
  
 

 
 
PRESSMEDDELANDE 
 
Rotary- och Inner Wheel-klubbarna i Hässleholm har tillsammans med 
Claes Schmidt / Sara Lund överträffat alla förväntningar…  
 
Rotaryklubbarna i Hässleholm och Vittsjö/Bjärnum samt Hässleholm Inner Wheel Club 
genomförde tillsammans en inspirationsföreläsning med Claes Schmidt/Sara Lund i 
Kulturhuset den 12 mars 2015. Kvällens behållning ges oavkortat till Rotarys Läkarbank, som 
sänder ut läkare och tandläkare på landsbygden, bland annat i Kenya. 
 
Rotaryklubbarna har vid ett handfull tillfällen gjort gemensam sak och bjudit in föreläsare för 
att samla pengar till välgörande ändamål. Dessa satsningar har bland annat gett stora bidrag 
till jeep-doktorerna, som Rotarys läkare också kallas. 
 
Föreläsningens primära syfte - att inspirera åhörarna att tänka nya tankar och få dem att 
förstå att verkligheten är det som pågår just nu - det är så här det är och inte på något 
annat sätt infriades till (mer än) 100%! Världen förändras hela tiden, men vårt sätt att tänka 
förändras vanligtvis inte i samma takt. Det innebär att många av oss är programmerade för 
ett Sverige som inte finns längre - och ovana vid väldigt mycket. Mångfald innebär varje 
människas rätt att vara olik. Därför handlade Claes Schmidts föreläsning i första hand inte 
om varför han är transvestit, utan om varför vi tycker det är konstigt, eller….?!  
Föreläsningens blandning av humor och allvar, fakta och fiktion, inspiration och erfarenhet 
överträffade det primära syftet, nämligen att uppgradera åhörarnas sätt att tänka. 
 
Fredag 5 juni kommer arrangörerna att överlämna en check – på 101 400,- - till Rotarys 
Läkarbank! Detta belopp motsvarar hela nettot efter genomförd aktivitet! Vi tackar Claes 
Schmidt, huvudsponsor som skänkte kvällens gage till Rotarys Läkarbank, övriga sponsorer 
och – inte minst – hässleholmarna som löste biljett till kvällen! Fredag 5 juni kommer Rotarys 
Läkarbanks koordinator, Karin Håkansson, och skattmästare CG Olofsson, att ta emot den 
generösa checken i samband med ordinarie möte i Hässleholm Västra Rotaryklubb (ca kl 
13.20 i Göingehuset). 

… 
 
Hässleholm Inner Wheel Club är en av klubbarna i en av världens största kvinnoorganisationer. 

International Inner Wheel är en religiöst och politiskt oberoende, världsomspännande kvinnlig 
nätverksorganisation med över 100 000 medlemmar, fördelade på 3 895 klubbar i 103 länder. Sverige 

har ca 4 500 medlemmar. Inner Wheel har internationella, nationella och lokala hjälpprojekt, som t ex 

Garissa, narkotikasökhundar, IW-doktorn, stipendier. I Hässleholm stöttar klubben Frida Kvinnojour 
sedan flera år. 

 
 

Rotaryklubbarna ingår i en världsomspännande organisation, RI-Rotary International, med ca 1,2 

milj medlemmar med representation i nästan varje land. RI arbetar tillsammans med Bill Gates 
(Microsoft) med ett gemensamt projekt att utrota polio i världen, RI driver även vattenprojekt, 

utbildningar mm. Rotarys Läkarbank skickar läkare till områden där det finns behov av läkarvård och 
upplysning. Dessa läkare arbetar gratis och klubbarna skänker pengar till Läkarbanken som bekostar 

resa och uppehälle. För Hässleholms del har Dr Hans Danielsson varit på totalt sju resor genom åren. 

För att finansiera dessa har Hässleholms tre Rotary-klubbar skänkt pengar från överskott av olika 
aktiviteter.  
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För mer information 

 Hässleholm Inner Wheel Club, president Ruth Brunner, 070 – 858 01 57 
 Hässleholm Rotaryklubb, president Jan-Olof Olofsson, 070- 981 85 37 
 Hässleholm Snapphanen Rotaryklubb, president Anders Rosengren, 070 – 215 37 00 
 Hässleholm Västra Rotaryklubb, president Karl-Joel Rundberg, 073 – 334 94 45 
 Vittsjö-Bjärnum Rotaryklubb, president Torsten Nilsson, 076 – 879 92 00 


