
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HÖRBY ROTARYKLUBB 1964–2014 

                        50 ÅR  

               



 
 

Hörby Rotaryklubb 1964 – 2014 

Hörby har i jämförelse med flertalet skånska stationssamhällen en annorlunda historia, där 

expansionen inleds redan på 1600-talet med gästgivaregård och tingshus och förstärks med 

marknaden på 1700-talet.  

 
Hörby har stavats både Hörghby och Hörgby. Ortnamnet kommer från det fornnordiska ordet hörgr 

vilket betyder stenröse eller stenbunden mark-  (samma finner man i Höör 1145  Hörg) Redan tidigt 

innan den första järnvägen öppnades 1882 linjen  Hörby – Höör,  var orten ett ganska betydande 

samhälle. Fyra år senare öppnades linjen Hörby - Tollarp och 1897 mellan Hörby – Eslöv. Hörby blev 

en kyrkby då den första kyrkan uppfördes 1120-1149 och år 1687 upphöjdes Hörby till rang och 

värdighet av tingsställe för Frosta härad. Gästgivaregården fick sin plats på 1650-talet. Året 1747 

förflyttades den tidigare i Hallaröd hållna S:t Olofmarknaden till Hörby. Den 29 juli 1748 avhölls den 

först marknaden i Hörby, en för byn mycket betydelsefull händelse. Den nya marknaden sågs inte 

med blida ögon från borgarna i Lund eller Kristianstad, för att få en ändring till stånd ingick de till Kmt 

med en begäran om att marknaden skulle hållas i någon av städerna, ett förslag mot frostingarna. År 

1752 inledandes en mycket energisk protest, resultatet blev att marknaden blev kvar.   

Inflyttningen av skickliga hantverkare fortgick och på 1880-talet var enligt gamla handlingar så gott 

som alla yrken representerade med utövare.  Den 15 december 1889 beviljade kungl. Maj:t platsen 

en köpings fri- och rättigheter, detta träde i kraft den 1 januari 1900.                                      

……………………………………………………. 
Rotary grundades av Paul Harris i Chicago den 23 februari 1905. De "roterande träffarna" på 
varandras kontor gav upphov till begreppet och namnet Rotary. En nationell organisation i USA 
med 16 Klubbar bildades 1910. 

Till Sverige kom Rotary 1926, då Stockholm Rotaryklubb bildades. Därefter följde Göteborg 1927, 
Malmö & Helsingborg 1928 och Eslöv 1936 för att nämna några. 

. 
  ……………………………………………… 

Hörby Rotaryklubb fick charterbrevet den 13 januari och avhöll 

charterfesten den 4 april 1964 och har under dessa 50 år skapat sina 

egna traditioner. 

(PS! USA The Beatles 4 april 1964: The Beatles håller en aldrig tidigare skådad rekord av tolv 

positioner på Billboard Hot 100 singellistan) 

Traditioner är viktiga! Men det krävs personliga insatser och 

engagemang för att utveckla klubben. 

 

 



 
 

Hörbyklubben bildas: 

En gång i tiden fanns i Hörby en GM bilhandlare vid namn Josef 

Rosenquist ägare till Autocentralen som startade på – 30 talet. Lokalerna 

fanns på Ringsjövägen 

                                

Bilden lånad av Uno Hildingsson med hjälp av Kaj Hellman 

Av hälsoskäll flyttade Rosenquist till Höör på 50-talet, men drev firman i 

Hörby. Josef Rosequist var drivande att starta en Rotary klubb i Hörby. 

På den tiden fanns det också en Fordhandlare i Hörby Erik Tornberg. 

Citat: Erik Tornberg 

Tiderna var gynnsamma för affärer 1963 såldes 185 nya personbilar. 

Förtjänsten var stor och skatterna minimala. Jag tror att alla affärsmän 

upplevde 60-talet som mycket positivt. 

Alltså förutsättningar för bildandet av en Rotaryklubb var mycket goda. 

På den tiden var den 1:e och 15:e betydelsefulla datum i almanackan. 

Det var den dagen växlarna skulle omsättas eller lösas, varför det gällde 

att ha goda förbindelser i bank. 

Detta hade gamle Olborn skapat i Jordbrukarbanken detta överfördes till 

sin efterträdare. 

Innan Bertil Holm kom en kamrer som inte helt motsvarade bankens 

rykte. Frosta Sparbank sysslade icke med  dylika papper. Till 

Jordbrukarbanken och Holm strålade våra gemensamma intresse och på 

bankens kontor hölls de första rådslagen om Rotary i Hörby. Till denna 

grupp anslöt sig också Järnhandlare  G. Svensson. (Slut citat). 

Parallellt med denna grupp, arbetade utan vår vetskap en person vid 

namn F. Erenssvärd, som fallit för åldersstrecket vid Round Table i 



 
 

Eslöv. Han kom i kraft av sin resurs att tillhöra stifftargruppen, då vi 

skulle samla styrkan på hotellet. 

På våra privata möten genomgick vi klassifikationer och såg att det fanns 

möjligheter för bildandet av en Rotary klubb i Hörby. 

Vi fick tilldelat oss ett visst antal namn och adresser för kontakt, vilket 

resulterade i ett antal på närmare 30 intresserade personer. 

Klassifikationerna fick under inga omständigheter kollidera. På grund av 

att en person arbetade utan vår vetskap av oss andra uppstod en mycket 

pinsam situation vid ett möte senare på hotellet. 

Det handlar om 1963 ett år som tidigare beskrivits som mycket god, för 

att driva företag och bilda en rotaryryklubb. 

Den 17 juni 1963 samlades arton intresserade på stora hotellet i Hörby 

för bildandet av Hörby rotaryklubb under ledning av Josef R. 

De närvarande var: 

Direktör Josef Rosenquist, disponent Henry(Sigge) Svarvell, försäljnings 

Ing. FredrikErensvärd, disponent Oscar Frostmark, köpman Ludvig 

Christel, Mårten Hansson, bankkamrer Bertil Holm, köpman Sam 

Carlsson, platschef Sven Ohlin, direktör Eric Pettersson, köpman Kilian 

Kvist, järnhandlare Gottfrid Svensson, direktör Gösta Tornbo, 

distriktschef Per.O. Daun, Erik Ågren, jur. kand. Ove Sjöberg,veterinär 

Arne Friberg, leg. Läkare Erik Glistrup, chefsredaktör Erik Överbeck, 

 

 

Interimsstyrelsen: Ordf. Bertil Holm, V.ordf.Ludvig Christell,Sekreterare 

Henry (Sigge) Svarvell, v.sekr. Per – Olof Daun, veckobrev Fredrik 

Eherensvärd, skattm. Gottfrid Svensson, klubbm. Viberg, utan funktion 

Mårten Hansson. 



 
 

Vid detta möte uppstod en mycket pinsam situation: 

Gösta Tornbo var kallad och närvarande, men bad om ursäkt och 

avlägsnade sig , då Erik Pettersson av okänd anledning infunnit sig. 

Mötet bad Josef Rosenquist att deltaga i möten framöver.  

Den 23 september 1963 hölls nästa möte under ledning av Bertil Holm, 

med 20 närvarande av tjugosju kallade. Mötet drog upp riktlinjerna för 

klubbens bildande. 

Den 13 januari 1964 upptogs Hörby Rotaryklubb som medlem i Rotary 

International. 

Tiden fram till vårt upptagande var intensivt med arbete, alla handlingar 

och korrespondens med USA och Zürich som var på engelska. 

Alla trycksaker, standar, nålar, postfack och anhållan från Hörby Köping 

om tillstånd att få trycka kommunens vapen på vårt standar. 

Utöver detta hela karusellen med planeringen för charterfesten som 

skulle genomföras snarast möjligt. 

Telegram till Kungen. 

Den 4 april 1964 genomfördes så chartefesten på stora hotellet under 

källarmästare  Petersson överinseende, en strålande fest med 80 

personer inbjudna, som  betalade 45 kronor för en festmåltid. 

Artikel i Mellersta Skåne: 

En vit fläck på den internationella Rotary rörelsens karta försvann i går, 

när Hörby Rotaryklubb höll sin charterfest och köpingen därmed 

kompletterades med en sammanslutning som med tanke på samhällets 

storlek och betydelse bör finnas, vilket charterpresidenten bankkamrer 

Bertil Holm betonade i sitt hälsningsanförande i Hörby Kyrka. 
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     HÖRBY Rotaryklubbs 
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Höörs Rotary klubb är faderklubb till Hörby RK och dess president 

Malte Fors överlämnade som en gåva från klubben  Wiwen Nilsson 

signerad ordförandeklubba. 

 

 HÖGTIDLIGHET I HÖRBY KYRKA MIDDAG Å STORA HOTELLET, HÖRBY 

                      Kl. 17.00                                                                           Kl. 18.00 Samling 

                                                                                                                               Cocktails 

                                                                                                                Kl. 18.30 Middag 

         Preludium i c- dur av JS Bach 

         Musikdirektör P.E. Trobäck                                                                     MENU 

         Hälsningsanförande 

                            Klubbpresident B. Holm                                       Laxtallrik, smör och pain – riche 

         Psalm nr 502 vers 1                              Hjortstek med grönsaker 

         Betraktelse                                                  Glass med frukt och likörgrädde 

         Kyrkoherde Einar Hyllander   

         Psalm 502 verserna 2 & 3                                             Viner 

         Guvenören Erik Thunberg                                             Kaffe 

         överlämnar charterbrevet och 

         utdelar Rotarymärken                               Dans med underhållning 

         Toccata F-dur av D.Buxtehude  

                                                       Event tal vid middagen torde anmälas 

                           till ceremonimästaren Arne Friberg 

         

       



 
 

Primus motor i förberedelserna för klubbens bildande var Josef 

Rosenquist som överlämnade en personlig gåva, en gästbok, samtliga 

närvarande antecknade sig i denna. 

 

Kommunalfullmäktiges ordförande Josef Ternblad gladde sig i sitt tal i 

hög grad åt klubbens program eftersom han förutsåg ökade insatser i 

köpingens kommunala liv. 

Erik Glistrup höll talet till kvinnan och det versifierade svaret till mannen 

antecknade sig Berit Svarvell för. 

Närvarande rotaryklubbar var Höör, Ystad, Perstorp, Hammenhög, 

Hässleholm, Eslöv, Malmö Slottsstaden Mönsterås, Tomelilla. 

För musiken under kvällen svarade Sigge Cederlunds orkester till ett pris 

av gage 350 kronor, förmedlingsavgift 17.50 kronor och resor 50 kronor. 

Den 9 april utökade vi vår klubb med två nya namn och samma dag 

uteslöts följande medlemmar som ej visat godtagbart intresse Per Olof 

Tibell, Bengt Jönsson och Kurt Hansson. 

Den 1 juli avgick vår charterpresident ur klubben, Bertil blev chef för en 

bank i Eslöv. 

Källa:  Rotarys arkiv………………………… 

Kort sammanfattat av arkivariegruppen 

Kjell Dyberg – Ek  och fakta granskat av Gerhard Wahlgren 



 
 

                     

                      Presidenter i Hörby Rotaryklubb  

1964-1965     Bertil Holm    Charterpresident                1989-1990 Jan Anders Västerstad PHF 

1965-1966     Ludvig Christell  1990-1991 Ulf Gårdinger 

1966-1967     Erik Petersson  1991-1992 Björn Bäckström 

1967-1968     Folke Nilsson             PHF   1992-1993 Christer Svarvell             PHF               

1968-1969     Erik Öfverbeck  1993-1994 Kjell Dyberg-Ek 

1969-1970     Kiliian Kvist   1994-1995 Gerhard Wahlgren         PHF 

1970-1971     Sven Olin   1995-1996 Lars Sjöstedt                   PHF 

1971-1972     Bengt Eric Reis  1996-1997 Leif Rosvall 

1972-1973     Sam Carlsson  1997-1998 Sven Linden 

1973-1974     Arne Friberg   1998-1999 Ulf Åberg 

1974-1975     Erik Myrgren   1999-2000 Lars Otto Andersson 

1975-1976     Bror Hansson           PHF      2000-2001 Stig Erik Tötterström                 

1976-1977     Carl-Axel Trolle        PHF  2001-2002 Carl Gustav Runtorp 

1977-1978     Gunnar Hansson     PHF  2002-2003 Sten Wahlgren  

1978-1979     Kjell-Åke Åkesson   PHF   2003-2004 Birger Larsson              

1979-1980     Lennart Olsson  2004-2005 Lars-Ivan Persson           PHF 

1980-1981     Birger Sjölander  2005-2006 Lars-Ivan Persson  

1981-1982     Agne Möller   2006-2007 Bengt Almqvist 

1982-1983     Bengt E.Y.Svensson  2007-2008 Lars-John Lindberg         PHF 

1983-1984     Hans Billgren           PHF      2008-2009 Ulf Sivhed                    

1984-1985     Dan Lissman   2009-2010 Per Uno Nilsson 



 
 

1985-1986     Erik Olsson   2010-2011 Jarl Fjelkner 

1986-1987     Gunnar Persson  2011-2012 Carl-Gustav Olsson 

1987-1988     Johan Svanbom  2012-2013 Anders Aldefors 

1988-1989     Bruno Westerlind  2013-2014 Britt-Marie Bengtsson 

Distriktsguvenörer 

1974 - 75  Folke Nilsson 

1988 - 89  Carl Axel Trolle 

1998 - 99  Kjell Åke Åkesson. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Traditioner är viktiga!  Varje president har satt sin prägel 

i klubben. 

En tillbakablick av nuvarande medlemmar, som varit 

president 

1977-1978     Gunnar Hansson 

 

1978-1979     Kjell-Åke Åkesson   

Året som klubbpresident minns jag som igår efter att ha läst alla av Carl-Axel Trolle välskrivna 

veckobrev.  Årets tema ”Gör en insats” präglade klubbens verksamhet. Alla under 50 års 

ålder ställde upp som blodgivare, ersättningen lämnades till TRF. 15 års-jubiléum firades i 

Stora Hotellets trädgård en skön afton i maj. Närvaron var ett ständigt diskussionsämne. 

Veckobreven publicerade saknade – ej så populärt hos några av de 42 medlemmarna. Bruno 

Westerlind svarade för stor variation i programmen med ego-föredrag, Rotaryinfo, företags- 

och teaterbesök, vinprovning, ekonomiska läget, gökotta, vandring i Karnas backe, GSE team 

från Australien, klubbens stipendiat Karin Nilsson TRF och Roland Persson ungdomsutbytet. 

Utbyte med Roskilde Östre Rk. Ekonomi: årsavgift 320:-, måltidsavg. 25:-. bidrag till U-fonden 

15:-/medl.  

1980-1981     Birger Sjölander 

Rotaryåret 1980-81 präglades i stor utsträckning av diskussionerna om kvinnligt medlemskap. 

Frågan var visserligen inte aktuell i Sverige ännu på några år men i USA var frågan uppe i 

Högsta Domstolen. Det märkliga var, att frågan inte gällde huruvida kvinnor skulle tillåtas att 

bli medlemmar utan huruvida klubbarna skulle förbjudas att neka kvinnor medlemskap. 

Journalisten Maria Stålnacke kom till Hörby för att intervjua mig och för att pejla 



 
 

inställningen i klubben. Vi hade redan en ”permanent kvinnlig gäst” och ofta kvinnliga 

besökare så vi var väl rustade med argument för kvinnligt medlemskap. Klubben var dock 

långt ifrån enig i frågan, diskussionerna vid såväl för- som eftermötena på Stora Hotellet var 

alltid mycket livliga. 

1982-1983     Bengt E.Y.Svensson 

Hågkomster från mitt år som Hörby RKs president 

Då var det fortfarande rätt mycket ”det gamla Rotary”, präglat av de stabila män (inga 

kvinnor!) som en gång startade klubben. De flesta var fortfarande aktiva i sitt yrke. Man 

lyssnade gärna till dem! Jag minns också speciellt Agne och Margareta Möllers 

oförglömliga gökottor på Jägarhyddan, där familjerna fick chansen att träffas. För att inte 

tala om kräftskivorna i Kvarröd! Våra möten var på Stora Hotellet. Jag var själv mitt uppe i 

min yrkeskarriär med centrum i Lund, så jag fick i hög grad förlita mig på min vice, Hans 

Billgren. Ett inter-city-möte Hörby-Höör-Eslöv, med IW-världspresidenten Britt Fjellander, 

blev ett uppskattat avbrott från rutinen. 

1991-1992     Björn Bäckström 

Mitt presidentår präglades av ett livligt utbyte med den nybildade Warszawaklubben. 

Rotary, som i och med andra världskriget förbjöds i Polen, återuppstod i slutet av 1989 och 

införlivades då temporärt med vårt distrikt 239. Alec och Gull-Britt Krol hade varit med vid 

deras charter och detta resulterade i att två klubbmedlemmar med fruar besökte vår klubb 

en knapp vecka i slutet av mars-92. Det var mycket innehållsrika och trevliga dagar där 

Alec och Gull-Britt, Birgitta och jag stod som värdfamiljer. Två månader senare återgäldade 

vi besöket och blev då under fem dagar furstligt mottagna av Warszawaklubben.  

Ett positivt inslag, som jag också gärna ser tillbaka på, var våra gökottor i Råby Hällor. 

  

1993-1994     Kjell Dyberg-Ek 

Året startade i festens tecken rökt ål vid bryggan hos Adolfsson och ett besök på Fulltofta 

slott. Under hösten pågick ett intensivt arbete med planering inför klubbens 30-års 

jubileum, men innan dess firades Gärds RK sitt 10-års jubileum den 11:e feb. En höjdpunkt 

under klubbens jubileumsfestlighet den 9:e april var utdelandet av Hilding Rosgars 

stipendiet till Ylva Gårdinger, Alexandra Tötterström, Johan Tötterström och Kristina 

Pålsson. Året avslutades med besök av länets Landshövding Ann-Catrin Haglund måndagen 

den 20:e juni.        

1994-1995     Gerhard Wahlgren   

Jag upplevde mitt presidentår 1994-1995 som mycket intressant och givande, med trevliga 

kontakter och bra program:- Besök på Fulltofta strandängar, föredrag om nya 

skuldsaneringslagen, Bengt Skans kåseri om guldvaskning i Kalifornien, besök på Flyinge 

Hingstdepot, vårexcursion på FJÄLLMOSSEN, Önneköp, samt några egoföredrag av äldre 

rotarymedlemmar.  Vi valde varje månad 4 gästvärdar.  Medlemsantalet under året 48-50 



 
 

                

1995-1996     Lars Axel Sjöstedt  

Mitt presidentår präglades av debatten om vi skulle ha kvinnliga medlemmar i klubben. På 

flera möten togs frågan upp och det fanns en hel del motståndare till kvinnliga 

medlemmar.                 

1996-1997     Leif Rosvall 

Inriktningen på mitt Rotary år var "vi skall ha kul på våra möten". Med tanke på 

inriktningen tar vi några nöjen först, Kronovall vinprovning på slottet. Tysk ölkväll med 

Eslöv Sallerupsklubben, Trollenäs slott, gåsamiddag med Eslövsklubben, sillaakademin på 

brandstationen. 

Londonmusicalen Miss Saigon på Östre Gasverk Teater i Köpenhamn. Avslutningsfesten 

hade vi i vår stuga i Mälarhusen, bröderna gott gotti gott gott, serverade glassen. 

Några intressanta föredrag/ besök: landshövdingen, Fobchefen, polischefen, 

länsöverdirektören. 

Utbytesstudent från Australien var Louise Selsby. Vi gjorde en insamling till Läkarbanken, 

Liv Bergqvist, jeepdoktor, Kenya Afrika 

 

1997-1998     Sven Linden 

Ett cykelrikt år med följande höjdpunkter. Nyrökt Ringsjösik per kajak, bestigning av 

kommunens högsta punkt, ålagille hos Adolfssons, Knut Borglin, julfest, PETS Hörby 

Kursgård, färskölbryggeriet Ystad, distriktssamråd Georgshill, Öresundsförbindelsen med 

besök på brofabriken i Malmö och tunnelfabriken i Köpenhamn, gökotta hos Albin Persson 

och Björn Bäckström och president- och guvenörsskifte på Gamla Kvarn. Klubben har under 

våren 98 flyttat från Stora Hotellet till Kursgården och skåpet har flyttat till Ulf Åberg P 98-

99. Klubben har fått 3 nya medlemmar Lars Wilson, Carl-Gustaf Runtorp och Leif Olsson och 

2 har lämnat klubben, Hasse Jonsson och Bo Söder, utbytesstudent Louise Selsby från 

Australien. 2 nya PHF Gunnar Hansson och Jan Anders Westerstad, ny Rotaryflagga och 

inkommande DG Kjell Åke Åkesson. En klar majoritet är för inval av kvinnliga medlemmar 

efter omröstning. 

2000-2001     Stig E.Tötterström 

Under livliga diskussioner debatterade vi om vår mötesdag. 

På förslag fanns utbyte av dag för möte dvs flyttning från måndagar till torsdagar. 

Dessutom förslag att plocka bort lunchmötena och endast ha kvällsmöten.                      

Detta eftersom många kände sig stressade pga arbete komma ifrån i tid. 

Detta infördes på prov för att sedan fastställas med hjälp av medlemmarnas 

röstning. 

Året som presidet var en givande tid med många spännande möten och diskussioner. 

 



 
 

2001-2002     Carl Gustaf Runtorp 

Mankind is our  buisness        ”Människors väl – vår uppgift” 

Hur kommer det att bli !!! 

Efter en lång tids obeslutsamhet och ibland överreaktioner på sina håll så skulle vi gå till 
beslut om det ständigt diskuterandet av mötestider.  Närvaron bekymrade klubben och 
bl.a mötestiderna fick vi åtgärda på något sätt. 

I februari klubbade vi (72% tyckte så) att fortsättningsvis blev torsdag och kväll det som 
var tänkt att gälla framledes,  och se, beslutet tycks stå sig än idag! 

Ur programtablån kunde man konstatera, att vi idag skulle varit berikade med  Diagonalen 
– en järnvägslinje från Blekinge via Hörby till   Malmö/Köpenhamn, Arne Bertilsson blev 
Hörbys kommunchef 2001, viss turbulens utbröt huruvida de enskilda Rotaryklubbarna 
kunde  medfinansiera 

Rotary Convention i Köpenhamn 2006. Kjell Åke slet hårt i frågan. Offside blev mötesplats 
tillsammans med lokaler i Stora Hotellet för vår klubb. 

2002-2003     Sten Wahlgren 

Ett spännande och händelserikt år för klubben med turbulens inom både lokalfrågor och 

bland medlemmar. Under det här verksamhetsåret beslöt vi, att ändra på klubbens gåva till 

en medlem, som fyllde jämna år. I stället för blommor och gåva till RI/RF skulle vi ge 

jubilaren en flaska god maltwhiskey. Under året infördes även de informella och 

regelbundet återkommande Pubaftnarna på dåvarande OffSide, som var mycket 

uppskattade. Klubbens ekonomi förbättrades avsevärt inför det stundande 40-årsjubiléet 

mycket tack vare välbesökt kräftskiva, ålagille och Bierabend. En jubileumskommitté utsågs 

också inför firandet 2004.  

2003-2004     Birger Larsson 

 

2004-2005     Lars-Ivan Persson    

Huvudmålet för året var naturligtvis Celebrate Rotary med anledning av att Rotary fyllde 
100 år 2005-02-23. 
100 årsdagen firades med ett samarrangemang Hörby, Höör, Harlösa och Eslöv och 
innehöll bla en jubileumskonsert i Eslövs Kyrka samt en efterföljande middag. 
Klubben gav bidrag till en uppmärksammad utställning om flickors utbildning på Kulturen i 
Lund som Birgitta Svensson arrangerade. Vidare ett år som präglades av och fokuserade på 
att lösa lokalfrågor och mötestider. 
Tyvärr fick 2004 ett tragiskt avslut med katastrofen i Sydostasien, klubben gav stöd till SOS 
Barnbyar. 
 
 
 
 
 



 
 

2005-2006     Lars-Ivan Persson 

Årets stor händelse och fokusområde blev givetvis Convention 2006. 
Klubben anordnade en Hospitality Evening den 12 juni med 46 deltagare, medlemmar, 
respektive, senior medlemmar och gäster från olika länder. Ett arrangemang med mycket 
gemyt och gemenskap. 
Vidare uppmärksammade klubben Inner Wheels 40 års jubileum. 
 

2006-2007     Bengt Almqvist 

Varje månad skulle bjuda både på klassiska Rotarymöten med föredrag samt minst ett 

studiebesök. Kamratlig samvaro i Pubmiljö skulle också finnas på programmet.  Intressanta 

studiebesök var bland annat: Västraby vindkraftpark,  Kirsebergfängelset i Malmö, Hörby 

bruk, Esperssons åker, SLU i Alnarp och Teracom i Östra Sallerup. Bland gästande 

föreläsare minns jag speciellt Bengt-Åke Petersson som berättade om hur det var att göra 

affärer med Kadaffis Libyen och Anders Aldefors genomgång av City-tunnelprojektet. Årets 

Julfest genomfördes vid Sjöbergasjöns strand och verksamhetsåret avslutades med gillfest 

och luftcirkus med stuntpiloten Bengt Andersson i Sebbarp.  

2007-2008     Lars-John Lindberg   

                

2008-2009     Ulf Sivhed 

Hösten 2008 inleddes med en föreställning i två akter av överste Evert Persson från Sjöbo. 

Han började med att berätta om slaget vid Borstbäcken. Det utspelades den 25 mars 1644 

under Horns skånska krig. Del två var besiktning av slagfältet vid Borst. Under den 

inledande genomgången på restaurang Hörnan drog Evert plötsligt upp en ryttarpistol och 

avlossade ett skott. De som till äventyrs slumrat till under föredraget vaknade då hastigt 

upp. Lokalen var liten och intim och det small högt.  

2009-2010     Per-Uno Nilsson 

Under året invaldes två nya medlemmar och Johan Svanbom flyttade till Lund och Lund-

Dalby Rotaryklubb.  Emelie Larsson Ludvigsborg fick 2000:- ur Rosgard-fonden vid klubbens 

julfest.Lars Sjöstedt tilldelades en PHF vid Guvernörens besök. Trots ”sommarstängning” 

var närvaron under året över 60 %. Detta mycket tack vare duktig programmakare och 

klubbtjänst. 

2010-2011     Jarl Fjelkner 

Målsättningar     Klubben skulle synas mer i Hörby 

- 13 klubbmedlemmar informerade i Hörby skolor om deras yrken och yrkesval. 

- En förslagskommitte bildades för projekt ” ungdomssponsring i I Hörby”. 

Resultatet blev bildandet av Hörby Rotaryklubbs stipendiefond. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Borstb%C3%A4cken
http://sv.wikipedia.org/wiki/25_mars
http://sv.wikipedia.org/wiki/1644


 
 

Ökad kunskap om islam: Inför ett besök på Islamic Center i Malmö blev vi informerade 

av professor Jan Hjerpe. 

Gedigen uppdatering om lantbruket  Besökte fyra lantbrukare med olika 

produktionsinriktning. Dessutom ett besök på Team Ugglarps slakteri. 

Övrigt  Lars–John Lindberg tilldelades PHF.   Vi flyttade mötena till Hörby Ringsjöstrand. 

                                           

2011-2012     Carl – Gustav Olsson 

 

2012-2013     Anders Aldefors 

Årets motto Samhälle och Kultur 
 
Året startades med en gammal tradition; Kräftskiva med svenska kräftor, västerbottenost 
och kantarellpaj, fantastiskt gott!  
Programkommitténs fantastiska jobb gjorde att vi fick nöjet att höra många intressanta 
föredrag såsom Vad händer i Hörby, Backstugorna, Salix energiskogar, Viltolyckor, 
Orkidéer, WWII, Utvecklingen av Mellanskåne, Goda viner, Skånemejeriers försäljning, 
Aktiebörsen, Piraten sällskapet, Demenssjukdomar, Gammalt o Nytt, 4-hjulsdrift Haldex, 
rymdskeppet Urania, Farmartjänst, E22, Malignt Melanom, Titanics undergång, ESS, Lina 
Wolff, Hörbys näringsliv o Släktforskning o Ego-föredrag. Vi besökte Elisefarms GC, 
Thuleslund, Valvet, Räddningstjänsten, S-Schakt o Strömbecks slakteri. 
Vi skänkte 20 000:- till välgörande ändamål, Yasmine Linderberg fick vårt stipendium o vi 
hade en fantastisk närvaro på 86%, en månad 100%. Fantastiskt!  
Till sist fick jag nöjet att överräcka vår Rotarykedja till vår första kvinnliga president Britt-
Marie.  
 

                   


