
Jan Johansen

2004 2010

Sahlene

2005

Charlotte Pirelli

2011

Andres
Lundstedt

2006

Anna-Lotta
Larsson

2012

Linda Pritchard

2007

Magnus 
Bäcklund

2013

Jan Johansen
& Sara Löfgren

2008

LaGaylia

2014

Patrik Isaksson

2009

Andreas
Johnson Erik Segerstedt

2016

John Lundvik

Rotary arbetar ständigt 
för en bättre värld

Konserter mot våld och droger

Rotary i Katrineholm har idag drygt 80 år på 
nacken. 1935, när staden var knappt 20 år, bildades 
den första, Katrineholm Rotaryklubb. På 80-talet 
kom så den andra, Katrineholm Backa. I dag är vi 
runt 140 rotarianer i Katrineholm.
 Rotarys satsning på ungdomar och utbildning 
går som en röd tråd genom hela organisationen, 
både här i Katrineholm och internationellt.
 Vad vi gör här hemma kan du läsa om i några 
andra artiklar. Det är vi stolta över, här handlar 
det om ett tryggare Katrineholm, sportläger och 
språkresor för några av våra ungdomar.

 Internationellt är väl kampen mot polio det 
mest imponerande som Rotary är engagerat i. Det 
var en medlem i Italien som 1980 tog initiativ till 
en halv miljon poliodoser till Filipinerna. Då be-
räknades polio drabba 400.000 människor i många 
länder och samtliga världsdelar.
 På dom 30 år som Rotary, på senare år i samar-
bete med Bill Gates, har bidragit till bekämpningen 
av polio har arbetet varit mycket framgångsrikt. I 
år har 15 fall rapporterats, nio i Afganistan och sex 
i Pakistan.
 Men Rotary bidrar också till bättre mödravård 

Många av Sveriges absolut mest anlitade artister 
har delat Tallåsaulans scen med musikklasserna i 
Katrineholm. 
 Det började hösten 2003 med en diskussion 
mellan elever och musiklärare i musikklasserna. 
 -Vi kanske borde göra en avslutningskonsert? 
Snöbollen började rulla och ambitionerna växte. 

Musikklasserna har en väldigt aktiv föräldraför-
ening och några av föräldrarna var även aktiva 
Rotaryaner. Detta var startgnistan för en tradition 
som åstadkommit en rad positiva effekter för både 
musikklasserna och Katrineholm. Under åren har 
drygt 500.000 kr samlats in i syfte att motverka 
våld och droger i i vår stad. 

och barnhälsa, grundläggande undervisning, 
vatten och avloppsfrågor i många fattiga länder.
 Det är pengar från många tusen Rotary-
klubbar runt om i 
världen som bidrar 
till det framgångsrika  
arbetet. Vi i dom 
båda klubbarna här i 
Katrineholm skänker 
regelbundet pengar 
till Poliokampanjen.
 För det är symbo-
liken med Rotaryhjulet, att varje klubb är ett 
hjul, ständigt är i rörelse till andras bästa.
 I Sverige är det 550 klubbar och 26.000 
medlemmar, runt om i 168 av världens länder 
finns det 32.000 klubbar med mer än 1,2 mil-
joner rotarianer.

 Eleverna i musikklasserna har under åren fått 
upplevelser och minnen för livet. Vissa av eleverna 
har gått vidare in i samma »värld«, det har fötts 
både popstjärnor, klassiska musiker, jazzmusiker.
 Arbetet runt konserten kräver stora insatser från 
alla inblandade, eleverna, lärarna och engagerade 
Rotaryaner. 
 Alla inblandade är rörande överens om att mål-
inriktat arbete och slit lönar sig, något som ansikts-
uttrycken på eleverna vittnar om under konserten.

Mer än hundra gymnasieelever har genom åren fått 
resestipendium för att under sommarlo-
vet åka på språkresa utomlands. Emmy 
Lam på bilden till vänster var en av förra 
årets stipendiater. Det var några kloka 
Rotarymedlemmar som bildade en fond i 
samband med den första studentexamen 
i Katrineholm 1949.Fonden har genom 
duktigt förvaltande vuxit, och från dom 
första årens enda stipendiat kan vi idag utse 

mellan sex och åtta varje år. Det är skolan själva som 
utser stipendiaterna, där har vi i Rotary inget infly-
tande. För många är det första gången utomlands 
och populärast är England, Frankrike och USA. »Ett 
minne för livet« säger dom ofta när dom på hösten 
kommer till oss på Rotary och berättar om sin resa.

Vi bidrar också till en bättre värld utanför 
Katrineholm. Emarti-skolan ligger i sydvästra 
Kenya (bilden till höger). Rotary i Katrineholm 
har ett unikt projekt i Kenya, där de är delaktiga 
i utvecklandet av en skola, Emarti, med 200 
elever. Varje krona du ger går, tack vare lokala 
partners, oavkortat till skolan. Men det finns 
många gemensamma Rotaryprojekt.
 Sveriges Rotaryklubbar bidrar till läkare och 
tandläkare i västra Kenya. Vi samlar in pengar 
som gör att två frivilliga (dvs oavlönade) svenska 
läkare åker ut på den kenyanska landsbygden.

 Vi bidrar också till »Shelther Box«. Det är 
färdiga lådor med allt en familj behöver för att 
starta om efter till exempel en jordbävning: 
bland annat tält och köksutrustning.

Språkresor varje år Jazzen i integrationens tjänst

En vidare horisont

Sex år i rad har Katrineholm Rotaryklubb ar-
rangerat jazzkonserter för integration. 
 De fem tidigare åren har gett 110 Katrine-
holmsungdomar mellan 11-14 år en fantastisk 
vecka med allt betalt på Sveriges största idrotts-
läger, Stadium Sports Camp i Norrköping. Och i 
sommar blir det ytterligare 30 ungdomar. 
 Katrineholm Rotaryklubb, delar på 
detta sätt ut dessa stipendier till ambitiösa 
ungdomar, som kanske annars inte kom-
mer ut i sådan gemenskap. Hälften ska 
vara pojkar, hälften flickor, och hälften av 
ungdomarna med utländsk bakgrund.
 »Jazz för integration« har, tack vare 
trogen publik och trogna sponsorer, i år 
inräknat bekostat läger för sammanlagt 
350.000 kr.
 Erfarenheterna från tidigare år är att 
detta integrationsarbete, tillsammans för-
stås med Katrinholmslärarnas fantastiska 
arbete, har verkat mycket positivt. Barn 

som var med första året med ringa språkkunska-
per i svenska
har nu kommit in i vårt samhälle. Det finns flera 
goda exempel på detta. 
 På bilden nedan syns våra stipendiater lasta av 
sina packningar ur bussen framme i Norrköping.
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Vi stödjer Rotarys arbete för ett bättre Katrineholm.

Vi tackar för stödet.

	  
	  

Ett samarbete mellan Katr ineholms Rotaryklubb och 
Katr ineholm Backa Rotaryklubb

c/o Hotel Statt, Storgatan 20, 641 45 Katr ineholm

Du får gärna stödja vårt arbete genom att sätta 
in pengar på vårt Swish-nummer 123-269 72 17. 
Skriv gärna vad du vill pengarna ska gå till.
 Vill du bli medlem i Rotary mejlar du oss på 
katrineholm@rotary.se så tar vi kontakt med dig.
 Vi vill fortsätta att bidra till ett bättre Katrine-
holm, och en bättre värld, i många år framöver.

80 år i samhällets tjänst

bo.sinander.it .se

Christer Larsson
leg sjukgymnast

 

Med stöd av klubbens sponsorer 
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SjötorpsHus

Björsons Måleri

GITARR: JANNE SCHAFFER
KEYBOARD: PETER LJUNG   SÅNG: JOHAN BODING

en kavalkad av låtar till minne av 
Björn J:son Lind och Ted Gärdestad 
och till hyllning av ABBA.
samt en hel del eget.

Intäkterna går oavkortat till deltagaravgifter för att ge ungdomar 
från Katrineholm möjlighet att delta på Stadium Sports Camp i sommar

Biljettpris 170:-    Med KK pluskort 150:-
Biljettförsäljning:  Katrineholms Kuriren,  Annas Gröna Rum,  Akademibokhandeln

SAMARBETSPARTNERS:

Katrineholms Rotaryklubb
och Svenska kyrkan i
Katrineholm presenterar:

Katrineholms Kyrka 30 mars kl 17.00


