt menneske og et godt valg til at være 

National Præsident, var nogle af ordene fra Stén Knuth. 

Stén ønskede Birgitte tillykke og held og lykke med sit nye job. 

Vi fik nogle informationer om Slagelse Kommune. En dejlig og velfungerende kommune med mange 

skønne steder, som er et besøg værd. 

 

Lotteriet blev herefter afviklet og de mange fine sponsorgaver blev delt ud til de heldige vindere. 

Pengene går til Røde Kors, ”Unge Mødre” og ”Sorggruppe for børn som har mistet”,  i Slagelse.  

I alt indbragte lotteriet 5.860 kr. Tak for Støtten. 

 

Nu var det tid at indtage den lækre frokostbuffet i et tilstødende lokale. 

 

Efter frokosten sang vi ”Livstræet” og herefter gav Gitte ordet til Lena Pedersen: 

Et kort tilbageblik på de to år som nationalrepræsentant 

Da jeg for 2 år siden tiltrådte, havde jeg som det vigtigste den målsætning : 

at få et samlet dansk Inner Wheel og at det skulle være sjovt at være Inner Wheeler. 

Jeg har netop været rundt i alle 5 distrikter til kædeoverrækkelser - det er så dejligt, nu at mærke den 

gode stemning og interesse for hinanden, der er i alle 5 distrikter. Missionen er lykkedes - tusind tak 

for det. 

Et andet punkt i min målsætning var forenkling af vores vejledninger, en ny ”blå bog” – og takket være 

lovbogsudvalgets kæmpe store indsats blev ”vejledningen” klar og sendt ud til alle klubber nu pr. 

1.juni.  

Vores slogan ”Kvinder i bevægelse” - lever vi op til i bogstaveligste forstand. Mindst 425 Inner 

Wheelere deltog i Lady Walk i år. Med det arrangement, sammen med vores Rally i Skagen sidste år og 

vores Inner Wheel Information (IWI) har vi fået mere fokus på at Inner Wheel er større og mere end 

livet i vores egen klub. 

Jeg har også arbejdet for at vi skulle have et bedre og mere gensidigt samarbejde med Rotary, nogle 

steder går det rigtig godt, andre steder er der stadig en del at arbejde med. 

For mig har det været 2 fantastiske, udfordrende, til tider opslidende, men givende og udviklende år.  

Uden jer, der har siddet i Rådet i de to år, eller været tilknyttet eller udpeget til specielle opgaver, eller 

alle vore medlemmer, kunne vi slet ikke være kommet til, hvor vi er nu.  

I skal alle have en kæmpe stor tak for den indsats I har lavet.  

Jeg har på de 5 distriktsmøder sagt tak til nogle af jer, der er tilknyttede til rådet, så derfor vil jeg gerne 

se vores oversætter Annelise von Bülow og landsmødekoordinator Lis Catrine Poulsen heroppe. 

Jeg har en Inner Wheel rose til jer som tak. 

Birthe, Aase og Lene, vil I komme herop 



Birthe, du fortætter i nationalbestyrelsen. Tak for din indsats, -  for din ligefremme og til tider 

irriterende dejlige måde at sige tingene på. Vi to får lov at fortsætte vores ”kævleri” lidt endnu. 

I dag skal du have en lille hilsen som tak for din indsats og at du er som du er (chokolade). 

Kære Aase 

Lene: Nu er tiden kommet, hvor endnu en epoke i livet er slut. For dig bliver det som rådssekretær. Nu 

skal er andre udfordringer til. 

Jeg kan sagtens huske da jeg for 4½ år siden spurgte dig om du ville være min sekretær. Du skulle ikke 

have meget betænkningstid før du sagde ja. Der var dog et lille MEN. En ny hofte skulle lige sættes på 

plads. Ved vores overleverings møde havde du det svært -  ny opereret og med krykkestokke. Du 

klarede det som altid uden at beklage dig – selv om vi efter mødet skulle på restaurant. Jeg tror hellere 

du ville være blevet hjemme. 

Lena: Aase - 4 års kæmpe indsats fra din side ved at være slut. Jeg har været så heldig at arbejde 

sammen med dig i tre af årene, og har haft dig som min højre hånd de sidste to år. 

Lene: Ved vores første rådsmøde var Past’en Annalise ikke til stede, jeg var ny, du var ny, rådet var nyt 

– men vi klarede det flot. Du har altid været en eminent sekretær- din struktur gjorde at ingen 

opdagede, hvor nervøs vi begge var. 

Du har styr på alting, var vi andre i tvivl om noget, kunne vi spørge dig og du kunne altid finde svar i 

dine mapper. 

Lena: Du besidder en fantastisk ro og stabilitet, som du har været god til at give videre og sammen 

med dit enestående overblik og din indsigt - er jeg så glad, taknemmelig og stolt over at have lært dig 

at kende  og fået lov at samarbejde med dig. 

Lene: Du er en god sekretær, du er en loyal kollega og verdens bedste kammerat.  

Dit humør er altid i top, jeg kan virkelig ikke huske at jeg har set dig i dårlig humør, eller kommet med 

sure opstød over noget. Du kan altid se det positive i tingene, eller få dem vendt til at være positiv. 

Din baggrund fra Frederikshavn Kommune har gjort at du somme tider har sagt: Nej, sådan kan man 

ikke skrive eller sige, hvis det skal journal føres skal der stå ……. Sådan og sådan. 

Det har altid været vigtigt for os at mødes fredag eftermiddag/aften inden rådsmøderne – det er på 

det tidspunkt at tingene bliver vendt og vendt og vendt og vendt endnu engang. Vi har det dejligt 

sammen men det er ikke ren hygge, vi arbejder igennem 7 – 8 timer – lige indtil Aase siger: du kan jeg 

altså ikke finde ud af det mere, nu skal vi stoppe – og så griner du. Når så Aase kommer på værelset, 

arbejder hun videre – for der skal da lige være styr på alle de ting vi har snakket om. 

Lena: Jørn  din mand, som Lene og jeg heldigvis også har lært at kende - glæder sig helt sikkert til at få 

lidt mere nærvær, når ikke vi- i Inner Wheel tager din opmærksomhed og desuden får I lidt mere plads, 

når hele arkivet bliver flyttet over til Maja Lene. 

Lene: Tak er kun et fattigt ord, men alligevel: Aase, jeg vil gerne sige dig tak for de to år du har været 

sekretær for mig, det er alfa omega at have en sekretær der kan det du har præsteret. Du har gjort alt 

for mig/for os, du har givet os din tillid, du er blevet en ven for livet.  

Lena: Tak Aase, for at du er dig 

Lene: Tak fordi du er den du er. 

Lena: Vi har en gave til dig fra Rådet 

- og en personlig gave fra Lene og mig. 



Gaven fra Lene og mig symboliserer din uendelige energi samt din lynende skarpe opmærksomhed. 

Gaven er lavet efter inspiration af Faramir, en af figurerne i ”Ringenes Herre” af Traudel Toftegaard. 

Lene: Gaven til dig er fra os begge to – og kan minde dig om to personer der beundrer dig. 

Lene 

Da jeg for to år siden overtog posten som Nationalrepræsentant omtalte jeg Inner Wheel Danmark 

som skibet ”Inner Wheel” af Danmark og Rådets medlemmer som besætningen på skibet. 

Dengang lå skibet i vand med krusninger. Men der var stadig opgaver og udfordringer for at komme på 

den rette og rolige kurs. 

På vores sejlads i de to år har vi været i hård sø og på dybt vand – med det vigtigste et at vi, hele 

besætningen på skibet er kommet godt, helskindet og samlet hjem. 

På mit sidste togt i søndags, til det sydlige øhav med Dronning Alexandrines bro om bagbord i 

aftensolen, kan jeg med glæde meddele at skibet er klar til at blive overdraget til Birgitte.  

De 5 matroser og de 5 gaster er bare så klare til at starte det næste års togt. 

Som admiral kan du trygt gå fra borde fra dette skib og vi vil ønske dig alt det bedste når du pr. 1.juli 

påmønstrer dit nye skib. 

Bent, tak for at Inner Wheel Danmark har måttet låne Lene de sidste 7 år, og tak for den opbakning du 

har givet til både Lene, Inner Wheel og mig. 

Personligt har jeg virkelig nydt vores samarbejde og den måde du er god at sparre ideer og tanker med.  

Jeg ser frem til at fortsætte venskab og samarbejde med dig Lene, og hvor både Bent og Lars Jørgen 

også kan være med. Vi er jo allerede godt i gang med forberedelsen til EM i september. 

Lene på vegne af Rådet vil jeg gerne give dig en lille gave som måske kan være med til at forsøde dine 

dage og en lille personlig hilsen fra mig, som skal udtrykke den uendelige energi du har og at jeg håber 

at der måske er faldet en lille sten fra dit hjerte. 

Tak fordi du er som du er. 

Jeg vil i dag også gerne sende en kæmpe stor tak til Randers Østre Inner Wheel for at I indstillede mig 

til posten som vicenational repræsentant og derved gjorde det muligt for mig at opleve disse 

spændende, lærende og oplevelsesrige år. 

Jeg tager en hilsen med til jer på det næste klubmøde. 

Lars Jørgen, tak for din støtte og opbakning, specielt i de sidste to år, både som en god lytter, en god 

trøster og ikke mindst ofte chauffør. Det er godt og trygt at du har brede skuldre. 

Det har været dejligt at kunne dele alle disse oplevelser med dig. 

Tak til jer alle for den tillid I har vist mig 

Birgitte 

Jeg har med glæde, ydmyghed og stolthed båret kæden i de to år. Og når du får den på og pladerne 

bliver varme føles det som et blidt kærtegn, med en hilsen fra de som har båret den før os. 

Jeg har lært dig at kende gennem de sidste 3 år og vil med stor glæde lægge kæden på dine skuldre 

Du er en stille og rolig pige, så med din grundighed og din personlighed er jeg sikker på, at du bliver en 

rigtig god Nationalpræsident, der har dine klare forventninger og ønsker til din periode. 

Du kommer ikke fremad ved blot at gå i andres fodspor. 



Du er den 8. Nationalrepræsentant fra Distrikt 48, og du bliver ifølge vore nye vedtægter og 

vejledninger vores første Nationalpræsident. Jeg har forsøgt at få badgen med Nationalpræsident frem 

til i dag, men, men, - så den får du snarest. 

Jeg glæder mig til samarbejdet, og vil være der for dig i den udstrækning du har brug for min hjælp 

Rigtig hjertelig tillykke med kæden, Birgitte 

Jeg har en lille gave til dig fra Rådet (bog) samt en hilsen fra mig (chokolade) 

Jeg vil gerne bede præsidenten Grete Knoblauch fra Slagelse-Antvortskov om at komme op til mig: 

Jeg har en lille hilsen til jer i klubben, som tak for den flotte dag I har lavet for Birgitte og for os alle 

sammen i dag (chokolade).   Tak 

 

Gitte gav nu ordet til Birgitte Müthel, Nationalpræsident  

 

Kære Lena, kære alle ….tusind tak for kæden. 

Jeg overtager den nu efter dig – og jeg ved det er et stort ansvar 

der bliver lagt på mine skuldre   

Tak til min klub og til mit distrikt- ja, til alle distrikter - fordi I har 

 ”bragt mig i denne situation”– Denne smukke kæde  

forventer/fortjener en indsats - og jeg vil gøre mit allerbedste for at 

indfri disse forventninger. 

Tak for tilliden – Jeg ved, jobbet kræver sin mand – og som nævnt vil jeg løfte opgaven på den bedst 

mulig måde. 

Jeg er rigtig glad over, at du Maja Lene sagde ja, til at være min sekretær og støtte mig som du gjorde, 

da jeg var distriktspræsident. Det føler jeg mig tryg ved! Tak skal du have 

 En særlig tak til dig Lena, du har været – er – en rigtig god læremester- Jeg har det sidste år siddet på 

sidelinjen i Rådet og suget til mig - jeg føler mig godt rustet til at tage opgaven op – men ved jo godt, at 

man først rigtigt lærer, når man selv har fingrene i bolledejen. (learning by doing) så, der er lang vej 

endnu…. 😊 

Jeg ser frem til samarbejdet med dig og med de andre i Nationalbestyrelsen - Jeg vil være lydhør 

overfor de ideer, der må komme – det er jo gennem en fælles indsats,- når vi løfter i flok -  at vi bliver 

stærkest 

Jeg har allerede arbejdet sammen med nogen af jer det sidste år i Rådet – nye er kommet til i de sidste 

14 dage, hvor hjulet endnu en gang er drejet ude i distrikterne - og jeg tror på, det bliver et godt og 

velarbejdende hold, - at  vi får et godt samspil med alle holdspillerne …… Og så har jeg lagt mærke til, 

at alle har let til smil og latter, så ja, det er med stor forventning, jeg starter arbejdet op 😊 

Humor er et rum, vi alle kan være i og befinder os godt i ….Og  her arbejdes bedst 

Lena, du har ført dit skib i sikker havn (som du lovede du ville i Randers for 2 år siden) – du havde ingen 

forventning om, at vandene altid ville være rolige -  du forudså, der ventede skvulp og måske høj sø -  

det slap du ikke for  – men du stødte aldrig på grund – du navigerede udenom og førte skuden sikkert i 

havn,  – på din altid rolige og sympatiske /jyske  facon!  

Jeg glæder mig til at overtage roret og ansvaret de næste 2 år – hvor vi skal inspirere og 

supportere 110 klubber og knapt 3000 medlemmer 

 



Vi skal have fokus på udvikling og fællesskab – sjove og udbytterige stunder.  

Jeg ser frem til, at du Lena fortsat er en del af Nationalbestyrelsen og vi vil sammen med 

det øvrige hold følge - arbejde videre-  på den kurs, der er allerede er lagt. 

Jeg vil selvfølgelig også sætte nye pejlemærker og har gjort mig nogle tanker omkring mine 

visioner/mit slogan: 

”Innerwheel –  sætter spor i hjertet” 

De små ord hænger godt sammen med vort formål om at 

 fremme og styrke venskaber, 

 yde hjælp og støtte, at  

 fremme og styrke forståelse mellem mennesker – både lokalt og internationalt! 

Gennem vore sociale projekter viser vi ansvar overfor de mennesker, der ikke er så heldige som os, vi 

får værdifulde venskaber i Danmark, ja i hele verden -  vi får et godt netværk og ikke mindst får vi 

mulighed for at videreudvikle os.  

Alt sammen noget, der sætter spor i hjertet – hos andre og hos os selv 

I mine år som Nationalpræsident vil jeg 

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

medlemmer og tiltrækker nye piger. 

Jeg ved udmærket, at denne pind har været med år efter år 😊 – men jeg synes, det er vigtigt, vi hele 

tiden bevidst arbejder på at blive bedre – blive mere tidssvarende, tilpasse os det ændrede samfund –  

I arbejdet med dette punkt vil jeg være bevidst om, at fornyelse går hånd i hånd med traditioner, jeg 

er sikker på, at vi alle godt ved at vi ingen vegne kommer uden vi også er forandringsparate – og husker 

på: vi skal passe på vort fundament. 

Traditioner forandres, men det sker bedst gennem den arv, der er forbundet med traditionerne.   

Jeg har ønske om en mere synlig organisation – jeg synes, vi er på vej i den rigtige retning – men det er 

vigtigt at vi fortæller omverdenen, hvad vi gør – hvem vi er – Det er ikke nok, at vi selv er klar over, 

hvor unik en organisation, vi er en del af. Vi skal huske at berette om det hvor som helst;   

Vi vil gerne have nye – også yngre - medlemmer og det, at der er åbnet op for at alle kan blive medlem, 

bare de går ind for vore målsætninger, gør, at det forhåbentligt bliver nemmere  

Vi skal værne om vor organisation - om Virksomheden Inner Wheel  - Den er jo ikke anderledes end 

enhver anden virksomhed, der ønsker at få nye kunder…… 

Jeg har her behov for at sige, at det, at vi gerne også vil have nogle yngre medlemmer bestemt ikke 

betyder, at jeg på nogen måde nedvurderer ældre medlemmer – tværtimod – det har enorm 

betydning:   at vi har den aldersspredning, vi har - vi kan være noget for hinanden – bruge hinanden – 

lære af hinanden 

I mine år vil jeg fortsat  

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

netværksgrupper   –  vi kan have meget mere glæde af hinanden, end vi har i dag 

Vi har alle i dag de samme udfordringer med faldende medlemstal som det øvrige foreningsliv – og 

hvordan vender vi den kurve??  - Et generationsskifte er på vej  - kan vi gøre lidt mere sammen ?, 

således at vi har bedre mulighed for at udvikle, forny og forynge…… 



 Jeg vil også gerne, at vi fortsat bakker op omkring de gode nationale og 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! 

Der er et ordsprog der siger: 

”Den, der løber i andres fodspor, kommer aldrig først i mål ”  

Med det vil jeg sige, at den linje, Lena allerede har lagt, - Det spor følger vore overordnede visioner, 

og det er efter min mening det rette Inner Wheel spor   – og det spor vil jeg gerne fortsat følge –   og 

her vil jeg gerne tage førertrøjen på og gå forrest, men som jeg nævnte i min indledning  vil det ske 

gennem samarbejde og tæt dialog med hele Nationalbestyrelsen 

Jeg vil slutte med et citat af Helen Keller: 

”Jeg er kun en – men jeg er dog en 

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

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

 

Herefter gav toastmasteren ordet til Lene Krüger Schade 

 

Aller først vil jeg gerne vende blikket mod Birgitte. 

Kære Birgitte 

Hjertelig tillykke med dit nye hverv. Det har været en dag du har glædet dig til i næsen 1½ år – jeg ved 

du har lyttet, skrevet og tænkt når vi har haft rådsmøder. Du har været mere lyttende end talende, 

men vi fandt ud af ved sidste rådsmøde, at du ikke mente at have taleret. Birgitte husk… det er alles ret 

at tale. 😊 

Kæden klæder dig flot, og jeg håber du må få rigtig mange dejlige oplevelser med den - eller i hvert fald 

fordi du har den i din varetægt, det er jo ikke så tit den bliver luftet – mange gange bruger man bare 

nålen. 

Jeg ved du vil blive en god repræsentant for Danmark, og gøre tingene på din helt egne måde.  

Glæd dig til dit første rådsmøde i august, hvor du styrer slagets gang – så kan Lena måske få lov at 

være ordstyrer og næsten ikke have tid at snakke…… 😊 

Endnu engang tillykke og god vind i dine Inner Wheel sejl. 

 

Kære Lena 

Hjulet drejer endnu engang, nu er det din tur til at blive PNR. For mig er tid at dreje ud af råds-

tandhjulet, der er ikke flere tænder til mig, det er tomt, men jeg mener det er sundt for vores 

organisation at få nye ansigter/meninger på hvert eller hvert andet år. Det skulle også gerne gøre Inner 

Wheel til en organisation der hele tiden er i udvikling og ændring. 

Hvor er du heldig, at du kan sidde i rådet/nationalbestyrelsen endnu to år – det er en gave at få lov til 

at være med i rådsarbejdet. Ved at sidde der som past, bliver man automatisk ansvarshavende 

redaktør for IWI. Du kan glæde dig til et godt og tæt samarbejde med DISO’erne. 

Jeg kan huske da du for 2 år siden overtog rorpinden – der var du nervøs – og det skal man også være – 

er man ikke det, går man ikke til jobbet med respekt og ære fryd som er vigtig denne position. Der 



sidder 15 personer rundt om bordet, med hver deres kompetencer og meninger – de sidder der 

frivilligt og de sidder der for at blive hørt. Der skal derfor helst være sommerfugle i maven, og det tror 

jeg også Birgitte har i dag. 

MEN Lena, det havde du ikke behøvet, det var spil af tid for alle de sommerfugle du havde sat på 

overarbejde. Du har været en formidabel NR, du har styret rådet med respekt for netop alle de 

forskelligheder det omfatter. Du har lyttet til alle, alle har fået lov at have sine meninger og 

beslutningerne er taget når alle har haft ordet.  

Det er ikke en let opgave at være leder, og det har heller ikke været let for dig – men når man krydre 

de tunge opgaver med de spændende opgaver bliver det gennemsnitligt sjovt at være ”den”. 

Vi har haft mange gode og sjove oplevelser sammen. Ud over rådsarbejdet til møderne har vi været til 

Nordic møde i DK (ja, faktisk var det Danmark der afholdt det) og året efter var det Island. Vi har været 

European Meeting i England og i Italien og i år er det endnu engang Danmark der er værter for et 

større arrangement – nemlig EM.  

Sidste år var det Nordic Rally i Skagen hvor vi også var værter.  

Jeg kan kun sige dig tak for de dejlige oplevelser vi har haft sammen og har involveret vores bedre 

halvdele. Siger man ja til et job som NR, er man nød til at konferere med den person man fæller avis 

med. Det har så stor indflydelse på ens hverdag, det fylder stort set hver dag og man står til rådighed 

24/7. Har man et bagland skal det være stærkt. Jeg ved at Lars Jørgen har bakket dig op BIG TIME, og 

jeg ved også at han giver mig ret.  

Ud over at have bestridt jobbet som NR, har i formået at rykke rødderne op i Laurbjerg, bygge nyt hus i 

Støvring og Lars Jørgen har været syg og lige fået skiftet knæ – du har bare klaret det så flot. 

Jeg ved godt jeg har en mening om næsten alting, og får det næsten altid sagt – og du har altid lyttet, 

selv om vi ikke har været helt enige hver gang. Uanset om det er den ene eller anden beslutning der er 

taget, ved jeg også at den bold vi løber efter er den der er taget som en fælles beslutning. 

Jeg vil gerne sige dig tak for vores venskab, som jeg sætter større pris på end jeg kan sige i ord. Jeg ved 

bare at det holder ud i fremtiden – og vi glæder os til at hygge med jer i fremtiden. 

Jeg vil også gerne overbringe en kæmpe tak fra rådet, som har nydt godt af dit lederskab i 2 år. Jeg har 

en gave til dig, men den får du først når jeg er færdig med at snakke. 

Som jeg startede med at sige, så har hjulet drejet. Du har taget kæden af og givet den videre til 

Birgitte. Det må føles lidt bart, så derfor vil jeg gerne (nu jeg langt om længe har fået fremskaffet den) 

give dig din Past-nål på. Du kan bære den med stolthed. 

TAK TAK 

 

Næste i talerrækken var Lars Jørgen Pedersen 

 

 

Kære Birgitte Müthel - og Slagelse/Antvorskov IW klub 

Tillykke med din skønne dag og tillykke med at I har Birgitte 

 

Kære Lena 

Så er der indtrædelse , og dermed også aftrædelse. 

Jeg kan sige jer, at det har været nogle særdeles aktive år, som er passeret for dig og os. 

Lena - først og fremmest har du fået sat nogle aftryk på dine 2 år som "chef i butikken" 

Akkurat som den ambition du havde, da du gik ind til jobbet - med en klar målsætning om at få samling 



på HELE IW Danmark - og at det skulle være sjovt at være medlem. 

Du har haft et fantastisk hold med dig - der er blevet arbejdet igennem på rigtig mange felter- og der er 

tillige blevet knyttet stærke venskaber i forløbet. 

Som "outherwheeler" må jeg sige, at det i perioder har krævet "næsten 2 fuldtids jobs" for dig, at 

håndtere de udfordringer, der også har været undervejs 

Udfordringer der er opstået flere år tilbage - og som du og dit hold har formået at få ryddet op i. 

Det er bare stærkt gået - og supergodt for Jeres organisation 

Du elsker dit Inner Wheel ! 

Det gør I alle! 

Nu er du blevet Past, og det giver dig lidt luft til andre gøremål - såsom dit nye skønne job.. 

Din "au-pair" ser frem til, at der er lidt mere luft i kalenderen - men du skal vide at  

det har været fantastisk at følge dig som national repræsentant.  

En stor hilsen skal jeg overbringe dig fra din familie. 

Der står endda meget stor respekt om din indsats fra alle os omkring dig. 

Du er et fantastisk menneske - der rykker igennem, med ydmyghed - men med mega kraft. 

 

Birgitte - jeg håber og ønsker for dig, at du må få lige så spændende og indholdsrige år som Lena har 

haft. 

Du har et rigtig stærkt afsæt, - Lena er helt sikker på, du er den rette til at videreudvikle jeres dejlige 

organisation 

Al mulig held og lykke til dig og IW Danmark 

 

Toastmasteren gav ordet til Grete Knoblauch, præsident for Slagelse-Antvorskov  

 

Kære Birgitte. 

Hjertelig   tillykke med Nationalpræsident titlen.  Tænk, at vi har én person i vor klub, Slagelse-

Antvorskov Inner Wheel, som bare passer så fint til denne titel.  

Det er så Flot… og alle vi,  dine klubveninder bl.a. , er  helt klar over, at du KAN og  VIL  gøre alt for at 

markere den post på allerbedste vis. Både i Danmark og over hele verden, hvor end du vender og 

drejer hjulet…  Du er i hverdagen så beskeden, men har lederegenskaberne i dig.  Ja, det har vi for 

længst fundet ud af.  Du har i mange år været fortrolig med foreningsarbejdet og har bl.a. været med i 

bestyrelsen i Landudvikling Slagelse. Slagelse Idræts- råd.  Firmaidræt Slagelse. TV ØST´s 

repræsentantskab og Brugerforeningen for Stofa. Der var et flot interview i vor lokale Avis: 

Sjællandske, i onsdags, hvor Birgitte berettede, at hun var glad og stolt over posten, som hun blev 

udpeget til, på generalforsamlingen på Nyborg Strand efter indstilling fra vort eget distrikt 48. Vi er 

også glade og stolte på Birgittes vegne og ved hun har en masse visioner, som hun kan føre frem i sin 

nye position, de næste 2 år.   

Det du fortæller og fremfører til de kvinder, efter at have skaffet klubben nye medlemmer er især 

taget lige ud fra Inner Wheels formål:                                                                                                 At fremme 

venskab.  At fremme hjælpsomhed og medmenneskelig forståelse.                                                      At 

fremme International forståelse. Kort sagt, venskab og hjælpsomhed overalt!!! 

Hver gang, der har været et arrangement, uanset det er i vort eller i et andet land, Convention, f.eks., 

som nu holdes for 17. gang, og denne gang i Melbourne. Så møder du op. Herligt. Da vi i klubben fik 

brev fra England, ang. valg på verdensplan, var jeg forbavset over, at vi er over 100.000 Inner Wheel 

kvinder. Her må jeg lige indskyde et tillykke til Lene Krüger Schade fra Aars Inner Wheel, som vi valgte 

ind i Hovedbestyrelsen. Verdenspræsidenten fra Nigeria, Oluyemisi Alatises ord, giver stof til 



eftertanke: ” Thouch A Heart” er med til at gøre dig parat til at lære nye ting og føle nye følelser. 

”Touch A Heart” er mere end en filosofi i sindet, det er en filosofi om ånden. Hjertet er med.  Hovedet 

er med, og vi mærker det til fulde, når du henter og bringer alle dem, der har brug for at komme med 

til møderne, og ligeså i andre situationer. Du møder op i distrikterne, til Landsmøderne på Nyborg 

Strand, og du går på banen med krum hals.  Altid parat og så mødestabil.                                                                                                                           

Du er også den, der har stået for stearin- og frimærkeindsamlingen og formidlet det videre, så pengene 

herfra kan gå til donationer… Du har også en vidunderlig familie, som du omtaler i de allerkærligste 

vendinger.  MEN, vi ser nok mere til dig, end familien gør.  Pas på dig selv, kære Birgitte. Endnu engang 

hjertelig tillykke med DIN store dag. Vi i Slagelse-Antvorskov Inner Wheel er vildt begejstrede over dig, 

og er helt sikre på, at de store forventninger, du har for de næste 2 år, vil lykkes til FULDE.  TILLYKKE 

BIRGITTE                        

 

Inge Skafte Jensen, præsident i D 48 fik ordet 

Kære Birgitte 

Det er en stor dag i dag for dig, hvor du modtager kæden fra Lena - ja hjulet drejer endnu engang og 

sådan skal det være. 

Nu er det din tur til at arbejde for Inner Wheel på en lidt anderledes måde end hidtil - nu 

repræsenterer du os allesammen på landsplan. 

Vi glæder os på dine vegne og føler lidt, vi har en andel i dig, da du jo er fra Distrikt 48 og vi var meget 

glade, da du tog imod vores opfordring. 

På vegne ad Distrikt 48 ønsker jeg dig held og lykke med dit hverv og glæder mig til samarbejdet. 

Kære Lena 

På vegne af Distrikt 48 vil jeg takke dig for det store arbejde, du har lagt i Inner Wheel i de forgangne 2 

år -  det har ikke altid været så ligetil, men du har klaret det med bravour.  FLOT KLARET! 

Jeg glæder mig til samarbejdet med dig i Rådet, hvor du nu er pastpræsident og ønsker dig og din 

mand en rigtig god sommer og jeg er sikker på, han glæder sig til at se lidt mere til dig. 

 

Næste taler var Marianne Müller, pastpræsident i D 48  

 

I dag er en glædens dag, men samtidig også lidt vemodig. At skulle sige farvel til alle jer gode IW 

veninder, er ikke en nem ting. 

Men som vi tit har sagt til vores udvekslingsstudenter, sig ikke farvel, men på gensyn. 

Kære Lene 

Jeg ønsker dig tillykke med dit nye job, og ønsker dig held og lykke. Flot at du vil fortsætte arbejdet i 

IW. 

Kære Lena 

Tusind tak for 2 fantastiske år i samarbejde med dig i rådet. Jeg syntes du har klaret det fantastisk. Det 

har ikke hele tiden, været en nem opgave. 

Som du sagde i lørdags, har vi ikke haft megen tid til snak, der skulle jo klargøres nogle ting til næste 

dag, du har altid været velforberedt. Og møderne blev kørt med hård hånd.  

Nu kan du roligt læne dig lidt tilbage, helt tror jeg ikke du gør, men på din fine måde vil du helt sikkert 

hjælpe Birgitte, hvis der bliver behov for det.  



Jeg håber virkeligt at vi kan mødes og få tid til privat snak, skulle din vej komme omkring vores smukke 

område, er du meget velkommen i vores hus til en overnatning.  

 

Kære Birgitte 

Så blev kæden din! Den klæ’r dig flot! Tillykke med den! 

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

i Rådet, herefter vicenationalrepræsentant og nu national præsident. Det har været, og vil stadig være 

et stort arbejde. Men du er utrolig målrettet, 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. Jeg er sikker på at det vil du klare meget 

fint. 

Du har fået en rigtig god hjælper Maja-Lene, hun skal helt sikker hjælpe dig at holde styr på tingene. 

Du har været min læremester igennem de sidste 3 år, det har været dejligt at lære dig at kende, og det 

må jeg sig, vi har haft mange gode snakke på vores tur frem og tilbage til møderne. Det har været 

rigtigt godt at få talt tingene igennem på 2 mands hånd. 

Jeg håber vi kan mødes til en snak, selvom din tid jo ikke bliver til pjat de næset år. Din kalender har 

altid været fyldt op, jeg tror ikke det bliver mindre nu. 

Jeg ønsker jer rigtig god arbejdslyst, og er sikker på I vil komme fint igennem det.  

 

Annette Hedegaard, distriktspræsident i D 44 fik ordet. 

 

Kære Lena 

Lena du er en af vore egne som medlem i Distrikt 44. Vi er stolte over at du har stået i spidsen for 

Dansk IW Råd. 

Trods mangeartede opgaver har du haft styrke og energi til på værdig vis at styre os gennem 

processerne. Dit slogan var - da du fik overrakt kæden for 2 år siden, det skal være sjovt at være Inner 

Wheeler, det spor har du fulgt.  Vi er stolte over at have haft dig ved roret.  

Rådsmøderne er også et forum hvor vi sagligt og fortroligt har kunnet drøfte opgaverne. 

Lena dit engagement har været fantastisk, og vi glæder os over at du er med i Rådet de næste 2 år.  

Endnu engang mange tak for rigtig godt samarbejde. 

På vegne af Distrikt: 45, 46 47 og 44, overrakte en gave og blomsterdekoration.  

 

Kære Birgitte.  

Hjertelig tillykke i anledning af din kædeoverrækkelse som nationalpræsident. Vi er glade for at have 

lært dig at kende, og vi ser frem til et rigtig godt samarbejde i Rådet. Vi ønsker dig god arbejdslyst og 

du skal vide vi er der for at støtte dig. 

På vegne af Distrikt: 45, 46 og 44, overrakte en gave og blomsterdekoration. 

 

Herefter fulgte Judy Rieneck, distriktspræsident i D 45 

 



Kære Birgitte, kære Lena og kære Lene. 

Her står I i dag ved Den Nationale Kædeoverrækkelse i Slagelse – Antvorskov og repræsenterer det 

ypperligste for Inner Wheel Danmark. Det er vi, os der er tilstede i dag ved denne festlige Inner Wheel 

begivenhed naturligvis meget glade for at fejre sammen med jer. 

Kære Birgitte du skal nu tiltræde som National Præsident for Inner Wheel Danmark. Vi vil derfor ønske 

dig rigtig hjertelig tillykke med kæden, som du får overrakt i dag, med håb om at det vil være til stor 

glæde og fornøjelse for dig. Vi har lært dig at kende igennem det sidste års tid, som et stille, roligt, 

lyttende, umådelig elskværdig og kært Inner Wheel medlem af Nationalbestyrelsen. Du vil få mange 

forskellig artede arbejdsopgaver for Inner Wheel Danmark, men vi er ganske sikker på, at du vil løse 

disse med erfaring fra dine tidligere opgaver i IW og med stor respekt for alle medlemmerne i 

Danmark. Vi i Distrikt 45 er er sikre på, at du besidder den rummelighed og kvalitet, der forventes af 

dig. Vi vil yde dig positiv samarbejde og støtte dig igennem de næste par år, for det kan kun være i alle 

medlemmers interesse. Masser af held og lykke som fører af Inner Wheel lokomotivet de næste par år. 

Kære Lena du træder nu et skridt tilbage, når du overdrager Inner Wheel Danmarks National Kæde til 

Birgitte i dag. Jeg har lært dig at kende igennem det sidste års tid, som en dygtig, god, flittig og 

pligtopfyldende Nationalpræsident for Inner Wheel Danmark. Du har ved forskellige lejligheder vist, at 

du gør, du tør, du er gået forrest, når flertallet af medlemmerne har fået NOK, af de der tror, de ved 

bedst. Det er du ikke blevet upopulær på hos det tavse Inner Wheel flertal. Birgitte og vi i 

Nationalbestyrelsen skal heldigvis have glæde af dine erfaringer, når du skal løse de kommende 

opgaver i Inner Wheel DK endnu et år, det vil vi se frem til. Et stort tak til dig Lena fra Distrikt 45. 

Kære Lene når du nu forlader Inner Wheel Danmark træder du faktisk et trin op af ”rangstigen”, idet 

du nu rykker op i den Internationale Inner Wheel Elite, når du den 1 juli 2017 indtræder i den 

Internationale Inner Wheel Board. Det er ganske flot og imponerende at Danmark igen, og igen kan 

præstere at få valgt medlemmer til denne ærefulde Internationale arbejdsopgave blandt mere end 

100.000 medlemmer på Verdensplan. Du har den forudsætning, da du har lagt mange arbejdstimer i 

Inner Wheel Danmark igennem de senere år, især da vi i Danmark var værter ved den Internationale 

Convention i 2015 i København. Du skal vide, at vi er rigtig mange, der takker dig, og med dette vil vi 

ønske dig al mulig held og lykke på din Inner Wheel vej de kommende år. 

Jeg vil nu overrække jer en rød rose fra Distrikt 45 og takke og lykønske jer alle 3 med jeres fremtidige 

opgaver i Inner Wheel. Jeg vil slutte med et lille ordsprog: 

Rigtige venner er de, der bringer det bedste frem i jer.  

 

Flere talere lykønskede Birgitte og gav hende personlige ord med på vejen:   

 

Inge Marie Jacobsen, Ringsted 

Lissi Christensen, Slagelse  

Ann Madsen, distriktspræsident i D 47  

Havde også en hilsen med fra Dragør, som ikke kunne deltage.   

Birgitte Munk, Kalundborg 

Birgitte overrakte en rød rose og en hilsen fra æresmedlem Ditte Bertelsen, Kalundborg      

Hanne Nielsen, Korsør Nor   

 

 

Nu fik Birgittes barnebarn, Mia Müthel ordet. 

 

 

Kære momse.  



Først og fremmest så stort tillykke med din nye titel. Det ved du at hele familien og jeg selv især er 
rigtig stolte af.  
Det bliver ikke meget, som jeg har tænkt mig at sige i dagens anledning.  
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg fik beskeden lidt i sidste øjeblik, men det skal da ikke 
forhindre mig i at sige et par ord til dig på hele familiens vegne.  
 
Jeg er, som allerede nævnt, Birgittes barnebarn og mange af jer kender mig faktisk allerede ganske 
godt. Jeg ved nemlig at momse flittigt gør et eksempel ud af mig og jeg optræder ofte i hendes talrige 
taler. Nogle af jer husker måske surstråleren. Den må jeg tage æren for.  
 
Men, i dag skal det ikke handle om mig for i dag skal du hyldes. Momse, ikke bare er du vellidt blandt 
mange, men du har også hjertet på det rette sted.  
Du er empatisk, hjertelig og så er du det mest rummelige menneske, jeg nogensinde har mødt.  
Du kan rumme alle mennesker i alle former og farver, hvilket er en egenskab få besidder i dag, og som 
virkelig gør dig til det kærlige væsen du er. Du er smuk, du er stærk, og så er du elsket.  
 
Du er også meget engageret i dine mange tiltag, og det må man sige at du bestemt også har været i 
Inner Wheel siden at vi står her i dag. Du er uden tvivl et kæmpe forbillede for mig.  
Jeg ved at denne her titel betyder rigtig meget for dig, så et kæmpe tak går ud til alle jer, som vælger at 
vise min mormor den tillid jobbet som national præsident kræver, det betyder meget for hende, og 
mig, så tak.  
Momse, jeg har altid beundret dig, og din gøren i Inner Wheel meget. Jeg har altid set på dig med store 
lys i øjnene, når du klædte dig på til jeres møder og sammenkomster med din fine broche og i dag er 
ingen undtagelse. Du har altid støttet mig, så i dag er jeg her for at støtte op om dig sammen med 
resten af familien.  
Mormor, du er en stjerne. Tillykke.  
 
 
Birgitte fik ordet 

 

 

Tusind tak alle sammen 

Tusind tak alle sammen for det hele – tak for taler – for gaver og blomster.  Det har været en stor dag 

Som har sat spor i MIT hjerte! 

Jeg er helt overvældet og glæder mig til at komme hjem og lade det hele bundfælde sig….. 

Tak til Slagelse Antvortskov for det flotte arrangement. Det har I gjort godt - jeg ved der ligger mange 

forberedelsestimer forude.   

Lidt dronning er man vel i dag: Af hjertet tak 

Tusind tak til alle jer, der har lagt vejen forbi Slagelse i dag, jeg er oprigtig glad for at se så mange, der 

har valgt at være med til at sige tak til Lena for hendes 2 år som nationalrepræsentant – og være med 

til at festliggøre min kædeoverrækkelse – at så mange er mødt op betragter jeg som opbakning til Lena 

og jeg -  og mine år på posten. Det varmer rigtig meget 

Jeg glæder mig til at arbejde med det nye råd og har en rigtig god mavefornemmelse…                                                                                                                                                                                                           

 

Asta Zinckernagel fra Slagelse-Antvorskov overrakte en gave fra klubben til Birgitte Müthel og Maja-

Lene Mogensen med ordene. Det er hammerfint at du er nået så langt Birgitte. 

Og dejligt at du Maja-Lene altid villigt siger ja til en ny opgave. 

 



Toastmaster Gitte Rasmussen sang rigtig flot ”What a wonderfull world” til Birgitte og for os alle.  

 

Grete Knoblauch takkede Gitte for veludførte arbejde som toastmaster og fortsatte: 

1000 tak for i dag.  Det har været strålende for mig, at være værtinde sammen med de andre 

værtinder fra klubben overfor 103 personer, som bakker op om Birgitte, og hendes nye status som 

Nationalpræsident i Inner Wheel. 

Denne søndag har været noget helt særligt, og den vil ingen af os glemme. 

Det bliver lidt mærkeligt de næste par dage… hvad skal vi nu lave ???   Vi har hver især haft så mange 

dejlige stunder med forberedelser…… time efter time, for at få dette arrangement til at blive noget helt 

særligt. Og det synes jeg, det er blevet. 

TAK til klubbens medlemmer for en kæmpe god   indsats. TAK til sponsorerne til vort lotteri. De var 

meget imødekommende, da de hørte, at pengene gik til UNGE MØDRE, via Røde Kors. 

Tak for god hjælp fra mange andre, og tak til ALLE gæster som kom, for at gøre Birgittes dag 

uforglemmelig. Ingen nævnt ingen glemt. 

Slagelse-Antvorskov Inner Wheel ønsker jer alle en rigtig god tur hjem. 

TAK FOR I DAG… 

 

Vi sang ”Åbent landskab”, hvorefter vi fik kage og bobler i den skønne park og solen skinnede fra en 

skyfri himmel.  

 

Referat: Karin Lund Hansen/Maja-Lene Mogensen, Slagelse-Antvorskov. 05.07.17 

 

 

 


