Det kan godt betale sig at sigte efter månen.
Vi er i en tid, hvor alt i verden er under forandring, og hvor man drøfter flygtninge, folkevandringer og
immigration. Store dele af vor klode er på vandring, hvorhen? Hvorfor?
Mod nord, mod Europa og mod Danmark.
Hvad er det, der sker, hvad er vi øjenvidne til i disse år?
Hvad er det, der gør, at så mange søger til os og vore lande.
Er det vor velfærd, er det vore demokratier?
Jeg tror, at vi er rigtig mange, som ikke forstår, hvor godt vi har det i vort samfund. Vi har alt, og alligevel er
der så mange i vort samfund, som mener, at vi ikke har nok og ikke har det godt nok.
Mange klager over skatter, skoler, ældrepleje, sundhedsvæsenet og andre væsener.
Det kan være, at vi skal lave en byttehandel, så alle de utilfredse skal tilbydes en enkeltbillet til de lande,
som vi modtager flygtninge og folkevandringer og bekvemmelighedsflygtninge fra.
Jeg mener, at vi lever i et smørhul, som vi også har arbejdet hårdt for hele livet, så vort samfund er blevet
til, hvad det er i dag.
Vi er over 3000 kvinder i Danmark, som har fået den mulighed at være medlem af Inner Wheel og derved
gøre en forskel og gøre noget for andre både i vort eget land og over hele kloden.
Jeg vil gerne, at vi i Inner Wheel kan gøre endnu mere godt. Vi har set, hvad der kan gøres, hvis man står
sammen og vil gøre noget sammen. Vi har set, i mit i Distrikt 45, hvordan en ide blev skabt og blev ført ud i
livet: Smykkeproduktionen - og hvordan alle, som fik muligheden, har nydt at deltage i denne og så til sidst
kunnet se, hvor mange penge der kunne laves og senere gives til gode formål.
Derudover, at klubberne har så mange gode arbejdsområder, så der kunne frembringes kr. 183.500,- i
Distrikt 45 til andre gode formål i 2015. Det er der mange i vort samfund, som kunne lære noget af. Mange
bække små gælder stadig.
I Distrikt 45 har vi: Sigtet efter månen, ramte vi ikke, så havnede vi bare mellem stjernerne, og det er vi godt
tilfredse med. Det kan stadig godt betale sig at sigte højt i Danmark.
Jeg er stolt af at være medlem af Inner Wheel .
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