
      

 

 

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, og disse spredte sig 

snart til de oversøiske lande. 

I Danmark dannede Dagmar Ottesen den første Inner Wheel Klub i 

Haderslev. Klubben fik sit charterbrev den 23. september 1948. I 

1950’erne blev der dannet flere klubber i de større danske byer i 

Danmark og i 1951 mødtes repræsentanter fra disse klubber til det 

første egentlige landsmøde. I 1973 blev klubberne opdelt i 5 distrikter. 

Se i øvrigt: www.innerwheel.dk 

 

Vil du gerne med til et af vores møder – i første omgang som gæst – 

så kontakt 

 Mie Nielsen – 24 62 64 44 

 Anja Sohne – 24 43 0274 

 

Vi vil gerne lære nogle flere nye og 

spændende kvinder at kende –  

hvad med dig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så kom og vær med til et af vores møder! 

(kontaktinformationer finder du på bagsiden) 

 

http://www.innerwheel.dk/


      

 

 

Hvad er Inner Wheel: 

Et af verdens største globale kvindenetværk med over 100.000 

medlemmer i hele verden. Inner Wheel er repræsenteret i 102 lande og 

International Inner Wheel er upolitisk og usekterist og har konsultativ 

status som NGO i FN. 

I Danmark er vi ca. 2.600 medlemmer, som er organiseret i 100 klubber 

fordelt på 5 distrikter – og Odense Sct. Knud Inner Wheel Klub hører til 

distrikt 46 – www.distriktkt46.innerwheel.dk 

Inner Wheel’s værdier: 

 At fremme og styrke venskaber 

 At yde hjælp og støtte – lokalt, nationalt og internationalt 

 At fremme og styrke forståelse mellem mennesker 

Hvem kan blive medlem: 

Alle kvinder over 18 år, der deler Inner Wheels værdier, og som er 

interesseret i et socialt og internationalt netværk.  

Kontingent for medlemskab af organisationen og vores klub er pt. 

575,00 kr. pr. halvår. 

 

Hvem er vi: 

Vi er en klub med ca. 20 medlemmer i næsten alle aldre og med mange 

forskellige erhvervsmæssige og sociale baggrunde. Vi glæder os altid til 

at møde hinanden, og i klubben er der et godt sammenhold og masser 

af godt humør.  

Hvad kan vi tilbyde: 

Et kvindenetværk med mulighed for personlig udvikling gennem 

 Møde med kvinder, som måske er helt forskellig fra dig 

 Foredrag, som du måske ikke selv ville have valgt 

 Engagement i forskellige humanitære projekter 

 Og en masse andet! 

Møderne: 

Vi mødes den 1. tirsdag i hver måned på Restaurant Næsbyhoved Skov 

kl. 18.30, og – udover det selvbetalte måltid - kan vi tilbyde dig et 

afvekslende program med mange spændende møder, hvor du kan 

forvente at få et godt udbytte – mødeprogrammet kan du finde på 

vores hjemmeside www.odense-sctknud.innerwheel.dk 

  

http://www.distriktkt46.innerwheel.dk/
http://www.odense-sctknud.innerwheel.dk/

