
Inner Wheel Distrikt 45 inviterer hermed til et orienterende møde, der afholdes  

onsdag den 31. januar 2018  
på Jydsk Væddeløbsbane, Observatorievejen 2, 8000 Aarhus 
Distrikt 45 er vært ved et lettere traktement. Vi glæder os til at se dig.  
Af hensyn til traktementet bedes du tilmelde dig til 
Pastdistriktspræsident Judy Rieneck på flg. mail:    jarieneck@gmail.com 

I anledning af at Aarhus var Europæisk Kul-
turby 2017, ønsker Inner Wheel Danmark at 
danne en europæisk Inner Wheel klub Euro-
pea i Aarhus.  

På nuværende tidspunkt er der 14 helt spe-
cielle Europea klubber i bl.a. Bulgarien, Itali-
en, Grækenland, Frankrig, Tyskland og Cy-
pern. Europea klubberne har en særlig ind-
byrdes tilknytning, gensidig viden om og for-
ståelse af hinanden og samarbejde om pro-
jekter, ligesom de har stort udbytte af gensi-
dige besøg.  

Vi forestiller os, at du som interesseret er 
tilflytter til Aarhus fra et andet land, arbej-
der i en international virksomhed, studerer i 
Danmark, er ansat i en uddannelsesinstituti-
on eller blot synes, at ideen er spændende.  

Det officielle sprog er dansk, da al kommuni-
kation i Inner Wheel Danmark foregår på 
dansk, men det forventes at du taler en-
gelsk, da den eksterne kommunikation imel-
lem landene er engelsk. (Du behøver ikke at 
beherske et perfekt dansk.) 

Om Inner Wheel 
Inner Wheel er en verdensomspændende 
kvindeorganisation med klubber i mere end 
103 lande og med mere end 100.000 medlem-
mer, hvis formål er 
at fremme og styrke venskaber. At yde hjælp 
og støtte. At fremme og styrke forståelse 
mellem mennesker, både lokalt og internatio-
nalt. 

I Danmark er vi ca. 3000 medlemmer jævnt 
fordelt i 5 distrikter. 

En Aarhus klub Europea vil tilhøre Distrikt 45, 
der geografisk dækker Midtjylland. En Inner 
Wheel Klub holder almindeligvis 11 møder om 
året. Klubben ledes af en bestyrelse sidder et, 
to og højst tre år ad gangen, da Inner Wheel 
bygger på rotationsprincippet.  

Et møde foregår med middag, foredrag eller 
virksomhedsbesøg og hyggeligt socialt sam-
vær, der også indeholder et 3 minutters selv-
valgt indlæg fra et medlem  og dagens digt.  

Vi inviterer dig til at blive en del af Inner Whe-
el Danmark, det internationale Inner Wheel, 
og så det helt fantastiske og unikke fællesskab 
med de andre Inner Wheel klubber Europea.  

I vil høre meget mere om denne enestående 
chance ved informationsmødet onsdag den 
31. januar 2018 kl. 17:30 i restauranten på 
Jydsk Væddeløbsbane, Observatorievejen 2, 
8000 Aarhus. 

 

Mange venlige hilsner fra 
Inner Wheel 
Distriktsbestyrelsen i Distrikt 45 

Læs meget mere på www.innerwheel.dk  
og på  
www.internationalinnerwheel.org. 
 
If you want to receive more info in Eng-
lish, please send an e-mail to  
jarieneck@gmail.com 

Vær med til start af 

Internationalt netværk  
for kvinder i Aarhus 

mailto:jarieneck@gmail.com

