
 
Kære alle Inner Wheel – venner                                                                                                    Julen 2017 

Er det allerede december ?  ja,  som tiden dog går……… 

Første søndag i advent er forhåbentligt godt overstået, og nu går det hele løs med julegaveræs og hygge i 

familiens skød, inden julefreden for alvor sænker sig. 

Vi har alle hver især vore egne traditioner  - dem skal der ikke røres ved – ikke når det gælder julen! 

Hos mig starter julen, når julekassen findes frem. En kasse fuld af minder fra forskellige perioder af livet. Jeg 

bruger oceaner af tid på at mindes tiden, hvor børnene var små – læser børnebørnenes første julehilsener, 

tegninger, finder julepynten, der hvert år sættes på de nederste grene af træet, fordi det bestemt ikke er 

kønt 😊 men alle smiler lidt og kan sagtens huske hvem, der har lavet hvad.  

Julen er hjerternes fest – men jeg ved godt, at for mange er det også en tid, hvor ensomheden lurer og 

tristheden, over måske at have mistet,  fylder hjertet.  Til dem sender jeg varme tanker. Rigtig mange af 

vore Inner Wheel klubber støtter netop i denne tid  familier med børn og unge, der ikke har mulighed for at 

glæde sig til en dejlig juleaften uden økonomisk støtte fra andre. Tak til jer for at være med til at gøre en 

forskel for netop de familier – men også til andre gode projekter. 

I er  med til at ”leave a lasting legacy”   -   vor verdenspræsidents motto for 2017-1018. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke jer for et rigtig godt landsmøde 2017. Det var dejlige dage i en 

rigtig god Inner Wheel ånd.  Tak skal I have for at være en del af det. 

Nu venter et nyt år – et år med Convention i Melboune – og mange andre dejlige udfordringer. 

Jeg glæder mig til at deltage i så mange  Distriktskædeoverrækkelser og Forårsdistriktsmøder, som  det 

overhovedet er muligt. Jeg glæder mig til at hilse på jer alle ude i klubberne og mærke det sammenhold, I 

alle er med til at styrke  og den glæde, I har,  ved at være Inner Wheeler. 

Tak til jer alle og til Nationalbestyrelsen, som jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde med  i det 

kommende år. 

Glædelig jul til  jer alle. Nyd måneden med dem I holder af -  I får stort afkast  i form af lykke  ved at være 

sammen med familie og nære venner. 
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Inner Wheel – spor i hjerte og sind 


