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Inner Wheel hilsen 
til 

Rotary International D-2260 - Distriktssamlingen lørdag 26.mars 2011 
 
Kjære Rotary venner 
Jeg må sterkt beklage at Inner Wheel denne gangen ikke har anledning til å delta på Rotary sin distriktssamling. 
Årsaken til dette er at Inner Wheel Norge distrikt 31 har sitt årsmøte samme dag på Studentsamfunnet i Ås.  

Vi ønsker imidlertid med denne hilsen å understreke at vi er svært takknemlige og setter stor pris på den gode 
kontakten som er etablert mellom Rotary og Inner Wheel i dette distriktet. Den nære kontakten er til stor nytte 
og bidrar både til motivasjon og engasjement. 

Inner Wheel er verdens nest største kvinneorganisasjon med 100.000 medlemmer i 103 land. I Norge har vi 84 
klubber med til sammen 1900 medlemmer. 

I 1924 ble Inner Wheel etablert i Manchester av kvinnelige Rotaryledsagere. Inntil da hadde disse kvinnene 
hjulpet sine menn med praktiske gjøremål i forbindelse med deres engasjement i Rotary. Inner Wheel ble stiftet 
med Rotarybevegelsens idealer og prinsipper som forbilde. 

Norge fikk sin første Inner Wheel klubb i Bergen i 1935, og siden International Inner Wheel ble etablert har 
Norge hatt det høyeste internationale tillitsvervet i organisasjonen som international Inner Wheel president hele 
3 ganger. 

Vårt formål er vennskap, oppmuntre til hjelpsomhet og tjeneste og utvikle international  forståelse. 

I dette Inner Wheel året har jeg hatt som prioritert målsetting å gjøre Inner Wheel bedre kjent. I  juli 2010 
sendte jeg ut en invitasjon og orientering om Inner Wheel til alle kvinnelige rotaryledsagere i D-2260 og deler 
D- 2310. Som en følge av dette er flere av våre klubber dette året blitt invitert til rotaryklubber for å holde 
orientering om Inner Wheel.  

De fleste av våre klubber har også betydelig samarbeid med Rotary. Her vil jeg spesielt nevne Handicamp på 
Haraldvangen og Delta Fredriksten i Halden. 
 
Inner Wheels flaggskip blant prosjektene er ”Pikeleiren” Dette er en leir for jenter mellom 9 og 12 år med litt 
vanskelig hjemmesituasjon. Leiren er gratis for jentene. Flere rotaryklubber er med og sponser denne leiren 
som blir holdt annet hvert år 
 
Vi er også engasjert i bekjempelse av narkotika. For kort tid tilbake overrakte vi midler til Tollvesenet til 
anskaffelse av ennå en  ny Narkotikahund. Det var nummer 11 i rekken som vi har bidratt til. 
 
Vårt internationale prosjekt bidrar til skolegang for unge jenter i Bolivia. Satsing på utdanning av jenter 
styrker familien og jentene får bedre selvtillit. Det gir jentene bedre muligheter til å delta i samfunnets mange 
gjøremål.  
 
Vi kan hittil i år glede oss over opptak av 30 nye medlemmer. Dette har gitt oss en netto tilvekst på 14 
medlemmer. 
 
Vi ønsker dere lykke til med distriktssamlingen! 
 
Marit Kleven 
Distriktspresident Inner Wheel D-31 


