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Lidt historie
Den første Inner Wheel Klub blev dannet i Manchester, England  
den 10. januar 1924 af kvinder gift med Rotarianere. 
Formålet var at udvikle venskab og yde humanitær hjælp.

Der opstod hurtigt klubber mange steder i England. 
Disse spredte sig snart til de oversøiske lande.
International Inner Wheel har klubber i 104 lande og mere end
100.000 medlemmer fordelt på 3.979 klubber.

I Danmark dannede Dagmar Ottesen den første Inner Wheel Klub i 
Haderslev.  Klubben fik sit charterbrev den 23. september 1948. 

I Danmark er vi 2.664 medlemmer, som er organiseret i 102 klubber 
fordelt på 5 distrikter.

Brande IW har stået for:
- 1964  Charterfest 

- 1989  25 års Jubilæum

- 2002  Instruktion & Kædeoverrækkelse

- 2005  Forårsdistrikts- & Intercity møde

- 2007  Instruktion & Kædeoverrækkelse

- 2011  Landsmøde, Heden-Natur-Kultur

- 2014  50 års Jubilæum

- 2015  GolfMatch 2015, Distrikt 45

Skab netværk
Gør en forskel

Bliv inspireret



Hvad er
Inner Wheel?

Inner Wheel er:
•  En af de største frivillige kvindeorganisationer i verden med 
   fokus på kvinder og børn

•  Repræsenteret i 104 lande og med over 100.000 medlemmer

•  En upolitisk og usekterisk organisation

•  En organisation med konsultativ (NGO) status ved FN

•  En selvstændig del af Rotary-familien, som omfatter Rotary,
   Inner Wheel, Rotaract og Interact 
   - læs mere på www.rotaract.dk/com

Inner Wheels formål er:
•  at fremme og styrke venskaber

•  at yde hjælp og støtte

•  at fremme og styrke forståelse mellem mennesker,
   både lokalt og internationalt

Hvem kan blive medlem?
Enhver kvinde over 18 år, der går ind for Inner Wheels formål,
kan blive medlem efter indstilling fra en Inner Wheel klub.

Hvad får jeg som medlem?
Du får mulighed for:

•  at etablere nye netværk både socialt og professionelt

•  at få en større indsigt og et bredere udsyn gennem foredrag, 
   kulturelle oplevelser og virksomhedsbesøg
   
•  at medvirke i forskellige sociale hjælpeprojekter både lokalt,
   nationalt og internationalt

•  at blive en del af et stærkt verdensomspændende fællesskab

Hvad kan jeg yde i forbindelse med 
et medlemskab?
•  Deltage i månedlige klubmøder

•  Deltage i klubbens organisatoriske arbejde

•  Bidrage til klubarbejdet med din viden og dine relationer 

Hvor kan jeg finde oplysninger om Inner Wheel?
Du kan læse mere om klubben på www.brande.innerwheel.dk.

Hvis du vil vide mere om organisationen, kan du gå ind på www.innerwheel.dk.

Friske piger fra Brande IW deltager i Ladywalk Virksomhedsbesøg SommerudflugtMadagaskar kurvetasker
Overskuddet af salget går til Mødrehjælpen.


