
 

Distriktskædeoverrækkelse 18. juni/20. august 2020. Til den nye Distriktspræsident 

Mel.: Man kan vel ikke gøre for at man har charme…   Omkvædet 

 

Vi er til kædeoverrækkelse for kvinder, 
For hjulet drejer som bekendt endnu en gang, 
Og ”perlekæden” pudses lige til den skinner, 
For Virums Anne-Lise får en fornem ”rang”. 
En festlig dag for dig - vi her har arrangeret, 
Og mange I.W’er – sku’ ha’ været med. 
Men festen den blev altså tem’lig reduceret,   
så hjulet drejer nu - i al beskedenhed. 

Man kan jo ikke gøre for at man har charme, 
Og den som venner og familie tyer til. 

Du siger kom og ta’r imod med åbne arme, 
Distriktets Præsident du også valgte til. 
Da Lillian ringede - du lod dig overtale, 

Vi kender dig så godt, og ved - du vil ”slå til” 
Distriktet får en Præsident med et speciale, 

I venlighed, naturlighed - ja ligetil. 
Du fylder bilen op med alle os ”madammer”, 
For der skal holdes mange møder hist og her. 
Som formand for vor læsekreds du ofte”glammer” 
At nu er klokken slagen 10.00 – og alle ler. 
Du henter gerne bøgerne på biblioteket, 
Og minder os om deadline – det er yderst flot. 
Og efter Lady Walk vi går på apoteket, 
Hvis det sku’ hænde – at vi ikke har det godt. 

Du er jo kvik, og du kan også nemt beregne, 
At du får travlt – og fritiden - den er i spil. 

Men det er også med til dig - at kendetegne, 
At du er villig – og du rigtig gerne vil. 

En plads i kirkekoret- sang med hjertevarme, 
Du sikred’ dig – thi du er også kulturel. 

Og hvad vi end har sagt, så blev det gjort med charme, 
Man kan da ikke gøre for det, kan man vel. 

Ja, Anne-Lise – nu TILLYKKE vil vi sige, 
Vi ved, at du har glædet dig til denne dag. 
En dejlig tid som Præsident du får tillige, 
Vi vil med hurra råb og måske med et flag, 
Snart rejse os og ønske det går godt med resten, 
Tre korte hurra og et langt fra alle os. 
Nu har vi nået vores mål – ja altså næsten, 
Så vil i rejse jer og bare give los. 

 
På vegne af Udvalget for kædeoverrækkelse i Virum Inner Wheel.      

 
Helen  


