Hammenhögs Rotary Klubb
60 år 18 / 5 2019
Meny.

Inbjudan till

Välkomstdrink

Jubileumsfest.

Kanapéer

i Hotel Borrbys

Förrätt

Vinterträdgård

Laxceviche med västerbottenskräm
och

kavringssmul.

Program
18:00 Mingel

Huvudrätt

19:00 Middag

Hjortfilé, hemgjorda spätzli,
portvinssky, säsongsgrönsaker.

Toastmasters
Kerstin Hagström och Bengt Gustafsson

Dessert:

21:00 Underhållning

Bakad chokladmousse,
chokladcrémeux, chokladcrust,

Hammenhögs

grädde, hallon

Alternativ:
Paket 1: Mat och Alkoholfritt

Vårlig klädsel.
435 kr.

(Mousserande och 1 dryck till maten)
Paket 2: Mat och Mousserande, 1 glas rött
eller vitt till maten

485 kr.

Paket 3: Mat och Mousserande, 1 glas vitt
och 2 glas rött till maten

625 kr.

Bindande anmälan senast 30 april
i Club Runner.

Betalning senast 10 maj till
Bank Giro 339 – 8518
Glöm ej att skriva ert namn.

Rotary Club.
60 År.
Hotel Borrby
18 Maj 2019

President Roy Eriksson hälsade alla välkomna.

Mingel i vinterträdgården på Hotel Borrby

Bengt Holmström, Karin von Schenk, Sten Andersson, C-g von Mecklenburg

Bengt Holmström, Karin von Schenk

Birgitta Löfstedt Gustafsson, Kerstin Hagström och Thorwald Christensen

President Roy Eriksson i mitten av bilden.

Anna Scazzocchio och Bitte Muller Hansen

Bo och Ingrid Cristiansson

Bengt-Olov Lindqvist med fru, Lars Andersson, Anette Bokelund

Bertil Bolander, Ingrid och Bo Cristiansson samt Ingemar Nilssons ryggtavla.

Matsalen är dukad till fest

Bengt Holmström
Historisk exposé över Hammenhögs Rotaryklubb, 60 år
Herr President, Rotarykamrater och Gäster!
Jag har fått i uppdrag att under några korta minuter göra en
historisk exposé över Hammenhögs Rotaryklubbs 60 år. Minst
sagt en utmaning för en person som varit medlem under endast
halva denna tid. Men jag har letat lite i gamla skrifter och fått
tips från andra medlemmar, inte minst Kjell Nilsson, som bett
mig läsa upp en hälsning från Kjells sjuksäng.
Kjells hälsning läses.
Nu till historien.
Rotary bildades den 23 februari 1905 av en advokat i Chicago,
Paul Harris, genom att han bjöd in några vänner till sitt kontor,
en kolhandlare, en gruvingenjör och en skräddare för att stödja
varandra i affärslivet och umgås i trevliga former. De bildade en
klubb och träffades en gång i veckan på varandras
arbetsplatser. Det var så det började och har nu blivit 1,2
miljoner rotarianer i 35000 klubbar runt om i 200 länder. En
fantastisk organisation.

Hammenhögs Rotaryklubb är nu en av alla dessa klubbar och
har funnits med under halva rotarys tid. Vår klubb bildades
våren 1959 och den första styrelsen valdes den 23 mars.
Fadderklubb var Simrishamns Rotaryklubb och
charterhögtidligheten ägde rum den 17 oktober i Hammenhögs
kyrka med efterföljande fest på Hammenhögs Gästgiveri.
Klubben hade då 22 medlemmar och dess förste president var
Carl Johan Dolby, rektor på Lantbruksskolan.
Dolby blev distriktsguvernör 1968-69 och 1969-70, alltså två år
i rad. Det är bara tillåtet att vara guvernör en gång, men Dolby
fick rycka in då hans efterföljare blev sjuk. Han blev förstås en
Paul Harris Fellow och hade 100%-ig närvaro. Initiativtagare till
klubbens s.k. U-fond och allmän inspiratör i Rotaryanda för
klubben. Han reste vida i världen i rotarysammanhang och
deltog i ett flertal konferenser i Europa, USA, Mexiko och Japan.
Ja, Carl Dolby satte verkligen Hammenhögs Rotaryklubb på
världskartan och klubben har alltid haft ett starkt internationellt
engagemang. Exempel på detta är
-

Ungdomsutbytet (ettårigt)
Språkutbildning för studenter från USA (två veckors)
Lantbruksutbildning för elever från olika U-länder (tvåårig)
Bildandet av U-fonden till Dag Hammarskiölds minne som sedan blev
Dolbyfonden
Årliga besök av studenter från WMU
Många stödprojekt i U-länder senast i Guinea med pumpar
Flyktingprojektet i Hammenhög 2013-17 med besök av RIPE Ian Riseley
Klubben har flera gånger uppmärksammats av RI för sitt internationella
engagemang med utmärkelser som Paul Harris Award
Vänortsutbyte med den danska Rotaryklubben i Vordingborg

Vår klubb har under alla år kännetecknats av möten med
mycket humor, sång och musik och mycket god stämning och
gott kamratskap. Jag kan rekommendera de tryckta
jubileumsskrifterna från 25, 40 och 50 årsjubileerna som
beskriver i ord och bild hela historien.

Några kuriositeter som kan lyftas fram är.
-

Ola Nilbrink och Katherine Brust, utbytesstudenter som blev en familj.
Peter Stenkulas årliga föredrag om världsekonomin m.m.
Olle Alblads intelligenstest
RI Convention i Köpenhamn-Malmö med Host Hospitality på Henriksfälts
gård 2006
- Två distriktkonferenser som klubben arrangerat 1969 av DG Carl-Johan
Dolby och 2015 av DG Bengt Holmström med tema: Framtid, Fred,
Integration.
- Första kvinnan i Rotary, I Hammenhög den 3/8 1998 Barbro Bergenudd
Som avslutning på denna historiska exposé vill jag blicka
framåt.
Med inspiration från klubbens egen historia och RIP 2014/15
Gary Huang, som under mitt guvernörsår myntade temat ”Light
up Rotary”, är det min förhoppning att Hammenhögs
Rotaryklubb skall
1. Synas mer i det lokala samhället
2. Behålla och utveckla det lättsamma umgänget med mycket humor, sång
och musik på våra möten samt
3. Lysa upp tillvaron för många behövande hemma och långt borta genom
olika serviceprojekt
4. Anpassa rotaryverksamheten så att nya yrkesverksamma medlemmar
attraheras
Vi är flera här i kväll som kommer att delta i RI Convention i
Hamburg 1-5 juni där jag är övertygad om att vi får inspiration
till nytänkande så att vi även framgent ska kunna leva upp till
Rotarys övergripande motto ”Service Above Self”. Vi kommer
att få möta nuvarande RIP Barry Rasin, RIPE Mark Maloney och
RIPN Holger Knaack samt många tidigare RIP och inte minst
många tusentals rotarianer från hela världen. Kanske 30 000.
Det är inte för sent att i Dolbys och Hammenhögs anda anmäla
sig och resa till RI Convention i Hamburg. Det är inte många
timmar bort.

Jag vill också rekommendera att Ni under kvällen tar en titt på
ett axplock av de många Rotary standar som vi har plockat
fram ur klubbens arkiv. Vi har många hundra standar som vi
fått av andra klubbar och distrikt som också ger en historiebild.
Ta också gärna en titt på alla RIP:s årliga teman som finns
inramade. Dessa teman ger en bild av Rotarytanken
tillsammans med mottot Service Above Self.
Nu åter till festen…..och SKÅL för klubbens dåtid, nutid och
framtid

Paul Harris Fellow

Kerstin Hagström och Johan Nilsson
Tilldelades denna utmärkelse av Presidenten.

Efter maten blev det underhållning.

Yazan Alqaq underhöll med sång och musik från Syrien på sin
oud luta, ett arabiskt stränginstrument med 11 strängar som
härstammar från Mesopotamien. Yazan var en av de första
flyktingarna som kom till Hammenhög 2015 och besökte vår
klubb första gången dagen efter ankomsten och gjorde redan
då ett starkt intryck. Yazan är utbildad skådespelare i Moskva
och hade många engagemang i Syrien innan han tvingades fly.
Han lärde sig fort svenska och fick fast anställning på Malmö
Stadsteater och har även turnerat med Riksteatern. Under hela
etableringen och integrationen i Sverige har flera medlemmar i
Hammenhögs Rotaryklubb haft täta kontakter med Yazan.

Det blev en hel del sånger.
Jubileumsvisa

Så lunka vi

Vi har kommit oss hit för att fira att vår
egen klubb fyller sextio år just i år.
Så låt oss bara gå på, för att fira att klubben
alltjämt består!
Ifrån Dolby till Jeppson och mången Nilsson
har det ätits och druckits var vecka med sång.
Så låt oss fortsatt gå på och fira vår klubb i år!

Så lunka vi så småningom,
från Bacchi buller och tumult
när döden ropar: Granne kom
ditt timglas är nu fullt.

Till de hemlösas skara vi räknar oss ej.
Vi har Borrby och Löderup, det är vår grej
att byta viste om vår´n, för att sedan till hösten likt
fåglar små
flytta på oss och få oss en massa till livs,
både vishet och mätthet och vänskap, man trivs.
Det aldrig blir slentrian, att vara rotarian.
Vi nu suttit oss ner för att äta en bit
och var hälsad var gäst som har tagit sig hit!
Kan hända var det ej lätt, men så är det när man
har fest på en slätt…
Alla roliga gubbar och tjusiga kvinns,
som gemensamt gör att det på Rotary finns
ett ändamål som är gott: En läkarjeep för en lott!!!
Melodi:

Vi klarar oss nog ändå
Text:
Fröken Tina

Du gubbe, fäll din krycka ner,
och du, du yngling lyd min lag:
den skönsta nymf som åt dig ler
inunder armen tag.
Tycker du att graven är för djup,
nå välan, så tag dig då en sup,
ta dig sen dito en, dit två, dito tre
så dör du nöjdare.
Du gubbe, fäll din krycka ner,
och du, du yngling lyd min lag:
den skönsta nymf som åt dig ler
inunder armen tag.
Säg, är du nöjd, min granne säg?
Så prisa värden nu till slut,
om vi har en och samma väg,
så följoms åt…. Drick ut!
Men först med vinet, rött och vitt,
för vår värdinna bugom oss
och halkom sen i graven fritt
vid aftonstjärnans bloss.
Tycker du att graven är för djup,
nå välan, så tag dig då en sup,
ta dig sen dito en, dit två, dito tre
så dör du nöjdare.
C M Bellman

Här är gudagott att vara,
O, hvad lifvet dock är skönt!
Hör hvad fröjd från foglars skara,
se hvad gräset lyser grönt.
Humlan surrar, fjäriln prålar.
Lärkan slår i skyn sin drill.
Och ur nektarfyllda skålar
Dricka oss små blommor till.
G Wennerberg

Jubileumssnutt
Mel: Söder om landsvägen.
I majafton pyntad med vårljuvlig grönska
Vi samlas och minns utan uns utav glömska
Ett radband av minnen vi framkalla vill
Och firar att klubben är strong going still
Det känns extra festligt med ett jubileum
Men klubben är allt annat än ett museum
Här frodas kamratskap i varm tradition
en jämlikhetsgrupp oavsett profession
En träffpunkt i bygden förgyller kontakter
emellan belästa och autodidakter
Så har det fungerat i sextio år
Så se dig omkring: Se, så härligt vi mår!
En lång rad ikoner satt avtryck i loggen
Som Einar och Lennart när de svepte groggen
på Gästis och lockade fram många skratt
Jo, Rotary Hammenhög har många glatt!
På Borrby Hotell vi i afton skall minnas
och lova att klubben för framtid ska finnas
Att njuta gemenskapen i denna krets,
en lisa för själen i tider av hets
Vi lyfter mot vårhimlen våra pokaler
för Rotary Hammenhög och dess annaler
Vi bryr oss och hjälper varann att må bra
För Rotary Hammenhög trefalt HURRA!
Bosse Olsson, bard

Jubileumskommitté
Håkan Damm
Tina Helin
Anette Bokelund
Trycksaker Lars Andersson

Skriften sammanställd av Lars Andersson 2021-03-13
Bilderna tagna av Tina Helin.
Stort och varmt tack till Andrea med familj. Hotel Borrby.

Vi ses igen på 70 års Jubileet

