Kjære Inner Wheel venninner,
Godt Nytt År til dere alle.
Et nytt år ligger foran oss, med nye utfordringer og forventninger. På Inner
Wheel fronten har vi mye å se frem til og glede oss til, denne våren. Nå i januar
markerer alle klubbene IWs internasjonale dag med et internasjonalt program
på sitt januar møte.
Dette bringer våre tanker inn på alle de menneskene rundt omkring i verden
som lider, ja også rett utenfor vår egen stuedør.Og her kommer våre prosjekter
inn, hvor igjennom vi yder hjelp, i første instans målrettet mot kvinner og barn.
Og våre hjelpeprosjekter bærer frukter. Våre samarbeidspartnere NMS og
Tollvesenet er svært takknemlig for alt det arbeidet vi gjør og for den
pengestøtten de får. Og heller skal vi ikke glemme de flotte tiltakene med
pikeleiren (D 31) og støtten og samarbeidet med Rotary vedr Handicamp og alle
lokale tiltak. Takk til dere alle.
I mai er det Convention i København og da skal det overrekkes en sjekk fra Inner
Wheel Norden til “Foreningen for Grønnlandske Børn”. Dette er et felles prosjekt
mellom Finnland, Danmark og Norge, under mottoet: ”Happier Futures for
children”. Dette prosjektet avsluttes nå med overrekkelsen av denne sjekken på
Convention. MEN, vi her i Norge, har ikke gitt noen penger til dette felles
prosjektet til nå. Derfor er nå min bønn, at klubbene nå vil tenke på dette
prosjektet frem til Convention og donere noen penger til dette prosjektet.
Møtene nå i januar, hvor vi markerer den internasjonale dagen, er en fin
anledning til å gi litt til dette prosjektet. Det vil være hyggelig å være tilstede på
Convention og vite at vi har vært med på å hjelpe vanskeligstillte barn på
Grønnland..
Innbetaling kan skje til konto:1080.18.39725 : merk betalingen “Nordisk
Prosjekt”
Jeg ønsker dere alle et fortsatt hyggelig og godt IW år. Lykke til.
Beste hilsen fra
Torkildsen
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