
 

Kulturgruppen af 2011 

NY STRUKTUR 

 

Kære Alle ! 

1. september 2016 får Kulturgruppen af 2011 ny struktur. 

Kirsten Kann har pr. 9. august 2016 meldt sig ud af Inner Wheel efter 30 års medlemskab. 

 

Da Kirsten og jeg efter 5 år, stadig synes det er meget positivt og sjovt, at arrangere kulturelle 

udflugter, af kortere eller længere varighed, vil vi derfor fremover lave udflugterne uden for 

Inner Wheel regi. 

Kulturgruppen har hele tiden været uafhængig af Inner Wheel – med selvstændig økonomi. 

Tilknytningen har udelukkende været af praktisk karakter, hvor vi har nydt godt af D47 og D48s 

hjemmesider og Inner Wheels medlemsliste. 

 

Som tidligere:  

Vi vil i det store og hele følge den gamle model, i den nye struktur. 

Kirsten og jeg vil stadig arbejde sammen, om at finde gode emner til arrangementerne. 

Vi håber på 3 – 4 forskellige arrangementer om året – hvis interessen er tilstrækkelig stor, vil vi 

også nu, som tidligere, forsøge at lave flere ture til det samme sted. 

Kirsten vil stadig stå for det økonomiske og tilmeldingerne på sin mail kirstenkann@hotmail.com 

De praktiske opgaver med aftaler til udflugtsstederne og spisestederne, vil vi stadig deles om. 

 

Det nye vil være: 

I stedet for som tidligere, hvor vore arrangementer blev publiceret gennem Inner Wheel 

klubberne i D47 og D48, samt på distrikternes hjemmesider, vil vi nu lave en mailliste som Kirsten 

styre.   

I kan tilmelde jer ved at sende en mail til Kirsten på       kirstenkann@hotmail.com  

 

Når vi har et arrangement klar, vil alle på listen, få en mail med invitationen, og som hidtil, vil det 

være ”først til mølle” princippet der gælder. 

 

Der vil i fremtiden ikke blive skelet til, om man er Inner Wheeler – eller ven/veninde, da det ikke 

vil blive kørt i Inner Wheel regi. 

- MEN vil udelukkende være efter ”først til mølle ” princippet – altså hurtig tilmelding til 

Kirsten på kirstenkann@hotmail.com 

 

Vi håber meget, at der også med den nye struktur, vil være interesse for vores arrangementer  

– så vi siger på gensyn til nye hyggelige, spændende og dejlige fælles oplevelser. 

 

Med venlig hilsen 

 

Kirsten Kann   Lillian Ellebæk Ryelund 
kirstenkann@hotmail.com  Mobil: 2028 6780  lillian@ryelund.com    Mobil: 4015 3515 
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