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Et nyt Inner Wheel år har taget sin start, og der er mange 
spændende ting på programmet.  
Læs og gem med glæde dette programkatalog.  
 

 
Jeg har glædet mig til at være præsident i år. Det er et hverv, man kun kan se 
frem til med glæde. 
 
Vi er en god stabil klub, der bakker op om hinanden, og vi er altid klar til at 
byde nye medlemmer velkommen til vores fællesskab. 
 
I 2024 har Inner Wheel 100 års jubilæum, som afholdes i Manchester. Det 
fejres i forbindelse med Convention, så det er noget vi allerede i dette år skal 
begynde at tænke på. 
Det er en overskuelig rejsedistance, så jeg vil se frem til, om nogen fra klubben 
vil deltage. 
 
Jeg håber, alle har nydt sommeren og er klar til vores første møde i august. 
 
 
Hilsen Lene 
 

       Hilsen fra præsident Lene Schade 



 

  

Onsdag den 17. august 2022 

Vesthimmerland Biogas anlæg 

 

 

 
Vesthimmerlands Biogas’ mission er at producere bæredygtig energi for på 
sigt at udrydde fossile brændstoffer. De vil producere naturbiogasser 
baseret på restprodukter fra landbrug og industri. 
Det sidste nye er, at virksomheden BioCirc har udset sig Vesthimmerlands 
Kommune, som det næste sted, hvor der bygges en energi ø. Det skal ligge 
på Holmevej.  
Projektet, som hedder Go Green, har fået opbakning af kommunen. Man vil 
gå videre med projektet, som er et milliard projekt. 
 
Gårdejer Jens Bigum viser rundt og fortæller om anlægget. Efter 
rundvisningen kører vi til Aars Hotel, hvor vi spiser og holder vores møde. 
 
 
Pris for arrangement: 30 kr. + middag.  

 

Ansvarlige: Jette S, Birgit og Susanne 

 

Mødested 3 minutter Dagens digt Månedsbreve 
Vesthimmerland Biogas  Aase Mathiesen Jette Søndergaard Anna-Marie Rode 
Kl. 18.00 



 

  

Onsdag den 21. september 2022 

Halkær Kro & Kulturhus  

 
 

I december 1992 købte 8 idealistiske, nogen vil måske sige naive, familier 
Halkær Kro. Der skulle være musiksted og økologisk spisehus. 
Kroen har i dag slået sit navn fast som lokalt kulturhus og er et af landets 
førende spillesteder for folke- og verdensmusik.  
Køkkenet og maden på Halkær Kro er noget særligt. Årstidens friske og 
økologiske råvarer bliver med omhu forvandlet til indbydende menuer, som kan 
nydes med økologisk vin eller øl fra lokale leverandører. Madkonceptet  
er enkelt: "ærlig mad af årstidens lokale økologiske råvarer”. 
Halkær Kro & Kulturhus er en selvejende institution. Formålet er at drive et 
kulturhus, der danner rammen om kulturelle, musiske og økologiske aktiviteter, 
ligesom lokalerne skal danne ramme om lokalsamfundets aktiviteter. 
Aktiviteterne på kroen er baseret på frivillig arbejdskraft. 
 

Peter Søndergaard vil fortælle mere om kroens historie samt serverer en lækker 
menu tilberedt af årstidens lokale økologiske råvarer. 
 

Pris for arrangementet: 200 kr. incl. mad og drikkevarer.  

Ansvarlige: Britta og Grete 

Mødested 3 minutter Dagens digt Månedsbreve 
Aars Hotel kl. 17.30 Susanne Olesen  Lone Nøhr Jane Hermann 
fælles kørsel (privatbiler) 
 



Fællesmøde med Hadsund og Rebild  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi afventer invitation fra Rebild Inner Wheel klub. 

 

  

Onsdag den 5. oktober 2022 

Mødested 3 minutter Dagens digt Månedsbreve 
Aars Hotel kl. 17.00 Udgår Udgår Udgår 
fælles kørsel (privatbiler) 
 

Rebild Bakker 



Portvinssmagning 

                                            

 

 

 

 

 
 
 
Portvin er en portugisisk hedvin, som udelukkende produceres i Douro-
regionen i det nordlige Portugal. 
Det er en meget sød vin, der oftest bruges og serveres til desserter, men 
portvin er også god at servere til forret. Til forret er en portvin med mere 
alder passende. Foruden de søde varianter fås de også i tørre såvel som 
halvtørre varianter. 
 

Alt dette og meget mere vil Annette Kristensen fra trappist.dk i Aars fortælle 
mere om. Annette præsenterer 6 forskellige portvine, som vi selvfølgelig 
skal smage på. Hertil serveres snacks. 
 
 
Pris for arrangementet: 200 kr. + middag 

Ansvarlige: Jytte og Aase M 

 

  

Onsdag den 16. november 2022 

Mødested 3 minutter Dagens digt Månedsbreve 
Aars Hotel Aase Damgaard Lene Schade Hanna Andersen 
kl. 18.00 



 

  

Onsdag den 7. december 2022 

Julemøde 

 

Julemøde  
     2022 
 
 
 
 

 
Vær med til at fejre årets hyggeligste tid sammen med verdens bedste 
Inner Wheel piger. 
 
Vi sørger for god julemad og drikkevarer samt underholdning. I skal blot 
medbringe en gave til 50 kr. 
 
Vi håber at se jer alle til denne hyggelige og uforglemmelige aften. 
 
 
 
Pris for arrangementet: ?  

Ansvarlig: Julemødeudvalg 

Mødested 3 minutter Dagens digt Månedsbreve 
? Dorte Allerup  Else Godiksen Jytte Farsinsen 
kl. 18.00 
 



 

  

Mandag den 16. januar 2023 

Fællesmøde med Aars Rotary Klub 

 

Vi glæder os til igen at kunne holde møde med Aars Rotary Klub.  
 
Vi venter spændt på en invitation fra præsidenten. 

 

 
 
 

 
Ansvarlig: Aars Rotary Klub 

Mødested 3 minutter Dagens digt Månedsbreve 
Aars Hotel Udgår  Udgår Udgår 
Kl. 18.00 



 

  

Onsdag den 15. februar 2023 

Valgmøde – venskabsaften/Bring and Buy 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Den nye bestyrelse for Inner Wheel året 2023/24 vælges og herefter vil 
Birgit og Lene på bedste vis agerer auktionarius over de medbragte 
genstande. 
 
Så medbring tøj/ting/spil/bøger med mere, som du ikke selv har brug for 
længere, og som du mener, vil glæde andre. Det kan være legetøj, smykker, 
bøger, tøj, spil, hjemmelavet eller en ”hemmelig” gave. 
 

 
Ansvarlig: Birgit og Lene 

Mødested 3 minutter Dagens digt Månedsbreve 
Aars Hotel Britta Houmann  Merete Larsen Ruth Hald 
kl. 18.00 



 

   

         Onsdag den 15. marts 2023 

”Fra Københavnerdreng til sognepræst i Simested” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herbert Wilson   Herbert Wilson som 5-årig sammen med sin mor  
og søskende på Nokken ved København 

 

Pastor emeritus Herbert Wilson vil under denne overskrift fortælle om et 
liv, hvor han som 5-årig mistede sin moder, da han boede på Nokken ved 
København. 
 

Herfra fik han en opvækst som plejebarn på Mols. 
 

Efter skolegang og aftjent værnepligt ved Livgarden blev han ansat ved 
politiet, indtil han i 1982 blev sognepræst i Simested. Her var han også 
tilknyttet forsvaret som feltpræst. Efter pensioneringen i 2006 har Herbert 
fungeret som konstitueret præst i blandt andet Himmerland og på Salling. 
 

Undervejs fortæller Herbert om sine familiemæssige aner, bl.a. om 
kobbersmed Andreas Wilson, der for godt hundrede år siden kreerede og 
skænkede en døbefont til Johannes Kirken i Århus. 

 
Pris for arrangementet: 175 kr. 

Ansvarlig: Birthe R. og Ruth 

Mødested 3 minutter Dagens digt Månedsbreve 
Aars Hotel Signe Stubberup Elsebeth Bach Birthe Rasmussen 

Kl. 18.00 



Rundvisning Aars Kirkecenter 

 D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi skal besøge Aars Kirkecenter, eller AKS – Aars Kirke/kultur og Sognehus, 

som er stedets officielle navn efter den store om- og tilbygning. 

Vi mødes kl. 18.00 på Kirkeplads 6, Aars, hvor kirkeværge Erik Madsen vil 

vise os rundt i centret og fortælle om de aktiviteter, der findes på stedet. 

Efter rundvisningen, ca. kl. 19.00, fortsætter vi mødet på Aars Hotel. 

 
 

 
Ansvarlig: Jytte og Inger 

  
Onsdag den 19. april 2023 

Mødested 3 minutter Dagens digt Månedsbreve 
Aars Kirkecenter Jette Godiksen  Kirsten Rubæk Birgit Kristiansen 

kl. 18.00 



 

  

Onsdag den 17. maj 2023 

Brænderiet Limfjorden, Sundsøre 

 

 

 

 

 
Passionen for at destillere startede for mange år siden, da Ole læste til 
arkitekt i Århus og drømmen blev opfyldt, da ægteparret Ole og Silvia 
startede deres første destilleri tilbage i 2013 på Mors. De flyttede til 
Sundsøre i Østsalling i den gamle færgekro og efter at have renoveret og 
bygget bryggeri til, åbnede Brænderiet Limfjorden igen i maj 2018. 
Brænderiet arbejder sammen med lokale leverandører og anvender gode 
lokale råvarer i produktionen.  
 

Aftenen byder på en rundvisning i produktionen og fadlager med 
historiefortælling. Afsluttende historiefortælling og prøvesmagning af 
Brænderiets utallige produkter i den hyggelige bar.  
 

Efter rundvisningen får vi en lækker menu og holder vores møde på 
Brænderiet Limfjorden. 
 
 

Pris for arrangementet: 300 kr.  
Ansvarlig: Aase M. og Jette S 

Mødested 3 minutter Dagens digt Månedsbreve 
Aars Hotel kl. 17.00 Grete Sixhøj  Helle Bundgaard Inger Marie Nielsen 

Fælles kørsel (privatbiler) 
 
 



 

  

Onsdag den 21. juni 2023 

Generalforsamling og kædeoverrækkelse 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Nu er tiden inde til at give kæden videre … 

Evt. besøg af venskabsklubben fra Arendal. 

 

 

Ansvarlig: Bestyrelsen 

Mødested 3 minutter Dagens digt Månedsbreve 
Aars Hotel Beth Knudsen  Birthe Sloth Karen Bøgh 
kl. 18.00 



 

 
 
 
Udover de ordinære møder er der følgende arrangementer/møder i 2022/23: 
 
 
 
1. og 2. oktober 2022: Efterårsdistrikts- og landsmøde Nyborg Strand 
 
 
Januar 2023*: Fejrer Inner Wheels fødselsdag 
 Ansvarlig: Sommerudflugts- og fødselsdagsudvalg 

 
 
Marts/april 2023: Forårsdistrikts- og intercitymøde 
 
 
Maj 2023*: Ladywalk 
 Ansvarlig: Samfunds- og kulturudvalg 

 
 
Maj 2023*: Sommerudflugt 
 Ansvarlig: Sommerudflugts- og fødselsdagsudvalg 

 
 
Maj/juni 2023: Mødes med venskabsklubben fra Sverige på 
  færgen mellem Frederikshavn og Gøteborg og  
 spise frokost  
 
 
Juni 2023: Distriktskædeoverrækkelse 
 
 
 
*Er du forhindret i at deltage i arrangementet, så HUSK at melde fra på 
hjemmesiden. 
 

Øvrige arrangementer/møder 



Gl. bestyrelse 

Art by Me 
En tur i Aars Skov 

50 års jubilæum 

Generalforsamling og kædeoverrækkelse 

Ny bestyrelse 

 
 
 

 
  

         Glimt fra Inner Wheel året 2021/22 



 

 

Klubbens bestyrelse og udvalg 

Programudvalg: 
Inger Krogh 
Birgit Kristiansen 
Aase Mathiesen 
Jette Søndergaard 
Jytte Farsinsen 
Susanne Olesen 
Britta Houmann 
Birthe Rasmussen 
Grete Sixhøj 
Ruth Hald 
 

 

Sommerudflugts- og 
fødselsdagsudvalg: 
Else Godiksen 
Merete Larsen 
Lone Nøhr 
Jette Godiksen 
Karen Bøgh 
Signe Stubberup 
 

 

Julemødeudvalg: 
Lene Schade 
Jane Hermann 
Elsebeth Bach Nielsen 
Helle Bundgaard 
Aase Damgaard 
 

 

Samfunds- og  
kulturudvalg: 
Anna-Marie Rode 
Hanna Andersen 
Dorte Allerup 
Inger Nielsen  
 

Bestyrelsen 2022/23 
Præsident: Lene Schade 2175 7769 
Vicepræsident: Birgit Kristiansen 3059 3352 
Pastpræsident: Britta Houmann 2372 4702 
Kasserer: Else Godiksen 4011 4583 
Sekretær: Inger Krogh 2341 1792 
Klubmester: Karen Bøgh 2073 3768 
ISO: Jette Søndergaard 2029 2632 
 

Øvrige: 
2. sekretær: Elsebeth Bach Nielsen 2277 5533 
Webmaster: Birthe Rasmussen 2326 4272 
 

Revisorer: 
Helle Bundgaard og Lone Nøhr 
 

 

 

 


