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mellan jordens folk
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frivilliginsatser med
lokalt engagemang
och internationell
samverkan.
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Den 6 november 2006 for 6 st.
medlemmar från föreningen
Vision For All (undertecknad
även medlem i Lions, Landvetter ) till Arusha i norra Tanza-

nia. I bagaget hade vi med oss
c:a 1500 par begagnade glasögon, delvis insamlade av Lions.
Forts. sid 4

Det är kul att vara Lions

DG har ordet
Lionsvänner.
Lionsåret har nu på allvar kommit igång med klubbmöten, zonmöten och distriktsråds-möten.
Distriktets funktionärer åker
på zonmöten och klubbesök.
Mycket energi och kraft läggs
på att dessa besök ska bli så bra
som möjligt, det är därför viktigt
att klubbarna är förberedda med
frågor och funderingar.
En av distriktsorganisationens
tolkning av We serve måste vara
att ge klubbarna den service och
hjälp de behöver för sitt arbete.
Distriktet måste organiseras så
att största möjliga kontinuitet
mellan verksamhetsåren kan
uppnås inom ramen för vårt
regelverk.
Det allra viktigaste är det arbete som utförs i klubbarna. Det är
ju på klubbarnas kreativitet och
engagemang att skapa och utföra
aktiviteter som hela verksamheten bygger. Klubbarna och
medlemmarnas fasta vilja att ge
och att övertyga andra att ge, att
låta Lions förmedla ett socialt
engagemang.
Familjemedlemskap är en ny
medlemstatus som vill betona
vikten av att hela familjen kan
delta i Lionsarbetet. Detta kan
öppna vägen för helt nya möjlig-

heter med klubbar av än mer
familjekaraktär än tidigare.
Det är summan av alla dessa
ansträngningar som är Lions.
Lions behövs, människor i samhället står på kö för att få vara
med att ge, det gäller bara för oss
att hitta sättet för dem att få vara
med i upplevelsen att ge.
Varumärkeskampanjen fortsätter nu in på år 2 av 3. Upplägget
är det samma som tidigare, att ha
annonser i kvälls- och populärpressen. Närmast är det annonser i
Aftonbladet och Expressen den 17
och 31 dec, ICA-kuriren vecka 50
och Hus o Hem vecka 52. Men det
bästa varumärket är en Lionsmedlem med en aktivitet som
syns. Se till att ni syns när ni har
aktiviteter. ”Syns inte, finns inte”.
Campaign Sight First II har
kommit halvvägs på det andra
året av insamlingsaktiviteter.
Distriktets målsättning för detta
verksamhetsår är 1.7 milj.
Tänk på att varje minut blir 12
personer blinda, en av dem är ett
barn.
Lions kamp mot onödig blindhet
är en del av Lions varumärke.
Varje zon har en ”ambassadör”
som ni ska kontakta om det är
frågor om affischer el dyl.

Lions internationella affischtävling för fred har avgjorts i
distriktet. Åtta klubbar deltog och
hade efter lokala uttagningar
skickat in bidrag till distriktsfinalen. Vid distriktsrådsmötet i
Munkedal den 18 november
utsågs Marcus Lundells från
Tidaholm till det vinnande bidraget som kommer att skickas vidare till den nationella tävlingen.
Till er alla från oss alla i
distriktsrådet en riktig
GOD JUL och
ETT GOTT NYTT ÅR.
”Ensam är man ingen, tillsammans är ett sätt att finnas till.”

Nils-Erik Borgström
Distriktsguvernör

Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna i vår gemenskap:
Kristina Hermansson
Per-Öyvind Törnqvist
Ragnhild Olsén
Jorge Oportus
Tommy Thörnvall
Vivan Josefsson
Hans Landgren
Anders Nordin
Åsa Ahlberg
Annhild Staiger
Margareta Lyckfors
Robert Staiger
Gerd Karlsson
Else-Britt Nilsson
Ingrid Strandberg
Anna-Lena Brandtzaeg

LC Färgelanda
LC Färgelanda
LC Göteborg/Gathenhielm
LC Götene
LC Landvetter
LC Lindome
LC Lidköping
LC Lindome
LC Lindome
LC Ljungskile
LC Ljungskile
LC Ljungskile
LC Moholm
LC Mölndal/Kvarnbyn
LC Mölndal/Kvarnbyn
LC Onsala/Vallda

Bernt Brandtzaeg
Birgitta Siebrands
Erik Siebrands
Lennart Palm
Annika Dahlin
Tommy Wiik
Johan Petersson
Niklas Lindroth
Björn Fränding
Roland Andersson
Bo Olsson
Märta Antonsson
Bertil Lindström
Birgitta Lindström
Ulla Ullberg
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LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Onsala/Vallda
Onsala/Vallda
Onsala/Vallda
Råda-Mölnlycke
Skövde/Ryd
Sotenäs
Svenljunga
Sätila/Hyssna
Sätila/Hyssna
Tidan-Väring
Tranemo
Trollhättan
Valle
Valle
Valle
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Lions framtid

– vårt gemensamma ansvar
Att klubbarna är vår stomme
inom lionsrörelsen tror jag att vi
är helt överens om.
Utan ett aktivt och kul klubbliv
minskar vår möjlighet att hjälpa
medmänniskor.

Vi som jobbar i framtidskommittén ser ZO som vårt viktigaste
redskap när det gäller kontakten
med klubbarna i distriktet. Det är
i stort sett vår enda chans att nå
brett ut.

Låt oss därför se kritiskt på
våra klubbars inre liv.

Vi har därför föreslagit att
utbildningen av ZO skall ske succesivt under BZO-året.
Utbildningen förläggs i samband med distriktsrådsmötena.
Vi tror att på så sätt blir BZO´s
roll tydligare och han/hon känner
sig bättre förberedd inför sitt ZOår.

Hur står det till i din och min
klubb?
Är allt lycka och harmoni?
Har vi väl förberedda möten och
bra aktiviteter?
Tar vi hand om våra nya medlemmar på ett sätt som får dem
att känna delaktighet?
Är vi lyhörda när någon medlem
ej känner sig harmonisk?
Ser vi till att nya medlemmar
skolas in i klubblivet i lagom
takt?
Ja, man kan hitta en mängd frågor att besvara.
Det viktiga är att vi då och då
tar oss tid till att hjälpa och stödja varandra inom klubben.
Faddrarna till nyintagna medlemmar har en viktig roll
Nästa instans i vår organisation
är zonerna.
Det är viktigt att våra zonmöten
får en bra status så att medlemmarna som kommer dit
känner mötet meningsfullt.
Det är därför av största vikt att
ZO kommer väl förberedd till
mötet. Ett effektivt zonmöte ger
oss mer tid till att träffas och trivas i zonen.
ZO är distriktets kontaktman/kvinna för kommunikationen klubb/distrikt.
Det är viktigt att vi hjälps åt att
höja statusen på denna befattning. Jobbet som ZO blir jättekul
om engagemanget förhöjs.

Vi kommer naturligtvis att fortsätta utbilda presidenter, sekreterare, medlemsordförande och kassörer. Förbered de nya befattningshavarna i klubben på detta.
Distriktets framtidskommitté
skall ses som en resurs för våra
klubbar.
Har du frågor eller någon speciell situation i din klubb, kontakta
oss. Vi finns till för dig.
Till slut vill vi passa på att önska dig och din familj en god jul
och ett gott nytt Lionsår!
Framtidskom. Distrikt 101-VG
gm. Bengt-Arne IPDG

Viktigt att veta!
Allt material till Lions Nytt
vill jag helst ha på mail.
Bilder skickas digitalt som
jpg-filer. (Ställ in kameran
på bästa upplösning när ni
plåtar.) Skicka dokument
och bilder som en bifogad fil.
Har du vanliga papperbilder
skicka dom med posten.
Kom ihåg att skriva bildtexter till alla bilder, speciellt
om det är människor med.
Materialstopp till nästa
Lions Nytt är

senast 7 feb 2007
Lasse Welldén, 031-55 34 05
lassewel@algonet.se

Planerad utgivning
verksamhetsåret 2006-2007

Nr 3: V 10 Nr 4: V 21
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”Det börjar se ljust ut!”
Ja just det, det samlas in
glasögon som aldrig förr.
Lördagen den 21 oktober gjorde
zonerna 4 och 5 en gemensam
aktivitet där mottot var ”Hjälp
andra att se!” Det sattes in
annons i Borås Tidning och nästan alla klubbar i tidningens
spridningsområde ställde upp.
Ett som var riktigt bra var att
annonsen innehöll på vilka platser Lions samlade in glasögon och
vilken tid vi fanns på plats.
Under 4 timmar kom människor och lämnade in inte bara
glasögon, utan många lade också
en slant i bössorna. Inte nog med
det, vi fick en massa beröm för
vår insats. Det värmde!! Resultatet blev c:a 8500 par! Om vi värderar varje par till 100 kr., vilka
fantastiska summor det blir. Dessutom blev det sammanlagt c:a
8000 kr i bössorna. Visst är Lions
de synskadades riddare!
Tack Göran Kraft, LC Borås
Ullsaxen för din insats i Radio
Sjuhärad och Borås Tidning.
Totalt i distriktet har det samlats in c:a 12000 par.
Kom ihåg att glasögonen skall
vara hela, rena och utan fodral
innan dom skickas vidare för mätning. Även solglasögon är välkomna. ”Det är ju där nere dom

behövs” enligt vår optiker Hans
Carlsson, LC Landvetter som just
varit i Tanzania med ett stort
antal glasögon. Hans tillhör också
organisationen ”Vision for all.”
När vi skickar glasögon till dem,
sätt gärna in en summa pengar
på deras pluskonto 900661-0, de
jobbar helt ideellt.
När jag skriver detta är det slutet november och det är redan
många klubbar som betalt in för
både kalendrarna och till CSFll
trots att de stora Jul – och Lucia
aktiviteterna ännu inte kommit
igång. Hittills har redan det kommit in c:a 250.000 kr till vår
kampanj. Glöm inte märka inbetalningstalongen eller mailet
”kalendrar” resp. ”CSF II”
I nästa nummer av Lion Nytt
kommer vi att redovisa hur det
går för klubbarna i kampanjen.
”Trots att världen är full av
lidande så är den också full av
lidande som övervunnits.”-Helen
Keller.
Det ser ljust ut för kampanj
SightFirst II.
Bra jobbat!!
Jan Granlund
LC Hindås
Distriktsansvarig CSF II

101-VG:s
Distriktsmästerskap i Golf.
Söndagen den 4 maj 2007 kommer DM i golf att
spelas på Kobergs Golfbana.
Anmälningsblankett kommer att skickas till alla
Lionsklubbar tillsammans med
medlemsfakturan. Kommer också att finnas på
distriktets hemsida.
Ansvarig för tävlingen är: Lc Trollhättan.
Dom klubbar som har vandringspriser från tidigare tävlingar
vill vi gärna se på tävlingen.
All information kommer på anmälningsblanketten om klassindelning m.m
Väl mött på Koberg.
TÄVLINGSLEDNINGEN
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Forts från sid 1

Glasögonresa till Tanzania
Vår ankomst hade i förväg
kungjorts genom en artikel i Arusha Times, som våra kontakter i
Arusha hade ombesörjt. Genom
dessa fantastiska människors försorg hade tre medical center med
personal, ute på landsbygden,
engagerat sig i vårt glasögonprojekt.
Under sex arbetsdagar kontrollerade vi synen på c:a 600 personer allt från skolbarn till 90åringar. C:a 500 kunde vi hjälpa
med glasögon och en ny syn på
tillvaron. Många av dessa människor hade inte kunnat läsa på de
senaste 15-20 åren.

10 optiker per år
Tanzania är ett av de fattigaste
länderna i Afrika. De ekonomiska
resurserna är följaktligen mycket
begränsade vad avser anskaffande av glasögon. Även tillgången
till optiker är mycket begränsad
eftersom endast tio st per år utbildas på optikerskolan i Moshi.
Tanzania har c:a 38 miljoner
invånare. Därför kändes vår
insats mycket uppskattad och
angelägen.
Vi avslutade vår resa med en
safari till de välskötta nationalparkerna i närheten av Arusha,
där vi kunde beskåda de flesta av
Afrikas djur.

Vision For All
I den nu pågående Sight first 2
kampanjen inom Lions är insamling av glasögon en mycket viktig
kompletterande aktivitet. Vision
For All tar tacksamt emot såväl
insamlade glasögon som ekonomiska bidrag till vår verksamhet.
Verksamheten beskrivs på vår
hemsida www.visionforall.org
Vision For All
Hans Carlsson

Det är kul att vara Lions

Lions Club Partille lådförsäljning
en efterfrågad aktivitet vid Höstmarknaden i Sävedalen

Invigning
av ny gågata

För sjätte året i rad har Lions Club Partille varit en aktiv
deltagare vid höstmarknaden i Sävedalen i Partille. Vår
paketförsäljning har blivit en efterfrågad aktivitet. Tillsammans med intäkter från lotterier på tre ställen blev nettot
från helgen ca 32 000.
Vår lådförsäljning går till
på följande sätt.
Höstmarknadsföretagen bidrar
med två varor till lådlotteriet,
med ett sammanlagt värde om
minst 200 kr. De flesta skänker
för mycket mer. 58 företag deltog
med 102 vinster. Den dyraste
hade ett värde om ca 1200 kr.
Varorna stoppas i numrerade

lådor där varannan låda innehåller ett tröstpris. Köparen väljer
ett nummer utan att veta lådans
innehåll. Lådorna kostar 50 kr.
Det låga priset och det höga vinstvärdet, i år ca 18 000 kr, gör att
lådorna säljs fort. 220 st gick på
mindre än två timmar.
Lars Ferhm
PR-ansvarig, LC Partille

In memorian
I slutet av
oktober
månad fick
vi budet om
att en av
våra äldsta
medlemmar
har lämnat
oss.
Lion Bertil Höök blev medlem i LC Mölndal 1959 och
kom till vår klubb som
transfer 1967. Bertil var
aktiv i vår styrelse under

många år samt även i vårt
distrikt 101V bland annat
som riksmöteskassör och
kassör vid Europaforum i
Göteborg. På våren 2004
erhöll Bertil diplom från vår
IP för 45-årigt medlemskap.
Bertil Höök var 83 år vid sin
bortgång. Medlemmarna i
LC Partille saknar en sann
Lions-medlem.
Kenneth Ehnberg
President LC Partille.
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Lördagen den 14 oktober
bjöd Trollhättans Stad på
grillad korv i samband med
invigning av ny gågata i
centrum. Självklart ställde
LC Trollhättan upp med att
sköta grillningen och bjöd
alla förbipasserande på
korv med bröd. Totalt gick
det åt 1500 korvar åt hungriga Trollhättebor.

In memorian
På några månader har två medlemmar i Lions Club Horred gått
ur tiden.
Rolf Ahlbom, en av klubbens
chartermedlemmar lämnade oss
hastigt i somras. Rolf, som skulle
fyllt 80 år i september, var en av
våra medlemmar som haft många
uppdrag såväl inom klubben som
i distriktet.
Rune Nylander, fyllde 60 år i
april, avled också hastigt i början
av hösten, blev medlem i vår
klubb 1998, men hann ändock
uträtta mycket fint för vår klubb.
Lions Club Horred och dess
medlemmar saknar de båda och
sörjer dem tillsammans med
deras familjer.
Åke Grahn

Det är kul att vara Lions

Lions Club Partille uppmuntrar
Ramseband med 8 000 kr

Ramseband består av tio fiolspelande ungdomar från särskolan i Öjersjö, två musikpedagoger och tre specialpedagoger. Man spelar inte efter traditionell notskrift utan efter en
färgmetodik där varje sträng på fiolen har en färg. ”Noterna” skrivs med bokstäver i strängarnas färg.

Ramseband har en stor och blandad repertoar och har gjort
många framträdanden i olika
sammanhang. Efter inbjudan har
man gjort tre turnéer i Japan,
framträdande i Riga i Lettland,
och på Liseberg m m.
Att spela i Ramseband innebär
spelglädje, växande självkänsla
och gemenskap. Musiken överbryggar alla gränser. Gruppen
som spelar så det ryker startade
våren 1995 på initiativ av Helena
Wattström och Birgitta
Strömberg, som ett samarbete
mellan kulturskolan och särskolan i Partille kommun.
Lions Club Partille vill med sitt
stöd visa uppskattning och uppmuntra till fortsatta framträdanden. Pengarna skall användas till
något lite extra som exempelvis
en resa till något evenemang.

Lars FerhmPR-ansvarig,
LC Partille

”Bring Quality to Life”
Vid månadsmötet hos LC Skövde
den 6/11 gästades klubben av
Lina Eiserman-Ålund LC RådaMölnlycke.
Lina höll ett mycket uppskattat
föredrag om tältprojektet, “Bring
Quality to Life” samt visade bilder från sin resa till jordbävningsområdet i Pakistan hösten
2005.
Inbjudan hade skickats till LC
Skövde/Ryd, LC Skultorp, LC
Tidan-Väring och LC Valle. Ett
femtiotal medlemmar från de oli-

ka klubbarna hade hörsammat
inbjudan och fick tillsammans en
trevlig kväll.
Eriks Kök & Restaurang hade
ordnat med ärtsoppa och pannkaka vilket intogs med god aptit.
Ett samarbete av detta slag
mellan klubbarna är något som
ses positivt och kan utvecklas,
säger Jarl Bellehed LC Skövde.
Jarl Bellehed President LC Skövde
och Lina Eiserman-Ålund LC RådaMölnlycke

Redaktionen önskar alla Lions
En God Jul & Ett Gott Nytt År
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Lions Club Gathenhielm
har firat 50- årsjubileum
med utdelning av stipendier

Borgström samt av Lions från
Gothia, Tuve- Säve, Göteborg och
Ale.
Gathenhielms president Mats
Pettersson höll välkomsttalet och
därefterövertog kvällens toastmaster Gösta Eggertsen.
Klubben mottog penningbidrag
från gästerna och dessa belopp
går till klubbens hjälpkassa med
inriktning på ungdomsarbetet.
Under kvällen utdelades förtjänsttecken varav klubbens
sekreterare Hans Lysér erhöll
”Melvin Jones”. Hans har under
många år varit aktiv i klubbens
styrelse och bl. organiserat flera
ungdomsläger i Lysekil

Tore Zachrissson i centrum av stipendiaterna

Verksamheten startade hösten 1956 och medlemsantalet
har varit 40 – 45 under en
lång rad år.
Klubben är kanske mest känd
för sitt påskris som utgör ett färgglatt inslag i gatubilden veckorna
före påsk. Julmarknaden på
Kronhuset är en annan stor aktivitet.

Klubben lägger ner mycket fotarbete med Lions mint och har
under flera år placerat sig bland
de 5 främsta på ”svensktoppen”.
Under det första halvseklet har
ca 4 miljoner kr samlats in och
fördelats till behövande.
Jubileumsfesten hölls på Odd
Fellows lokal där ca 75 personer
deltog.
Klubben gästades av DG L E

DG Nils E Borgström och LP Mats Pettersson

Stipendier
Mats Pettersson och Tore Zachrisson delade ut klubbens stipendier
tot 50.000:— till 7 ungdomar, tjugo – tjugofem år. 2 från Högskolan för scen och musik. 2 från
Balettakademin, musikal och
balettlinjen. 3 idrottsledare och
instruktörer inom handboll, gymnastik och handikappridning.
Stipendiaterna från Högskolan
och Balettakademin visade prov
på sina färdigheter med sång och
dans.
Kvinnorna uppvaktade med ett
inspirerande tal till mannen.
Musikalisk
underhållning
under kvällen utfördes av Håkan
och Mari-Anne Entertainment
som även spelade upp till dansen.
Text Sune Everthson
Bild Sven U Persson

Glada Gathenhielmare
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Lions Grästorp 50 år
Lions Club i Grästorp fyller
50 år, säsongen 2006–2007.
Det var på initiativ av dåvarande källarmästaren på
Grästorps Hotell, Hans
Wedin, som Lions i Grästorp
kom till.
Hans Wedin gick runt i Grästorp pratade med ett antal herrar
och bjöd in till en informationsträff den 1 mars 1957.
Ett 15-tal grästorpsbor hörsammade inbjudan och landstingsdirektör, Sten Swarén från Vänersborg, informerade om Lions och
dess verksamhet.

15 blev 19
Innan någon egentligen hade fattat det var Lions Club i Grästorp
bildad. De 15 närvarande hade
slutligen blivit 19 stycken och
klubbens första president blev
just, Hans Wedin.
Med vid starten var 28-årige
Bernt Rimér. En ung man som
flyttat till orten från Stockhom
något år tidigare och som var
tandläkare.
Med vid starten var också 23årige Sven-Åke Bågenholm. Bokhandlarsonen från Grästorp som
också hade sin fader Åke Bågenholm med i klubben.
Bernt Rimér och Sven-Åke
Bågenhom är fortfarande, efter
50 verksamhetsår, aktiva medlemmar i Lions club Grästorp.
Lions i Grästorp var tidigt ute
med att arrangera ett luciafirande på orten. Årets lucia, 2006, är
lucia nummer 49 som kommer att
krönas i Lions regi.

Äldsta aktiviteten
Den äldsta aktiviteten i klubben
är dock loppmarknaden. Årets
loppmarknad var nummer 50.
Loppmarknaderna i Grästorp är
ett alltid lika omtyckt och efterlängtat evangmang för bygdens
folk.

Med vid starten av Lions Club i Grästorp, som i år firar sitt 50:e verksamhetsår,
var Sven-Åke Bågenholm och Bernt Rimér. Båda är aktiva medlemmar i klubben
fortfarande.

Den första loppmarknaden i
Grästorp hölls längs Stationsgatan och i anslutning till Grästorps
Hotell där man hade sitt lager.
Den första loppmarknaden
inbringade i netto 3 107:57. Detta
att jämföras med loppmarknaden
50 år senare som gav ett överskott på drygt 80 000 kronor.

Stora aktiviteter
Några stora aktiviteter i Grästorps kommun som Lions legat
bakom är, bland annat, att kyrkan fick en fasadbelysning.
Ett jättearbete var iordningsställandet av den populära Forshallspromenaden som invigdes
den 25 maj 1964 av dåvarade
kommunfullmäktiges ordförande,
Karl Svensson.
En annan stor aktivitet var när
Lions såg till att utomhusscenen,
som finns vid Grästorps Konserthus, stod färdig i slutet av 1980talet.
Noteras kan också att Lions
Club i Grästorp under åren
1994–2005 lämnat ett stöd till oli8

ka verksamheter på inte mindre
än 1,2 miljoner kronor.
President
verksamhetsåret
2006–2007 hos Lions i Grästorp
är Bo Holmgren. Medlemsantalet
är 39 stycken.
Lions 50 år i Grästorp kommer
att firas med en jubileumsfest i
Grästorps Konserthus, lördagen
den 3 mars.
Lars-Eric Sjöman

Materialstopp
till nästa Lions
Nytt är

senast 7 feb 2007
Lasse Welldén, 031-55 34 05
lassewel@algonet.se
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Lindome Lions Jultjuga 2006

I år firar Lindome Lions Club´s Jultjuga 30 år. Den som en
gång kallades för Julfemma för att sedan bli Jultia och nu
på senare år Jultjuga. Motiven har varierat under årens
lopp, men den röda tråden har alltid varit att belysa gamla
tider i Lindometrakten och ge både gamla Lindomebor minnesbilder och nyinflyttade hur det en gång var. Många av
bilderna är unika och finns endast i privat ägo.
Syftet med Jultjugan är i grund
och botten att samla in pengar till
Lindome Lions arbete, med att
hjälpa andra som är i behov av
hjälp av det ena eller andra slaget. Under årens lopp har det blivit en hel del pengar att dela ut.

Vad som tillkommit på senare
år, är att det följer med en lottsedel till tjugan utan extra kostnad.
Vinsterna är skänkta av företag i
Lindome, som har samma inställning till att kunna hjälpa andra,
vilket vi i Lions uppskattar myck-

et. Detta gör att hela försäljningssumman av Jultjugan oavkortat
kan delas ut.
Årets unika bild, som också
kommer från ett privat arkiv,
visar hur det gick till när man
drog det nya järnvägsspåret över
Sagsjön. En plats som tusentals
Lindomebor passerar dagligen
med pendeln, men inte tänker vilket stort projekt det var på den
tiden när det begav sig. Man
beslutade att börja bygga år 1916
och arbetet avslutades år 1926.
Möjligheterna som finns idag, var
okända på den tiden. Den gamla
sträckningen gick väster om
Sagsjön, ungefär där gamla riksvägen går idag, men järnvägsbanken var i så dåligt skick, att man
beslutade om nuvarande sträckning. Även söder om Lindome
drog man en ny sträckning i samma veva.
Årets Jultjuga börjar säljas den
1 december och med dragning och
vinstlista i GP den 24 december.
Vinstlista finns också i de butiker,
som har vinster.
Är det någon som vill komplettera med äldre Jultjugor, går det
bra att kontakta någon medlem i
Lindome Lions Club.

Skövde Lionklubbar i samarbete
Två av Skövdes fyra Lionklubbar, Lions Club Skövde
och Lions Club Skövde/Ryd,
har i en gemensam aktivitet
skänkt två TV-apparater till
Kärnsjukhuset I Skövde
(KSS).
Det är inte första gången som
någon lionsklubb skänker tvapparater till KSS. Där landstingens förmåga upphör kan
Lions ta vid.
Denna gång var det strookeenheten som fick två TV-apparater
med inbyggda VHS- resp. DVDspelare.

Överlämningen skedde av fr.v.
Sören Hultman, LC Skövde/Ryd,
Lennart Allbrink LC Skövde,
Bengt Wiberg , LC Skövde/Ryd
och Jarl Bellehed LC Skövde.
Mottagaren representerades av
två sjuksköterskor på avdelningen och kurator Annelie Clemborn
Annelie Clemborn, kurator på
strookeenheten och på kardeologenheten, berättade att hon tidigare gjort fondansökningar för att
skaffa en tv, dock utan framgång.
När vi vände oss till Lionklubbarna i Skövde fick vi snabb hjälp av
två kubbar. Vi bad om en tv och
fick två. Det är vi mycket tack9

samma för. Tv-apparaterna kommer att ha en stor betydelse för
rehabiliteringen av våra patienter.
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Rekordvinst på årets loppmarknad
i Lions Club Amnehärad

Den 2 september drog Lions
club i Amnehärad in 355 000
kr, under loppet av sju timmar. Det kan tyckas enkelt
men bakom förtjänsten ligger många timmars nedlagt
arbete.

der, prydnadssaker, hushållsartiklar, radio/TV till antika möbler
skänkts (totalt återfanns 15 olika
avdelningar på loppmarknaden).
När allt var på plats visade det sig
att det inte rymdes i fabrikslokalerna utan större föremål så som

möbler fick ställas ut i tält modell
större. Detta innebar nattvak nätterna före den stora dagen för att
förhindra eventuella ”förhandsspekulanter”. På loppmarknadsdagen genomfördes traditionellt
även en auktion där de ”bättre”
skänkta sakerna ropades ut, denna inbringade i år cirka 30 000
kronor.
Naturligtvis fanns även serveringstält under dagen med caféservering. Det fanns även en snus
och karamellbutik, modell á la
början av 1900-talet. Totalt var
115 stycken på plats under loppmarknadsdagen för att serva
besökarna. Arrangemanget kräver struktur och organisation och
det kanske inte är så konstigt att
det fungerar då man sedan drygt
35 år har iordningställt loppmarknaden vartannat år och därmed
skaffat sig erfarenhet. Det lär inte
dröja innan uppladdningen för
2008-års loppmarknad börjar

Redan den 18 juli startade det
reella arbetet med städning av de
gamla fabrikslokalerna i Gullspång som användes till detta tillfälle. Fram till den 3 september då
slutstädningen var, hade cirka 3
150 arbetstimmar lagts ned. 38
medlemmar med anhöriga låg
bakom arbetet. Lionsmedlemmar
har åkt runt i 11 uppdelade
distrikt och samlat in loppisgods
där allt ifrån leksaker, böcker, klä-

Två nya medlemmar till Lions Club i Uddevalla
Bilden visar fr.vänster:K-G
Svensson som är fadder till 2:a
från vänster, Ramon Romgård.
Längst till höger Bert Kronlid
som är fadder till 2:från höger
Britt Kronlid.
Text:Bert Kronlid Foto:Olov Svensson
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Bokning av 101VG:s visningstält

Beställningar registreras hos Reino Wikström reino@lsw.se, tel 0706-607 833 eller fax 031-883873
Hämtning av tältet från förgående klubb ombesörjes
av klubben som skall ha tältet till sin aktivitet,
Sedan skall tältet förvaras väl skyddat tills nästa
klubb hämtar det.
OBS! Tältet skall rengöras från jord, löv, snö o

dylikt efter användning. (Även låta det torka efter
regn). En lagningssats (lim och bit av tältduk) medföljer tältet, laga eventuella revor direkt.
Om mottagaren upptäcker fel skall detta meddelas.
Kontrollera att allting medföljer mot ”Packing List”

Liten text: historia
Datum

Klubb

Kontakt

Tel

Anm

06-03-14
06-04-08

Hindås
Falköping

Håkan Alfreddson
Lars Brorsson

033-285484
0708-326942

Hämtat till Falköping
lars.brorsson@swipnet.se

06-04-22
06-05-01

Tältpackning i Landvetter/Björröd (SRV), kl 10.00-14.00
0500-450257
0702-385025

sven-olof.bergman@swipnet.se
Sofia.hansson@r.lrf.se

06-05-06

Stenstorp
Grästorp

Sven-Olof Bergman
Magnus Karlsson

06-05-13
06-05-13
06-05-20
06-05-20

Nossebro
Hans Bahrenfuss
0705-223412
Lerum
Tält II
Tältpackning i Landvetter/Björröd (SRV), kl 10.00-14.00
Borås
Bo Ahnbrink
033-270346

skylta@tele2.se

06-05-21
06-06-09

Kvänum
Borås/Ullsaxen

Rolf Friberg
Paul Ericsson

0512-92119
0312-3221401

Rolf-doris.friberg@telia.com
paul.ericsso@volvo.com

06-06-17

Tjörn

LP Lennart Jansson

0705-611856

lennart.j@elji.se

06-10-28
06-11-18

Tältpackning i Landvetter/Björröd (SRV), kl 10.00-15.00
Råda-Mölnlycke
Reino Wikström

0706-607833

reino@lsw.se

06-11-25

Falköping

0708-326942

lars.brorsson@swipnet.se

06-11-25

Tältpackning i Landvetter/Björröd (SRV) kl. 10.00-15.00

06-12-03

Tibro

Fredrik Gustafsson

0705-148448

mellansvenska@hotmail.com

07-03-31

Tranemo

Lars-Göran Nordling

0325-70491

lg.nordling@telia.com

Lars Brorsson

bo.ahnbrink@telia.com

Aktuellt om Bring Quality to Life
Husprojektet
Ett hus är I Pakistan för utvärdering. En lions från Sverige tillsammans med lions från Pakistan
bygger upp huset under vecka 47
på fd Räddningsverkets camp i
Muzzaffarad, som nu används av
FN (WFP). Detta hus skall
användas av WFP (World Food
Programme), titta gärna på deras
hemsida
www.wfp.org http://www.wfp.org/
Lions i Pakistan tillsammans

med FN (WFP) och Pakistanska
myndigheter skall utse orten där
det byggs upp en liten by av dessa
hus. Medel skall ansökas från
LCIF som tillsammans med Sveriges Lions finansierar projektet.

Tältprojektet
Inom projektet har Lions nu
inköpt över 1000 tält, varav drygt
hälften har skickats iväg tillsammans med SRV till Pakistan, Serbien och Libanon. Vi har i skrivande stund i SRV:s lager 150
11

sommartält, 150 ökentält samt
125 vintertält med kaminer redo
att skickas ut när nästa katastrof
inträffar. Den sista lördagen varje
månad mellan 10-15, träffas lions
från 101VG:s klubbar på SRV:s
internationella depå i Björröd Landvetter, för att packa tälten i
lämpliga pallar för flygtransport.
Reino T Wikstrom
Project Leader, Bring Quality to Life
Lions Club Rada-Molnlycke, 101VG
P.O.Box 86, SE-435 22 Molnlycke,
Sweden

B

Posttidning

Avsändare:
Lions Distrikt 101VG
c/o Reproman Grimbo Tryckeri AB
Industrivägen 41
433 61 Sävedalen

OBS! Glöm inte att anmäla adressändring till klubbens registeransvarige så att du får Lions Nytt i tid!

Lions Alingsås ankjogg
Sista lördagen i september
kantades Lillån, som rinner
genom centrala Alingsås, av
en stor folkmassa. I vimlet
kunde man se män i vita
overaller inte bara på landbacken utan även i ån. Ån
befolkades, förlåt ”beankades” dessutom av 2500 numrerade gula plastankor,
beslutsamt simmande mot
målet beläget utanför polisstationen. Det var alltså
dags för ännu en Lions ankjogg i Alingsås.
Efter några års uppehåll tyckte
klubben att det var dags att ta
upp aktiviteten igen. Upplägget
var något annorlunda än vid tidigare års joggar. I stället för 2000
ankcertifikat à 50 kr, såldes 5000
certifikat à 20 kr. Det klarade
klubben genom att ”knacka dörr”.
Men hur går nu detta ihop med
5000 certifikat och 2500 ankor?
Blev någon lurad? Självklart inte,
då man sålt ett A- och ett B-certifikat till varje anka och att följaktligen två priser utbetalades
till de som haft turen att satsa på
någon av de sju första ankorna i
mål. 14 lyckliga vinnare fick ta
del av prissumman på 50.000 kr i
form av resecheckar. Lika mycket
kom in till klubbkassan och
hälften av vinsten, 25.000 kr
beslöt man satsa i Sight First II.

Sammanfattningsvis var ankjoggen en rolig och uppskattad
aktivitet som gav god PR och ett
tillskott till klubbkassan.
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Om någon klubb skulle vilja
köra en ankjogg hemma i ån finns
möjlighet att hyra hela konceptet
från Lions Club, Alingsås.

