Kender du Facebook?
Det er meget oppe i tiden, at man ikke skal læse (arbejds)mails i sin ferie. Jeg har ikke mulighed for at læse
mail på min IPad, (et bevidst valg), så da vi tog op i vores lille sommerhus, kunne jeg holde helt fri fra
hverdagens stress til fordel for snak og hygge med familie og venner fra syd og nord. Det var mærkeligt, til
daglig er man på i alle døgnets 24 timer, og i begyndelsen var der en vis rastløshed at spore – for gik man
nu glip af noget? Men i løbet af de første dage, føltes det også som en befrielse, jeg skulle ikke besvare
mails, og jeg havde fri. Friheden gav også plads til fordybelse og eftertænksomhed. I stille stunder er
tankerne bl.a. gået tilbage på de oplevelser, som Inner Wheel har givet mig det sidste år, og her var
deltagelsen i Convention en af de helt store oplevelser, hvor jeg fik lejlighed til at møde nogle af mine
Facebook venner.
På min IPad er jeg bl.a. på Facebook. Børnene overtalte mig oprindeligt for flere år siden til at komme på,
for at vi kunne følge med i familiens liv, de der bor rundt i Danmark og de der bor i udlandet og vigtigst, se
billeder af børnebørnene og følge den hverdag, som de lever.
Jeg har efterhånden fået en del Inner Wheel Facebook venner rundt i hele verden, og det kan være rigtig
hyggeligt at sidde en regnvejrsdag og følge dem og deres IW liv. Det har været spændende at læse om de
mange kædeoverrækkelser, der har været i juli måned, mens vi i Danmark holder ferie, se de flotte kjoler
og dragter, som man mange steder bærer, læse om de donationer, klubberne har givet i forbindelse med
kædeoverrækkelser. I det hele tage vide, at man er medlem af det kæmpestore netværk, som Inner Wheel
er.
Kender du Inner Wheel Danmarks Facebook side? Derudover har nogle klubber og distrikter deres egen
Facebook side, f.eks. er distrikt 44, 46 og 47 på. Det er lukkede grupper, som man skal ønske at være
medlem af og en administrator godkender ens ansøgning. Det er en anden måde at følge med i, hvad der
sker i ens eget distrikt og klub. Kigger vi ud i verden, er der masser af nationale sider, som man kan blive
medlem af – hvis man ønsker det. Så prøv dig frem og spørg din klubs webmaster, hun vil sikkert gerne
hjælpe.
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