Venskabets lys.
I Danmark tænder vi et lys ved landsmødets åbning og ved forårs- og efterårsdistriktsmødernes
start. Nogle klubber tænder et lys, hver gang de holder møder, og resten af klubberne gør det kun
en gang imellem, men vi tænder allesammen et lys i forbindelse med præsidentskifte og
medlemsoptagelse. Det er ikke kun i Danmark, men over hele kloden vi i Inner Wheel tænder lys
ved møders start. Det så vi bl.a. ved starten af Convention, da der blev tændt et lys på den store
scene.
Men hvad skal lyset symbolisere, og hvorfor tænder vi et lys? I forbindelse med Inner Wheel dagen
fandt jeg dette på Facebook på en side fra et power point indlæg fra et medlem fra Reunion
Islands, og da jeg gav mig til at lede, dukkede det også op i vedtægterne fra Inner Wheel i New
Zealand.
The Flame symbolizes the warm feeling of pride we all feel in being members of Inner Wheel. The
rays of the candle typify the friendship and understanding that will always exude from Clubs.
This Flame is a true symbol of Friendship and reminds us of our obligations to others who are less
fortunate than ourselves.
May it weld together all Members of Inner Wheel in True Friendship, Personal Service and
International Understanding.
Oversat til dansk:
Flammen symboliserer den varme følelse af stolthed, vi alle føler ved at være medlem af Inner
Wheel. Lysets stråler symboliserer venskab og forståelse, som altid vil stråle ud fra klubber overalt
på kloden.
Denne flamme er et sandt symbol på venskab og minder os om vores forpligtigelser over for andre,
der er mindre heldige end os selv.
Må det svejse alle medlemmer af Inner Wheel sammen i ægte venskab, hjælp og støtte og
international forståelse.
For mig var det et meget højtidligt øjeblik, da præsidenten i forbindelse med min
medlemsoptagelse tændte lyset og sagde: ”Når vi nu tænder venskabets lys for dig, er det i håb
om, at dit medlemskab vil blive til gensidig glæde og inspiration”. Højtidligheden føltes ikke mindre,
da jeg selv skulle sige de samme ord ved en medlemsoptagelse i min egen præsidenttid. I dag
bliver højtidligheden kædet sammen med stolthed. Stolthed, når lyset bliver tændt, over at være en
del af denne verdensomspændende organisation,

