
 
 

 

Pressemeddelelse 

Inner Wheel Danmark donerer i alt 177.400 kr. til LOKK, 
Landsorganisation af kvindekrisecentre 

Inner Wheel Danmark har den første weekend i oktober 2018 afholdt landsmøde på Hotel Nyborg Strand. 
I den forbindelse uddeltes den årsindsamling, som alle Inner Wheel klubber i Danmark gennem et helt år 
har indsamlet. De 5 distrikter træffer på skift beslutningen om, hvem der skal have donationen. 
 
 I år kunne formand Niels Christian Barkholt fra LOKK, Landsorganisation af kvindekrisecentre, modtage en 
check på kr. 177.400. 
Der var stor glæde og taknemmelighed at spore, da han modtog donationen. Niels Christian 
Barkholt havde ikke på forhånd kendskab til størrelsen af beløbet, som Inner Wheel Danmark 
havde indsamlet.  
LOKK arbejder intenst på at forbedre vilkårene både for de voldsudsatte kvinder og børn, der kommer på 
landets kvindekrisecentre, og for dem, der vælger at komme ud af volden på anden vis. De vil bl.a. arbejde 
for at få psykologhjælp til kvinderne samt for bedre mulighed for ambulant rådgivning.  
 
Formand Niels Christian Barkholt fortæller, hvor vanskeligt det er at slippe ud af voldens greb, hvorfor det 
er yderst vigtigt med et helt specielt fokus på området.  
 
LOKK er meget afhængige af, at andre støtter og hjælper dem i deres arbejde. De er afhængige af støtte 
med store eller mindre bidrag for, at de kan gøre et godt stykke arbejde til gavn for kvinder og børn.  
 
I Inner Wheel er vi stolte af at kunne hjælpe LOKK, så at de er med til at forbedre vilkårene for de over 
38.000 børn og kvinder, der er udsat for vold i Danmark. 
  
Inner Wheel klubberne i Danmark donerer hvert år til rigtig mange projekter, hvor vi kan gøre en forskel. 
Som et fælles projekt har vi Årsindsamlingen, hvor alle klubber er med. I år ved vi, at der nu er mange flere 
kvinder og børn, der får hjælp til en bedre tilværelse.  
 
På billedet overrækker nationalpræsident Birgitte Müthel checken til formand Niels Christian Barkholt. 
 
Det nytter at støtte. 
  
Inner Wheel Danmark  
Birgitte Müthel  
Nationalpræsident 2017-2019 

 


