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Virksomhedsbesøg hos Scagro A/S

I Vejen har vi fejret Inner Wheels fødselsdag med et
virksomhedsbesøg hos Scagro A/S i Gesten – det vil
sige virksomhedsbesøg og virksomhedsbesøg – besøget var henlagt til privaten hos Vivi og Christian, da som
Christian udtrykte det - ”på selve virksomheden er det
mest brune kartoner, som jo ikke er særligt interessante
at kigge på”. Og noget at kigge på – det fik vi, skal jeg
love for, idet besøget foregik i Vivi og Christians jagtstue
dybt inde i en skov langt fra alfarvej.
Christian er administrerende direktør i Scagro A/S,
mens Vivi er SFO-leder på en skole i lokalområdet og
begge meget jagtinteresserede. Vivi er formand for Gesten Jagtforening, mens Christian er sekretær i foreningen og også formand for Nordisk Safari Klub.
Efter vi havde spist den medbragte mad ved de hyggeligt dækkede borde (hvor selv dugene mindede os om,
at vi var i en jagtstue - de var leopardmønstrede) mens
giraffer, bøfler, krokodille, ulv, zebra og mange mange
andre eksotiske dyr kiggede på os – fortalte Christian
levende og yderst spændende om virksomheden
Scagro A/S. Dyrene var nu ikke levende, men nogle af
alle de jagttrofæer, som Vivi og Christian har hjembragt
fra deres utallige rejser i hele verden, og som nu pryder
vægge og gulve i jagtstuen.
Scagro A/S er en gammel virksomhed med rødder
tilbage til 1891, hvor virksomheden blev stiftet af Sophus Semler og Knud Peder Ringsted under navnet
Ringsted og Semler. De sidste 11 år har virksomheden
haft adresse i Gesten i Vejen Kommune. Virksomheden
beskæftiger sig med produkter til landbrug, industrien
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og ikke mindst fødevareindustrien. Virksomheden står bl.a. for salget af ca. 85% af alt
lakridskoncentrat i Skandinavien.
Efter at have hørt om strøpulver til smågrise til
forebyggelse af diarré, kartoffelprotein, desinfektionsmiddel til stalde og mange andre spændende og interessante ting, gik Christian videre
med emnet ”Skyd dyrene for dyrenes skyld”, et
foredrag om hvorfor jagt og især trofæjagt er en
god idé for biodiversitetens skyld, for de lokales
skyld, for arternes skyld, til bevarelse af sårbar
natur og truede dyrearter.
Endelig holdt Vivi Jensen et foredrag om ”Hvorfor går jeg som kvinde på jagt?”, hvor hun fortalte
om deres rejser, oplevelser og nogle af alle jagttrofæerne.
Det blev sent inden vi kørte hjemad efter 3 yderst
spændende og interessante foredrag, hvorved vi også
fik mulighed for at indsamle et beløb til donationer takket være Vivi og Christian. En stor tak til Vivi og Christian for at bruge en aften sammen med os og åbne op
for deres private jagtstue.
Donation i forbindelse med fødselsdagen er besluttet at
gå til TUBA.
Hanna Mailand Nielsen,
ISO
Vejen Inner Wheel Klub

PERSONDATAFORORDNINGEN
Der er fra alle involverede i både tekst og fotos givet samtykke til,
at materialet kan bringes i Inner Wheel Nyt!

Kære alle Inner Wheelere rundt i Danmark

Foråret, eller måske snarere forsommeren er over os, og samtidig bliver
Danmark samt store dele af verden igen åbnet mere og mere efter den
totale isolation, som mange af os har været i, gennem rigtig lang tid.
Vi må satse på, at forsamlingsforbuddet for grupper større end 10 personer, rigtig snart vil blive udvidet, dette giver mulighed for at vore klubber
måske kan afholde deres juni møde.
Stadig må vi tage i betragtning at en hel del af vore medlemmer tilhøre den
sårbare gruppe, som skal være ekstra forsigtige, men det må være optil
den enkelte, at afgøre om man har lyst til at samles.
Vi skal naturligvis huske på at tage hensyn til hinanden, at støtte de af vore
medlemmer, som ikke vover sig ud i forsamlinger. Vi skal sørge for at de
ikke føler sig glemte. Et rigtigt fyldigt referat/ månedsbrev med fotos fra et
møde, vil kunne give en fornemmelse af, at have været med.
Det er kun fantasien der sætter grænsen for, hvordan vi kan afholde arrangementer og samtidig passe på hinanden, når størrelsen på grupper
hæves, forhåbentligt her den 8. juni.
Jeg ønsker jer hermed alle en rigtig god sommer.
Mange kærlige hilsner Kirsten Møller, Nationalpræsident
2019-2021

Der er så stille nu... tanker i en Corona-tid

”Der er så stille nu, men indeni os er der ingen ro”. Sådan lyder de første linjer af Sebastians smukke tekst
i sangen ”Stille før storm” sunget af Lis Sørensen, og
sådan føles det lige nu. Der er så stille, og intet er som
før, og vi har fået nye tidsbegreber: ”før Corona” og
”efter Corona”.
Klubmøderne i marts, april og maj er alle aflyste,
og vi havde sådan glædet os til at skulle høre Anja
Aalund Holst fra ”Børn og unge i sorg” i marts, i april
skulle vi have været på byvandring i Christiansfeld, og
i maj skulle vi have haft besøg af Anna-Sofie Arndt,
der skulle fortælle om KONUMUSO-projektet i Sierra
Leone. Og så er der juni-mødet, hvor vi plejer at være
på udflugt, men det ”hænger nu i en meget tynd tråd”,
og vi må nok ”skyde en hvid pil” efter besøget på Julemærkehjemmet Fjordmark i Kollund – øv.
Det er også lidt af et antiklimaks som bestyrelsesmedlem at måtte være med til at aflyse klubårets sidste
møder efter det arbejde, der er lagt i at arrangere
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møderne. Men det er det eneste rigtige at gøre, som
tiderne er, og det er vigtigt at høre
efter, hvad Søren og Mette siger. Jeg
har ikke været i tvivl om, at møderne
skulle aflyses.
Men samværet i klubben er savnet,
Inner Wheel-veninderne er savnet,
og det er usikkert, hvornår vi kan
ses igen, og bliver tingene som før?
Ting, vi har taget som givet, er ikke
givet mere. Vi plejer at give hånd og
en krammer som det naturligste i
verden, men kommer vi til det igen?
Og hvis vi gør, hvornår?
Dejligt var det dog efter opfordring i
påsken at modtage små påskehilsner fra mange af klubbens medlemmer. I en del af
hilsnerne var det aktiviteter som oprydning i skuffer og
skabe, rengøring, havearbejde, bagning og læsning
af bøger, der gik igen. Det er sikkert ting, som har stået
på ”to-do listen” hos mange, men som bare ikke er
blevet gjort, fordi der var så mange andre ting, som
skulle gøres. Men nu har der været tid til det, og det er
nok ikke så ringe endda og egentlig dejligt, når det er
gjort. Sådan bliver tiden også noget positivt med sig.
Ja spørgsmålene og tankerne er mange i disse tider.
Men det er også vigtigt ikke at miste håbet og stå
sammen hver for sig, som når der bliver arrangeret
fællessang for dronningen, eller når vi her i nabolaget
hver lørdag hejser Dannebrog, så længe vi er under
indflydelse af Corona.
Som det også lyder i ”Stille før storm”: ”Så vidt vi ved,
er himlen blå, og kursen Kap det gode håb”.
God sommer til alle.
Hanna Mailand Nielsen, ISO
Vejen Inner Wheel Klub

Projekt Nigeria

eller arbejde. Derfor er det vigtigt at de får nogle rettigheder og selvbestemmelse over deres egen krop.
Jonna tager selv til Nigeria, hun har dannet et godt
netværk med bl.a. skoler. Hun har fundet nogle stærke
kvinder som arbejder dernede med at sprede budskabet – og er kommet i kontakt med en kvinde, som
vil lave en fabrik, så de selv kan producere bindene.
Politikkerne i de forskellige dele af landet er, begyndt
at arbejde sammen med kvinderne, med at få budskabet ud.
Nigeria er et meget fattigt land, stort land med stor
korruption – alt kan købes for penge – tilladelser og
andet kan købes for penge. Det er noget man lærer at
”begå” sig i, jo flere gange man har været i landet.
Den tidligere hovedstad hedder Largos og har 31 mil.
mennesker – det var her at Jonna startede, men har
nu flere kontakter nordpå.
Det var et meget spændende foredrag og kan varmt
anbefales hvis der er andre Inner Wheel klubber, der
synes det lyder spændende. DM Skin Care donerer
penge pr. solgt produkt og en kunstner donerer et
maleri der bliver solgt. Jonna har sin egen hjemmeside
som bestemt er værd at besøge den hedder:
SavePadsSchoolGirls.com

Vores møde startede med et foredrag som handlede
om et projekt i Nigeria. Jonna Gudmundsen er projektleder på dette og fortalte om det.
Projektet handler om unge piger/kvinder der får/har
menstruation – der bliver samlet penge ind til køb af
bind.
Disse bind kan genbruges igen og igen. Det har stor
betydning for pigerne, der er piger der ikke må komme
i skole når de har deres menstruation. Pigerne bliver
gift og får børn meget tidligt – de får ingen uddannelse

Dit lokale rejsebureau
• Busrejser
• Rundrejser
• Flyrejser
• Grupperejser
• Udflugter
• Erhvervs• Krydstogter rejser

Egon’s Rejsebureau · Industrivej 25 · 4200 Slagelse · Telefon 7020 1847 · egons-rejser.dk
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90 år og fan af Inner Wheel

Den 19. maj 2020 fyldte Conny Trustrup 90 år.
Det er ingen overdrivelse at kalde Conny for tilhænger
af IW, for hun har været et særdeles aktivt medlem
siden 1963.
Lige fra starten påtog Conny sig opgaver i klubben,
var hele vejen rundt i de forskellige udvalg og i perioden 1966-67 var hun klubpræsident.
Herefter gik det videre til at arbejde i distriktsbestyrelsen og i perioden 85-87 var Conny Nationalrepræsentant. Det var i den periode, i 1986, at hun sammen
med bl.a. klub Århus og klub Roskilde var aktiv i en
indsamling til fordel for forskning indenfor brystcancer,
en indsamling som indbragte kr.101.000. - mange
penge dengang!
Samtidig med, at Conny var Nationalrepræsentant
var hun også en del af IIW Board og det internationale
arbejde/samarbejde har altid haft hendes store interesse.
I 2008 gjorde klubben hende til æresmedlem.
Conny er stadig en aktiv IW-quinde. Møder trofast op
til det månedlige klubmøde og lige så trofast i klubbens litteraturgruppe, som hun har været medlem af i
mange år.
Dagen fejres den 17. Maj 2020 og 37 håndskrevne
indbydelser til familie og venner er sendt ud.
I klubben vil Conny blive fejret i forbindelse med Generalforsamlingen den 8.juni 2020.
STORT tillykke Conny fra os alle i klub 34, distrikt 47.
Eva Bak
ISO, Hillerød Inner Wheel

ruNdvisNiNg · frokost · gårdbutik

Siden 1993 har vores familie skabt
de skønne omgivelser, vinene og et
stykke dansk vinhistorie.

“

Hyggelig spiserestaurant . Selskabslokaler . Mad ud af huset
58 37 01 49 Søndag lukket
Madam Bagger . Solens Plads 6 . 4220 Korsør
www.madambagger.dk

“

Gæster siger
Fantastisk atmosfære
Spændende forklaring om vinene
Hygge, god mad og fremragende vin

Vi glæder os til at se dig på vingården
Venlig hilsen familien Madsen
fjordlyst vej 21 | Næsby | 9681 raNum | gleNholm.dk
bestilliNg på tlf. 98 67 69 66
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MØDE MED EN ÆGTE SIRIUS – MAND

Der er ingen tvivl om, at det er en både mental og
fysisk udfordring at være en del af Siriuspatruljen i
Nordøstgrønland. Hvor stor en udfordring det er,
kunne hen ved 200 tilhørere erfare, da Rasmus
Mannerup Jørgensen den 7. november holdt et foredrag på hovedbiblioteket i Viborg.
Rasmus var i to år en del af Siriuspatruljen, som overvåger 2100 km ubeboet kyststrækning i al slags
vejr året rundt. Han delte gerne ud af sine erfaringer
og oplevelser, mens hans slædehund gik stille og
roligt rundt blandt publikum.
Vi fik et fint indblik i, hvordan man bliver en del af Siriuspatruljen, hvordan patruljen arbejder, og hvad
der kræves for at begå sig i et hårdt og vanskeligt
klima som hundeslædefører.
Vi hørte også om slædepatruljens historie, oprindelse
og vigtige arbejdsopgaver.
Gennem billeder og filmklip berettede Rasmus om
tilsammen 12 måneders slæderejse i et unikt
landskab, som bød på udfordringer i forhold til vind,
vejr og hunde samt møder med isbjørne og moskusokser.
Det var en fantastisk spændende aften, som Viborg
IW klub havde arrangeret i samarbejde med biblioteket
i Viborg.
Hele overskuddet fra billetsalget går til IW og vil senere blive doneret til Mødrehjælpen i Viborg.
Pengene øremærkes til Mødrehjælpens sommerlejr
for børn og forældre.
Viborg Inner Wheel

LIVET SKAL LEVES...
...IKKE OVERSTÅS
Foredrag med lysbilleder og sang om
hvad livet gør ved os

•
•
•
•
•

Hvad er et godt liv?
Hvad er meningen med livet?
Forhold til vore børn og børnebørn
Hvem er vi og hvad bliver vi til?
Hvad er et harmonisk menneske?

• Forhold til vor partner og familie og venner
• Hvordan får vi ting til at gro i vort liv?
• Hvordan møder jeg livet i modgang
og glæde?
• Hvordan bliver vi velfungerende glade
og positive mennesker?

Jeg nyder at være:

• Vinbonde og den arbejdsglæde der følger med. Jeg er stolt af at være anpartshaver i en af Skandinavien’s måske mest spændende vingårde, Glenholm Vingård.
Der skabes oplevelser og den gode stemning i fællesskab.
• Foredragsholder og Tour koordinator.

Benedikte Ehlers · Vorretvej 5, Katrinedal · 8654 Bryrup · Tlf. 20273699 · Mail: benedikteehlers@gmail.com
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International forståelse

”Sølvræven”

Det blev en god,
hyggelig og spændende aften, da
en af vore læger i
Skærbæk Lægehus,
Ane Lopez, fortalte
om sin vej til Skærbæk og sit arbejde i
Lægehuset.
Ana Lopez er født
og opvokset i Vieux i
Portugal og har læst
til læge i Lissabon,
hun blev færdig i
2013. Ana er gift
og har 2 piger, og
familien er lige flyttet fra Esbjerg til Ribe for at komme
tættere på hendes arbejdsplads. Pigerne går i skole
og børnehave i Skærbæk, bl.a. af hensyn til afhentningstidspunkter, da Anas mand arbejder for et firma i
Brande og rejser en del rundt i verden.
Familien havde et godt liv i Portugal, men syntes at
der var for få timer til børnene, og da Anas mand, der
er uddannet maskiningeniør, havde svært ved at finde
arbejde, besluttede de at flytte til udlandet. De havde
læst, at Danmark var et godt land, og på hjemmesiden ”Working in Denmark” fandt de hjælp. Ana gik
på sprogskole og fik arbejde i Region Syddanmark .
Hun søgte derefter forskellige stillinger og blev ansat i
Lægehuset i Skærbæk, hvor hun er meget glad for at
være. Af både kolleger og patienter føler hun sig godt
modtaget.
At få godkendelse som læge har ikke været noget
problem, da Portugal er medlem af EU, dog kunne
Ana Lopez fortælle om kolleger fra lande uden for
EU, der har endda store vanskeligheder med at blive
godkendt.
Derhjemme taler familien portugisisk, men Ana Lopez
taler også spansk, engelsk, dansk og – ikke at forglemme – sønderjysk, men når der så også kommer
tyske turister kan det være en udfordring, ligesom det
også tager ekstra tid med journalerne og kommunikation.
Familien, ikke mindst pigerne, der slet ikke har problemer med det danske sprog, er faldet godt til, dog
er det svært at finde en vennekreds, danskerne er
lukkede, noget man ikke er vant til. Alle ferier går til
Portugal, bl.a. for at holde kontakten til familien, men
også for at nyde det gode vejr, solen og – ja, fisk, hvilket Ana sagde med et stort smil.
Og ja, så blev der også tid til at høre om aftenens
emne, ”overgangsalderen”, som gjorde os alle klogere
på, hvad der foregår i denne periode af vores kvindeliv.
Hanne Rosenberg
Skærbæk Inner Wheel
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Hvem er så heldige
at have ”linen” til
en, nej to, af landes
kendte og bedste
kokke? Det har vi i
Skærbæk IW. Vor
præsident Inge-Lise
KOLBECK er gift
med Børge, mangeårige bestyrer
af Schackenborg
Slotskro, og hun
formåede at lokke
svogeren Jens Peter KOLBECK til at
komme og fortælle
om sit spændende
liv.
Jens Peter, lillebror
til Børge, er født i
1947 i Aabenraa. Hans far forventede, at sønnen skulle
blive smed, men storebror Børge var kommet i lære
på Hotel Dagmar i Ribe og fortalte om sit arbejde der.
Det lød så spændende for Jens Peter, at han brugte
sine konfirmationspenge på kokkeudstyr og fik lov til at
overtage lærepladsen på Hotel Dagmar, da Børge var
udlært. Efter udstået læretid i Ribe gik Jens Peters tur
til ambassaderne i både USA, Tyskland og England og
derefter til 3 stjernede hoteller i Frankrig.
Fra 1974 – 79 var Jens Peter køkkenchef ved Hoffet,
hvor han i samarbejde med Dronningen og Prins Henrik
sørgede for både den daglige mad og når der kom
gæster og ved festmiddage. Ca. 3 måneder var man på
Amalienborg, ellers i Gråsten, Århus, Fredensborg eller
på Dannebrog.
Det gav mange gode og sjove oplevelser undervejs,
men når man arbejder hos Dronningen, så har man
tavshedspligt, og vi måtte nøjes med Jens Peters glade
smil.
Fra 1982 – 87 arbejdede Jens Peter sammen med
broderen Børge Kolbeck på Schackenborg Slotskro,
hvorefter Jens Peter åbnede restaurant Christie`s i
Tønder, hvis koncept senere blev solgt til Sdr. Hostrup
Kro, hvor Jens Peter arbejdede i 5 år.
Jens Peter Kolbeck har vundet mange priser, f. eks.
”Den Gyldne Kokkehue 1987” , ”Chef Européen du
Poisson 1990”, sølv i ”Bocuse dÒr, Lyon 1993”, Diplom
fra ”Det danske Gastronomiske Akademi 1990” og
”Fem Kokkehuer 1997” i København.
I dag bor han i Gråsten. Han vinterbader, sejler kajak og
dyrker yoga, men har også fundet tid til at udgive bogen
”Sølvræven”, en flot bog med mange opskrifter og fortællinger om 56 travle og spændende år som kok og alt,
hvad der følger med.
Til både Jens Peter og præsident Inge-Lise tak for et
spændende og fornøjeligt foredrag.
Hanne Rosenberg
Skærbæk Inner Wheel

Rapport fra Women at Risk i Uganda

Jeg har netop været i kontakt med Jemimah
Nantongo i Mbale, Uganda. Status her i midten af april
er, at alt har været lukket ned i 2 uger, og der netop er
kommet en besked om, at lukningen er forlænget med
3 uger til engang i maj. Kun fødevaremarkeder er
åbne, men regeringen leverer kun fødevarer til byerne
og ikke til landdistrikterne, hvor man må arbejde fra
hånden til munden, som hun skriver.
Jeg kan kun være bekymret for en humanitær katastrofe, da sundhedssystemet slet ikke er gearet til en
pandemi. I Uganda beder man til Gud, idet der ikke er
meget hjælp at hente andre steder.
Ellers er Women at Risk en rigtig god historie. Læs
projektbeskrivelse: https://seniorerudengraenser.dk/
projekter/women-at-risk/
Jeg har besøgt gruppen flere gange, hvor jeg har
været med til at købe skolegrej til børnene i form af
tasker, bøger, sollamper mm., i starten til ca. 50 børn,
og nu til 64 børn. Midler er skaffet via Inner Wheel
og Seniorer uden Grænser, senest har de fået et flot
”greenhouse”, så de kan dyrke deres egne frugter og
grøntsager. Både til salg og til eget forbrug. De har
skaffet sig nogle symaskiner, hvor vi nu vil donere de
resterende penge til materialer, hvorefter projektet
stopper.
Jeg skulle have været dernede fra 13. – 21. april, - jeg
havde glædet mig til at besøge gruppen og overdrage
dem pengene.
Tak til Horsens IW, Brørup-Holsted IW,
Skanderborg IW og Give IW for dejlige bidrag.

Rejsen til Uganda denne gang – som nu er udsat på
ubestemt tid – handler primært om et CISU (DanidaNGO) projekt for unge piger, som går ud af skolen på
grund af giftermål og/eller graviditeter. Det har kørt et
år, hvorfor der skal evalueres og forberedes en evt.
udvidelse af projektet. Da der første gang blev indbudt
til orienteringsmøde dernede, mødte der ca. 300 kvinder op, så desværre er der et stort behov. Men indtil
nu er erfaringerne rigtig gode, så vi håber at fortsætte
ud over de to år, vi har bevilling til.
Læs mere her: https://seniorerudengraenser.dk/projekter/reduction-and-empowerment-of-young-femaledropouts-in-soroti-district-uganda/
Mvh. Nina Fritsdal
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Billede fra Soroti, ”Reduction2019-1”

Musik, sang og foredrag af Ivan Liljebæk

I anledning af Inner Wheel`s fødselsdag d 10. januar
2020 og vores egen Korsør Inner Wheel klubs 55 år
fødselsdag den 30.maj 2019, havde bestyrelsen inviteret til en festlig aften den 6. januar 2020 med foredrag
og musik om Poul Reichhardt.
Ivan Liljebæk tog sig af underholdningen. Han fortalte
levende og muntert om Poul Reichhardts opvækst,
skuespiller karriere og sange fra 1913 til 1985.
Poul Reichhardt er af tysk afstamning altså REICHHARDT hed han. Og det skal udtales på tysk, hvis det
skal lyde rigtigt.
Ivan Liljebæk spillede og sang lystigt til alle de gode
gamle kendte sange, som vi netop kendte Poul Reichhardt for.
Et festligt og dejligt indslag, alle vippede med fødderne
eller sang med. Det var en hyggelig aften, hvor vi
havde inviteret vore ledsagere / ægtefæller med.
Hanne Mølholm
ISO Korsør Inner Wheel
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Taastrup Hovedgade 81 ▪ 2630 Taastrup ▪ Tel: 43 99 02 20 ▪ trolle.ure.guld@mail.dk ▪ www.trolle-ureguld.dk ▪
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