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at fremme og styrke venskaber.

Et af Inner Wheels formål er at styrke og fremme venskaber.
Landsmødet 2017 blev afholdt i oktober, og det blev et dejligt gensyn for mange Inner Wheel medlemmer
fra hele landet. Her mærker man fællesskabet, og at man er den del at en større organisation. Sikke mange
dejlige smil og knus, der blev delt ud i de dage, landsmødet varede. Det kan virke overvældende for nye
deltagere, som ikke kender så mange, men jo flere gange man deltager, jo flere kommer man til at kende.
Er det kun det fælleskab, vi har ude i klubberne, der gør, at vi er medlem af Inner Wheel, eller er det også,
fordi vi er medlem af en verdensomspændende organisation? Er vi nok i os selv ude i de enkelte klubber,
eller har vi brug for hinanden?
Kan vi undvære fællesskabet? Og hvornår bliver fællesskab til venskab? Gør vi noget særligt ude i klubberne
for at dyrke fælleskabet? Tænker vi til daglig over, hvad fællesskabet betyder for det enkelte medlem? Er
det nok, at vi mødes 1 gang om måneden til et fælles møde, eller har vi brug for mere samvær med
hinanden og også med andre Inner Wheel klubber? Det er der nok flere svar på, for det kommer meget an
på, hvor den enkelte er i sit liv. Nogle medlemmer har meget familie og mange venner, nogle har arbejde,
og de har måske ikke det samme behov, mens andre medlemmer er alene og har brug et andet fællesskab.
Hvordan styrker vi fællesskabet og venskabet ude i de enkelte klubber? Læser man beretningerne fra
klubberne, kan man se, at det gøres på mange forskellige måder. I mange af klubberne bliver der dannet
”klubber i klubben”. Det er grupper, der har fælles interesser, som f.eks. litteratur, håndarbejde, motion,
golf, kultur og film. Men hvis man får dannet sådanne ”klubber i klubben”, er det vigtigt at huske, at disse
klubber ikke bør være lukkede, men skal være åbne for alle medlemmer, som har lyst til at være med, selv
om de måske i første omgang takkede nej.
I nogle klubber tager man på forlænget weekendtur hvert andet år. Nogle klubber har venskabsklubber,
som de kan mødes med. Mange laver jule- eller loppemarkeder, eller man giver en hånd med til større
arrangementer. Mange deltager til Ladywalk, hvor man måske mødes med deltagere fra naboklubberne og
danner et større hold. Det giver et fællesskab og mulighed for nye venskaber, men også mulighed for at
mærke, at den enkelte er en del af et større fællesskab.
Alt sammen er dette med til at styrke sammenholdet og udbygge fællesskabet og venskaberne i Inner
Wheel.
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