
 

 
 
Rønne Inner Wheel  
Klubben holder sine månedsmøder den anden 
mandag i hver måned, kl. 18 i månederne august 
til og med juni. 
 
Mødested: 
Selmas Home Cooking 
Tornegade 6 
3700 Rønne 
 
Ledelse: 
Rønne Inner Wheel ledes af en bestyrelse på syv 
medlemmer, og er sammensat således: 
- Præsident 
- Vicepræsident 
- Pastpræsident 
- Sekretær 
- Kasserer 
- Klubmester 
- International Service Organizer (ISO) 

 
Ledelsen af de enkelte aktiviteter går på skift.  
Bestyrelsen vælges for 1 år.  
Til bestyrelsen er desuden tilknyttet en Web-
master. 
 
 
 

   
Kontakt: 
Henvendelse til klubben bedes venligst rettet til: 
praesident.roenne.iw@gmail.com    
 
  
 
Yderligere information: 
- Rønne Inner Wheel: 

www.roenne.innerwheel.dk   
- Inner Wheel Danmark:  

www.innerwheel.dk  
- International Inner Wheel: 

www.internationalinnerwheel.org   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Den røde rose er et Inner Wheel symbol på venskab og alle 
vore bedste ønsker. 
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Hvad er Inner Wheel? 
- Et verdensomspændende kvindenetværk 

med plads til personlig udvikling, 
venskabelige relationer og engagement i 
hjælpearbejde  

- Repræsenteret i 104 lande og med ca. 
108.000 medlemmer  

- En upolitisk og usekterisk organisation 
- En organisation med konsultativ (NGO) 

status ved FN 
- Inner Wheel Danmark har knap 2.600 

medlemmer fordelt i 100 klubber. Klubberne 
er opdelt i 5 distrikter 

- Den første Inner Wheel klub blev dannet i 
Manchester i 1924 
 

 
 
Inner Wheels formål?    
- At fremme og styrke venskaber 
- At yde hjælp og støtte 
- At fremme og styrke forståelse mellem 

mennesker, lokalt og internationalt 
 

  
Rønne Inner Wheel  
Rønne Inner Wheel blev stiftet den 28. maj 
1960. 
I alle årene har klubben været samlingssted for 
kvinder med interesse for faglige og kulturelle 
tilbud og ikke mindst venskabeligt samvær.  
Vore månedlige møder er klubbens 
hovedaktivitet. 
Vi lægger vægt på, at alle skal have personligt 
udbytte af møderne, hvilket vore 
virksomhedsbesøg og foredragsholdere bidrager 
til. 
På vores faste møder holder vi på skift et indlæg 
på 3 min. 
Vores samvær betyder meget for os, og det 
personlige netværk har vi alle stor glæde af. 
Foruden en fælles årsindsamling til Inner Wheel 
Danmarks projekt har vi hvert år lokale og 
internationale sociale projekter, som vi støtter. 
 
Som medlem af Inner Wheel har du en 
enestående chance for at få mange venskaber 
på tværs af klubber og landegrænser, bl.a. ved 
de halvårlige distriktsmøder, årets landsmøde og 
World Wide Convention, der afholdes hvert 3. 
år. 
 
Rønne Inner Wheel har venskabsklubber i: 
- Skurup i Sverige 
- Rügen i Tyskland 
- og Karlslunde 
 
 
 

  
Hvad får du som medlem? 
- Du bliver en del af et stærkt 

verdensomspændende fællesskab  
- Som medlem deltager du i klubbens 

månedlige møde, hvor du kan lære en række 
nye mennesker at kende og udvide din 
horisont gennem foredrag, kulturelle 
oplevelser eller virksomhedsbesøg  

- Du kan også besøge andre klubber rundt om 
i Verden 

 
Hvad skal du yde i forbindelse med et 
medlemskab? 
- Deltage i månedlige klubøder. 
- Bidrage med din viden og dit engagement i 

klubarbejdet. 
- Tage del i klubbens organisatoriske arbejde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Juni, 202 1 - et 


