
Om Inner Wheel: 
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. Den 

første danske klub blev oprettet i Haderslev den 

23. september 1948. I mange år var 

medlemskab forbeholdt kvinder med relation til 

rotarianere. I dag tilbydes medlemskab også til 

kvinder, der kan gå ind for Inner Wheels 

målsætninger. 

 

Emblemet 
Hjulet i emblemet symboliserer både 

fællesskabet med Rotary og det 

rotationsprincip, der på skift giver 

medlemmerne ansvaret for klubbens aktiviteter. 

Når IW-emblemet bæres, er det med til at skabe 

kontakter både i ind- og udland. 

 

Mærkesager 
De enkelte IW-klubber har hver deres sociale 

projekter. Herudover bidrager hvert enkelt 

medlem p.t. med 60 kroner til en fælles Inner 

Wheel Danmark årsindsamling. 

 
Som medlem af en Inner Wheel Klub har man 

en enestående chance for at få mange venskaber 

på tværs af klubber og landegrænser. 

 

 

 

 

International Inner Wheel & 

Convention: 
Organisationens internationale styrelse ledes af 

Inner Wheels verdenspræsident. Inner Wheel 

World Wide Convention afholdes hvert 3. år. 

Her stemmer alle klubber og distrikter om 

fælles anliggender på verdensplan. 

 

Kluborganisation og møder: 
Klubpræsidenten leder sammen med sin 

bestyrelse klubben i ét år ad gangen. Den 

enkelte klub fastsætter selv sit program. 

Klubmøder afholdes én gang om måneden og 

omfatter 

Foredrag eller virksomhedsbesøg 

Klubanliggender 

Et tre-minutters indlæg fra medlemmerne 

   på skift 

Socialt samvær 

 

Formål: 

 

 
 

- at fremme og styrke venskaber 

- at yde hjælp og støtte 

- at fremme og styrke forståelse 

mellemmennesker, både lokalt og 

internationalt 

 

 

Medlemmerne kan besøge Inner Wheel klubber 

i hele verden. 

 

Inner Wheel 

Danmark 

 

 

 
 

 

 
Et netværk med plads 

til personlig udvikling, 

venskab og engagement 

i humanitært arbejde. 

 



Distriktsbestyrelsen D47 2016-17 
 

 
Distriktspræsident: 

Ann Madsen, Dragør IW 

Tlf. +45 3253 0979/+45 6178 2304 

ann.madsen@gmail.com 
 

Pastpræsident: 

 
Pastpræsident: 

Janne Wolff, Hillerød IW 

Tlf.  +45 4088 7415 

Janneleo68@gail.com 

 

 
Vicedistriktspræsident: 

Heidi Liljedal, Hillerød IW 

Tlf. +45 4628 5225/4029 9552 

liljedal@mail.dk  
 

 
Distriktssekretær 

Britt Olsen, Taastrup IW 

Tlf. +45 4399 5401/+45 6130 5401 

pritti@youmail.dk 

 
 

 
Andensekretær 

Mary Ann Ipsen, Taastrup IW 

Tlf. +45 2166 5808 

mary.ann.ipsen@sysman.dk 

 
Distriktskasserer 

Lillian Ryelund, Søllerød IW 

Tlf. +45 4817 4455/4015 3515 

lillian@ryelund.com 
 

 
DISO 

Birgit Baltzer, Taastrup IW 

Tlf. +45 4119 7106 

birgit@baltzer.nu 
 

Tilknyttet distriktsbestyrelsen D47 2016-17 
 

 
IT konsulent: 

Britt Olsen, Taastrup IW 

Tlf. +45 4399 5401/+45 6130 5401 

pritti@youmail.dk 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Organisationen i Danmark 
 

Dansk Inner Wheel Råd ledes af landets 

nationale repræsentant sammen med 2 

medlemmer fra hver af de 5 distriktsbestyrelser. 

Inner Wheel Danmark har et tæt samarbejde 

med Rotary familien, der foruden Rotary 

omfatter Rotaract. 

 

Distrikt 47 

Inner Wheel Danmarks Distrikt 47 

repræsenteres af 14 klubber, der dækker 

Storkøbenhavn, Nordsjælland og Bornholm. 

Der er i alt ca. 377 medlemmer. Der afholdes 

distriktsmøder 2 gange årligt med deltagelse af 

distriktets klubber. 

 

Yderligere information 

På Inner Wheel Danmarks hjemmeside 

www.innerwheel.dk kan der hentes flere 

informationer om denne verdensomspændende 

organisation. Herudover kan man på dette link 

med stor fordel blive opdateret gennem nyheds 

breve. 
 

mailto:ann.madsen@gmail.com
mailto:Janneleo68@gail.com
mailto:liljedal@mail.dk
mailto:lillian@ryelund.com
mailto:birgit@baltzer.nu
http://www.intern.taastrup.innerwheel.dk/userfiles/image/Medlemsbilledernavn/Mary Ann Ipsen med navn-2.jpg

