Rotarys

FAKTA OM ROTARY
Rotary har över 1,2 miljoner medlemmar i 32000 klubbar i fler än 200
länder och speglar samhällets mångfald vad gäller yrken, ålder, kön,
etnisk och religiös bakgrund. Rotary är politiskt och religiöst oberoende
och obundet.
Rotary har ett stort antal humanitära projekt, lokalt, nationellt och internationellt. De största projekten är PolioPlus som Rotary tillsammans
med FN har tagit initiativet till och genomför med stöd av stater, ideella

till förmån för VOI-projektet och
några mindre hjälpprojekt

organisationer och privata donationer, inte minst från Bill Gates. Läkarbanken bidrar helt ideellt med medicinsk hjälp i utvecklingsländer. Rotary Foundation är ’flaggskeppet’ i Rotarys hjälp- och utvecklingsarbete.
Rotary Foundation startades 1917 som en icke-vinstgivande stiftelse för
att stödja utvecklingsprojekt. Hittills har över en miljard US$ samlats in.
Rotarianer i hela världen bidrar och man kan söka stöd för projekt, både
lokalt och internationellt.

ROTARYS MOTTO:
Service Above Self (Osjälviskt Tjänande)
ULRICEHAMNS ROTARYKLUBB
bildades 1947, och har c:a 80 medlemmar, både män och kvinnor. Karl-Erik Anell (född
1925) blev medlem i den nybildade klubben 1948, och har nu flest antal ”tjänsteår” inom
Rotary Sverige! Klubbens verksamhet kan sammanfattas under tre rubriker:

NÄTVERK/VECKOMÖTEN

Ulricehamns Sim- och sporthall
Söndag 6 september kl. 16.00

Nätverk som formas genom att klubbens medlemmar representerar så många olika yrken som möjligt . Basen är samvaro med lunch och föredrag på
veckomötena – en verklig ”vuxenskola”!

Genom olika projekt – artistgalor/konserter,
utsmyckningar i staden och samarbete med gymnasieskolan (yrkesinformation, UF, luciafirande
m.m.) – skapas starka lokala nätverk.

BISTÅND
Klubben bidrar regelbundet med medel till Rotarys Läkarbank och Polio Plus. Egna projekt:
Ihanda/Mavuno i Tanzania (vattenprojekt för byn
Ihanda (10.000 inv.), Haapsalu i Estland (hjälp-

medel till skola för handikappade barn), Voi-projektet i Kenya (hållbar framtid för utsatta barn).
Samverkan med Brunnsnäskyrkan/Ulricehamns
församling, UT och Ulricehamns Sparbank.

UNGDOMSUTBYTE

Marcel Sproesser Mathias
från Brasilien – klubbens
ungdomsstipendiat 20152016. Samtidigt är Ingrid
Geeraedts från Ulricehamn
utbytesstudent i Brasilien.

Rotarys ungdomsutbyte ger möjlighet för svenska ungdomar mellan 15-19 år att besöka och studera i främmande länder. På samma
sätt är klubben värd för utländska utbytesstudenter.

Arrangör:

I samarbete med:

Ulricehamns Rotaryklubb
Ulricehamns Tidning

Ulricehamns Sparbank

Produktion: AB LH Tryck, Ulricehamn/Illuster AB, Ulricehamn

Martha Sudermann och Naomi Endsley,
ungdomsstipendiater från USA 2010-2011.

Varmt tack, alla sponsorer och bidragsgivare!
Arrangör:

I samarbete med:

Ulricehamns Rotaryklubb
Ulricehamns Tidning

Ulricehamns Sparbank

LENA MARIA KLINGVALL

VÄLKOMMEN TILL ROTARYS ARTISTGALA!

har påverkat många av oss som förebild och inspiratör på olika områden:
inom handikappidrotten (två VM-Guld och världsrekord i simning), som
mångkonstnär – tecknare/målare, författare, talare (bl.a. i TED.com) –
och, inte minst, som sångerska. Lena Maria, som utbildade sig på Musikhögskolan i Stockholm 1987-1991, har gjort c:a 70 turnéer i Asien, hon
har gett ut c:a 50 CD/DVD och vi har sett henne framträda på Idrottsgalan, i Ingvar Oldsbergs ”Här har du ditt liv” och i ”Så skall det låta”, m.m.
2008 fick Lena Maria ta emot Medaljen av Åttonde Storleken av
H.M.Konungen, med följande motivering: ”För framstående gärning
som artist och idrottskvinna samt som förebild för människor inom och
utom Sverige”.

Jag är glad över att vi i Ulricehamns Rotaryklubb även i år kan
genomföra vår välgörenhetskonsert med ”lokala artister” i Sporthallen.
Vi vill vara drivhjulet för att
hjälpprojekt av olika slag ska ”rulla
igång”, eller ”rulla vidare”.
Detta är nu 5:e artistgalan vi
anordnar med detta upplägg. I år
går 75 % av intäkterna till Voi
i Kenya och 15 % kommer att användas för ulricehamnsklubbens kommande mindre hjälpprojekt.

MARCOS UBEDA
är född i Barcelona, Spanien, men är ”musikeruppvuxen” i Timmele.
Marcos är keyboardist och kapellmästare, utbildad vid Musikhögskolan i
Göteborg, men mest känd för att ha skrivit material till många av Sveriges
främsta artister – 18 bidrag har tävlat i Melodifestivalen! Han var delaktig
i den engelska versionen av Tusen och en natt (Take Me to Your Heaven/
Charlotte Nilsson-Perelli) som vann Eurovision Song Contest 1999 och
skrev Afro-Dite´s vinnande låt Never Let It Go (Melodifestivalvinnare
2002). Marcos har varit kapellmästare i TV-programmen Doobidoo och
Bingolotto, han har också skrivit signaturerna till dessa och ett flertal TVprogram. Marcos har fått Svenska Jazzakademins pris för sina insatser
inom musikvärlden.

”Hjälp Rotary att hjälpa”!
Tack alla ni som gör detta möjligt:
Ni artister som gör denna konsert utan arvode
Ni sponsorer som betalar omkostnaderna
Ni alla i publiken som genom biljettintäkter, lotterier och gåvor ger inkomsterna
Vi önskar er en trevlig eftermiddag och hoppas ni ska trivas!
Jörgen Sandblom
President

TORLEIF STEINSTÖ
har sina rötter i Ulricehamn och fick sin utbildning till operasångare på
Musikhögskolan i Göteborg 1996 – 2000. Torleif – som är tenor och
sjunger klassiskt och opera – är sedan 2004 anställd vid den Kungliga
Operan i Köpenhamn. Han har gestaltat roller som Malcolm (Macbeth),
Spoletta (Tosca), Normanno (Lucia di Lammermoor), Bogdanovitj (Die
lustige Witwe), överhovmästaren hos Faninal (Rosenkavaljeren) och Nihilisten i Lady Macbeth von Mzensk. Till våren kommer han att göra
rollen Nazaree i Salome.

THOU SHALT SWING med TERESE LIEN EVENSTAD
En kvartett som spelar svängig jazz i Djingo Reinhardts och Stéphan
Grappeli´s anda. Gruppens instrument består av fiol, bas, och dubbla
gitarrer och man spelar huvudsakligen musik från 30- och 40-talets Paris – spetsat med fräs och glöd – men också egna kompositioner. Bandet
bildades hösten 2013 på Musikhögskolan i Stockholm av bandledaren
Terese Lien Evenstad.
Medlemmar: Terese Lien Evenstad – violin, Joakim Sandgren – gitarr,
Albin Vesterberg – gitarr och Jonas Grumstedt – kontrabas.

LINDA SKOGHOLM BAND
Ulricehamnsbördiga Linda Skogholm samlade hösten 2012 ett gäng duktiga musiker för en konsert – vilket under våren 2013 tog form som ett band
med visa, pop och ballader på repertoaren. Berörande svenska texter tar oss
med på en resa genom livets olika skeden tillsammans med den stämningsfulla musikens magiska toner. Kompositioner med sång, piano, banjo, elbas,
fiol, elgitarr och trummor ger en vacker, unik klang. Medlemmar: Linda
Skogholm (sång, violin, songwriter), Roger Persson (banjo), Kristin Freidlitz (fiol), Patrik Tammelin (elgitarr), Anders Janfalk (elbas), Johan Ericsson
(elpiano) och Anton Davidsson (trummor).

ROTARYKLUBBEN OCH VOI
Genom åren har många Rotarianer från Ulricehamn engagerat
sig i Voi-projektet. Vi har blivit engagerade och entusiastiska
efter att vi gjort ett första besök i Voi och på plats fått se allt
fantastiskt som gjorts.
Gruppen som engagerats i utvecklingen av Farmen med gästhus och kunskapscenter består till stor del av medlemmar från
vår klubb. Maria Persson, Britt Thorell, Ulf Lindskog, Janne
Fritzson och undertecknad ingår i arbetsgruppen.
Tanken med Farmen – förutom att vara samlingsplats för
barnen i projektet – är att också vara en inkomstkälla. Alla
ekonomiska medel för att driva verksamheten skall inte behöva
komma från Ulricehamn och olika insamlingar.
Britt och Jan-Åke Thorells insatser kan inte nog betonas. De
håller samman projektet, är kontaktpersoner både på Kenyaoch Ulricehamnssidan och är till stor inspiration för oss andra.
Vi kan nog mer kalla oss stödtrupper, medan Britt och Jan-Åke
drar det riktigt tunga lasset här i Ulricehamn. På samma sätt
finns det nyckelpersoner i Voi, utan vars djupa engagemang
verksamheten inte fungerat.
Utmaningar har funnits – och finns fortfarande. Vattenförsörjningen är en sådan, att lotsa lagfarter och tillstånd förbi
politiker och tjänstemän i kommunen Voi är en annan. Att få
vägen till Farmen farbar en tredje.

Voi-projektet
VOIPROJEKTET startade 2004 och stödjer f n 50 föräldralösa
barn i staden Voi och dess omgivningar i sydöstra Kenya.
Barnen är i åldern 3-20 år och bor oftast hos någon äldre
släkting. Barnen får hjälp utifrån vart och ens behov, men framför med skolkostnader och andra dagliga behov som mat, kläder
och medicin. Men det kan också handla om större insatser som
t ex ett helt hus om det finns behov av det.
En del av barnen bor inne i staden Voi, men de flesta bor i
byar runt omkring. Ett antal volontärer har regelbunden kontakt med barnen i hemmen.
BOGESUNDS HOUSE har fått sitt namn efter Bogesundsskolan som skänkt pengar till inköpet av det hus som idag är basen
för hela verksamheten. Det fungerar som en samlingsplats för
både barn och vårdnadshavare. Här finns också möjlighet till
rådgivning och övernattning, samt litteratur, filmer med mera
om HIV/AIDS.
I Bogesunds House finns det dessutom en förskola med närmare 50 barn från närområdet.
Gästhuset och farmen ligger strax utanför Voi och ska bli ett
kunskaps- och utvecklingscenter för de föräldralösa barnen och
samhället omkring. Det kommer förmodligen att på sikt ta
över rollen från Bogesunds House som navet i verksamheten.
På farmen ska barnen kunna träffas och ha roligt och få viktiga
kunskaper i HIV/AIDS, ekologiskt jordbruk och mycket annat.
Odlingar, djurhållning, och enkel produktion av något slag,
ska bidra till familjernas försörjning – och dessutom skapa arbetstillfällen.
GÄSTHUSET har övernattnings- och samlingslokaler för uthyrning och bidrar på så sätt till finansieringen av programmet med
de föräldralösa barnen. Gästhuset invigdes i november 2013.
Verksamheten samordnas i Sverige av en styrgrupp inom
EFS Brunnsnäskyrkan, och i Voi av den lutherska kyrkan. Pengar som sätts in på pg 117688–2 går till de föräldralösa barnens
dagliga behov. Bg 673-7993 används för utvecklingen av verksamheten på farmen. Det går också att Swisha bidrag på nr 123
28 25 818.
Alla insamlade pengar går oavkortat till verksamheten i Voi.
Kanske du vill bli månadsgivare eller fadder till något av de
föräldralösa barnen? Mer info om detta och mycket annat finns
på www.voiprojektet.se

BOGE BIG BAND
hör hemma i Ulricehamn och startade 1987 och året därpå hade man premiärkonsert med Lasse Samuelsson i Folkets Hus. Bandet har sedan haft
konserter i princip varje år sedan dess, ofta med celebriteter som gästartister,
t.ex. Svante Turesson, Gugge Hedrenius, Johan Stengård, Nisse Landgren,
Sofia Källgren, Totta Näslund, Christer Björkman, Janne Shaffer, Sanna
Nielsen och Hasse ”Kvinnaböske” Andersson, för att nämna några. Alla i
bandet minns en sak speciellt: Spelningen på Marcos Ubedas bröllopsfest…

OCCAPELLA
Kören Occapella bildades våren 1989 på initiativ av sin körledare Jörgen
Sandblom – som även är dagens konferencier. Körens över 40 medlemmar kommer från Ulricehamn, som också är samlingsplatsen, eller från
orter i närområdet. Repertoaren är mycket bred – alltifrån klassisk musik
och visa till musikal, gospel, pop, jazz och rock. Ingen musikgenre är
främmande!
Occapella ger framförallt egna konserter, men anlitas ofta även till
kyrkokonserter, till bröllop, julkonserter, välgörenhet, födelsedagar, m.m.

Ljud, ljus och bild: EKSTRAND LJUD OCH MEDIA
Arbetar med foto, video, layout, ljud och ljus. Levererar ljud och ljus
till olika arrangemang och tillställningar, vid behov ordnas tekniker för
ljud/ljus.

T. v.: Masaihövdingen Yohanna i samtal med Håkan Marby. T. h.: Ulf
Lindskog och Lydia Wughanga (ansvarig för de föräldralösa barnen).

Några fakta som påminnelse om projektet:
• 50-talet barn får mat och medicin och överlevnad
• Omkring 15 personer i Voi får helt eller delvis sin inkomst
och sysselsättning
• En skola som driver flera klasser inom ramen för Bogesunds
House finns på plats
• Mor- och farföräldrar och syskon till barnen i projektet får
också de tillskott till sitt uppehälle
• Projektet med att dela ut getter till barnen har blivit en succé
• Mikrolåneverksamheten växer och är en framgång bland
kvinnorna i byarna.
Håkan Marby

PETRO bor i massajbyn Wangala. Han
är åtta år och går i första klass. Nio personer ingår i Petros hushåll. Det är relativt nytt att barn från massajerna tas in i
programmet för de föräldralösa barnen.
Hittills finns det bara tre stycken i byn.

REGINA är 12 år och bor hos sin mormor inne i staden Voi tillsammans med
sin lillebror Evans 10 år. De går i femte
respektive fjärde klass. Mormor försörjer
sig genom att tvätta åt andra. Huset de
bor i består av bara ett litet rum. De har
fått en del möbler av projektet.

GEOFFREY är 14 år och går i fjärde
klass i byn Mgeno. Han bor hos sin syster och sammanlagt är det 10 personer i
hushållet. Den minsta är född i år. Familjen är väldigt fattig och har i sommar
fått ett nytt hus av projektet eftersom
deras gamla var fallfärdigt.

