
KLUBBENS HISTORIE 

Odense Inner Wheel Klub blev chartret den 6. oktober 1951  
 

I 1949 drog 3 guvernører for Rotary Danmark til 

USA, og på hjemturen besluttede de, at de hver 

især skulle gøre en indsats for dannelse af Inner 

Wheel klubber i Danmark. Den ene guvernør var 

rektor Tage Høeg, Odense, som sammen med sin 

hustru Jytte Høeg i marts 1950 tog initiativ til at 

indkalde til møde om emnet. Ved det stiftende møde 

i april meldte 29 af de 30 fremmødte hustruer til 

rotarianere i Odense Rotary Klub sig ind, og i marts 

1951 underskrev alle medlemmer et andragende om 

charter, hvilket blev modtaget fra England den 4. 

maj samme år, men først overrakt af Tage Høeg 

ved en festlig sammenkomst den 6. oktober 1951. 

Gudrun Rygner blev klubbens første præsident. 

Både mens klubben var under organisation og efter 

charteroverrækkelsen, har der været et månedligt 

møde. Kopi af materialet fra dengang tillige med 

festtaler er overdraget til Lokalhistorisk Arkiv i 
Odense. 

Foruden glæden ved og arbejdet i vor egen klub har 

vi været medvirkende ved oprettelse af Århus Inner 

Wheel Klub i 1952 (nu Århus Nordre), Middelfart 

Inner Wheel Klub i 1954, Svendborg Inner Wheel 

Klub i 1958 og Odense Østre Inner Wheel Klub i 

1965. I takt med oprettelsen af nye klubber har det 

i nogle tilfælde været nødvendigt at ændre lidt på 

navnene for at undgå forveksling.  

Således har vi siden oktober 1981 heddet Odense 

Vestre Inner Wheel. Odense Sct. Knud Inner Wheel 
blev dannet i 1985. 

Vi er p.t. 45 medlemmer i Odense Vestre Inner 

Wheel Klub i alderen 44 – 90+ år. Vort motto er 

venskab og hjælpsomhed, og vi arbejder med at 

indsamle midler til forskellige godgørende formål i 
ind- og udland. 

Et af vore meget synlige arrangementer er den 

årlige julekoncert (siden 1985) i Odense Domkirke, 

hvor vi i samarbejde med Odense Østre Inner Wheel 

Klub, Odense Sct. Knud Inner Wheel Klub, Odenses 

Rotary klubber og Rotaract hvert år kan overdrage 

betydelige beløb til forskningsprojekter, frivilligt 

arbejde for børn og unge og lignende. 

(Se separat artikel om julekoncerten) 

 

 

 

  

  



Vi har desuden et fadderskab til en dreng i Indien, 

og vi er gennem vort Distrikt med til aflønning af  

sygeplejersker på Seva Kendra klinikken i 

Nordindien. 

 

Desuden har vi en venskabsklub i Motala i Sverige. 

I samarbejde med de før nævnte Odense klubber 

startede vi i 1965 ”Den lille Klub”, som er en klub, 

hvor vi hver anden onsdag eftermiddag modtager  

ældre medborgere, og hvor man hygger sig med 

kaffe og kage samt underholdning, der kan være 

foredrag, filmforevisning, sang etc. 

(Se separat artikel om Den Lille Klub) 

I maj 2002 blev vi af Project Coordinator Carsten 

Leth spurgt, om vi ville "stå fadder" til Vilnius Inner 

Wheel Club. I bestyrelsen blev man enig om at sige 

ja, og da vi samtidig havde modtaget en arv fra et 

medlem, mente vi, at det var et godt formål for 

anvendelsen af dette beløb.  

Vi gik i gang med at bestille præsidentkæde samt 

IW-nåle. 

Daværende præsident Lone Falck og vicepræsident 

Gitte Høgh med ægtefæller, rotarianere Poul W. 

Falck og Jens Jørgen Høgh tog den 22. marts 2003 

til Vilnius og havde en meget spændende oplevelse 

til en stor fest, hvor selve overrækkelsen af 

charterbrev, præsidentkæde og IW-nåle til 33 

medlemmer var meget festlig og højtideligt. Det er 

en klub med lutter unge medlemmer, som tydeligt 

er på vej frem og med vilje og energi til at forandre 
deres tilværelse. 

Odense Vestre Inner Wheel Klub er en god og aktiv 

klub med et fint samvær medlemmerne imellem. 

Dette giver sig også udslag i, at vi har oprettet 

bridgecirkel, kunstcirkel, biografcirkel, som vi kan 

deltage i alt efter interesse og tid (se det enkelte 

program under cirklerne). 

  

 


