
HVAD ER INNER WHEEL ? 
Et netværk med plads til personlig udvikling, venskabelige relationer og engagement i 

hjælpearbejde efter eget valg. 

Inner Wheel er verdens største kvindeorganisation og er repræsenteret i 101 lande med ca. 

100.000 medlemmer. 

Inner Wheel har konsultativ status (NGO) ved FN. 

Formål: 

At fremme sandt venskab 

At fremme hjælpsomhed og medmenneskelig forståelse 

At fremme international forståelse 

Kort sagt - Venskab og hjælpsomhed 
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. Den første 

danske klub blev oprettet i Haderslev den 23. september 1948. I dag er der 122 danske klubber. 

Medlemskab 

I mange år var medlemskab alene forbeholdt kvinder med relation til rotarianere. 

Fremover kan nu hver klub selv bestemme, hvilke medlemmer man vil optage, hvis bare de er 

kvinder, mindst 18 år og går ind for Inner Wheels idealer. 

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 venskabelig kontakt både i ind- og udland. 

Mærkesager 

De enkelte Inner Wheel klubber har hver deres sociale projekter. Herudover bidrager hvert 

enkelt medlem med 60,00 kr. pr. år til et fælles projekt – Inner Wheel Danmarks årsindsamling 

- som går til et velgørende formål, valgt efter afstemning i klubberne. 

Efter at Inner Wheel i 6 år på verdensplan har støttet ”Girls’ Education” (Uddannelse af piger i 

udviklingslandene) i samarbejde med Unicef, bærer det næste projekt overskriften: 

”Helping children around the world now” 

Her kan hver klub / land selv vælge et projekt til støtte for børn. 

ÅRSINDSAMLINGEN 2016-17 er efter afstemning i samtlige Inner Wheel klubber i Danmark 

doneret til projekt BROEN DANMARK 

Er du interesseret i at vide mere om Inner Wheel og den klub der ligger nærmest din 

bopæl, så se vores hjemmeside www.innerwheel.dk 


