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Det är kul att vara Lions
te med att leda distrikt 101VG. Vi är
det största distriktet i Sverige och
ska också vara det bästa.

DG har ordet
Lionsvänner
Ett verksamhetsår börjar gå mot
sitt slut och det är dags för mig att
skriva mitt sista DG har ordet. Ett
lionsår som för min del har varit
mycket annorlunda. Ett år där jag
har haft förmånen att komma och
hälsa på flera klubbar, besök som
bekräftar att Lions behövs, att vi
jobbar för ett gemensamt mål. Lite
olika men ändå med den gemensamma omtanken och viljan att hjälpa
en medmänniska.
Vill än en gång tacka för det varma och vänliga bemötande jag fått
vid mina klubbesök och kontakter
med medlemmar i distriktet.
Medlemsläget i vårt distrikt, per
den 1 maj, är att klubbarna under
detta verksamhetsår tagit in 98 nya
medlemmar, vilket ger totalt 2.224
medlemmar, varav 245 kvinnor. Vi
har 64 familjemedlemmar.
Det är många klubbar som börjat
med att göra en analys av sin verksamhet och medlemssituation. Det
är glädjande och ger hopp för framtiden att kunna stoppa och i bästa fall
vända den negativa medlemstillväxten. Är helt övertygad om att det
finns människor i samhället som är
villiga till en humanitär insats på
det sätt som Lions arbetar. Det gäller bara att hitta dem. Världen, Sverige och din kommun behöver fortfarande många fler Lions.

Denna tidning som du just nu
läser har den senaste tiden varit
föremål för diskussioner om den ska
vara kvar som papperstidning.
Efter omgångar av förslag och
motioner gav Distriktsmötet i Lysekil ett tydligt besked, tidningen ska
vara kvar. Den kommer även att
publiceras på distriktets hemsida.

Med en önskan om en skön sommar med många soliga och härliga
dagar.
Lev väl och var rädda om er.
”Det har ingen betydelse vilken
väg du tar om du inte vet vart du
ska”

Vår gemensamma aktivitet Campaign Sight First II går nu mot slutet av sitt andra år. Det redovisade
resultatet för vårt distrikt är tom 31
mars nästan 1,2 miljoner. Ett mycket bra resultat, tack till alla som
bidragit till detta.
Vårt medlemskap i Världens Barn
ger oss möjlighet att tillsammans
med Radiohjälpen och totalt 15
organisationer göra en gemensam
insats riktad mot barn i hela världen. Lokala samordnare från Världens Barn kommer att ta kontakt
med klubbarna.
Information om detta har i slutet
av april gått ut till alla klubbpresidenter från arbetsgruppen för Lions
Sverige.
Slutligen vill jag tacka för ett fantastiskt lionsår och för allt arbete
som utförts i klubbarna.

Nils-Erik Borgström
Distriktsguvernör
Ps. Du har väl inte glömt att
beställa nästa års medlemsmatrikel.

Vill också önska min efterträdare
DG elect Gudrun Rytterlund-Nordström lycka till inför nästa års arbe-

Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna i vår gemenskap:
Raoof Naghshbandi
Carina Apelgren
Edwins Ciekals
Thord Lundh
Conny Johansson
Ingemar Carlsson
Carl Krefting
Ulla Söderberg
Sven Börjeson
Sten Svensson
Benny Ewer
Inger Svensson
Ulla Ottosson
Birgitta Guldbrand
Lisbet Neth Jern
Cecilia Mårtensson

LC Ale
LC Amnehärad
LC Borås
LC Brålanda
LC Floby
LC Färgelanda
LC Grästorp
LC Ljungskile
LC Nossebro
LC Partille
LC Partille
LC Skara/Lisa
LC Skara/Lisa
LC Skara/Lisa
LC Skara/Lisa
LC Skara/Lisa

Lisbeth Lundgren
Reidar Grundström
Bengt Carlsson
Gunilla Grundström
Karl-Gösta Staaf
Christer Adamsson
Anders Magnusson
Tomas Granqvist
Juha Weckman
Fredrik Hoffman
Kenneth Tidebrink
Bo Edh
Pia Rundberg
Ann-Charlott Nilsson
Peter Rundberg
Mikael Ronnefjord
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LC
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LC
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LC
LC
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LC

Skara/Lisa
Sotenäs
Sotenäs
Sotenäs
Sotenäs
Tidaholm
Tidaholm
Tidaholm
Tidaholm
Tidaholm
Tidaholm
Trollhättan
Varberg
Varberg
Varberg
Viskafors
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Lions kamp mot onödig blindhet
Målsättningen för världens Lions
är minimimålet 150 milj. USD.
Fram till början april i år har det
samlats in 77,5 milj. USD alltså
drygt hälften. Det har gått riktigt
bra!
Hur har det då gått för oss i
101VG?
Vi är duktiga men inte riktigt så

bra som övriga världen. Vår DK
Björn Wahlenius har skickat in
1.016.000 kr till LCIF och han vill
skicka in mer före lionårets slut
30 juni.
Nedan har jag sammanställt
klubbar som nått målet 750
kr/medlem och de som inte har
långt kvar till målsättningen.

De klubbar som inte finns med
har av olika anledningar inte nått
ända fram eller helt enkelt glömt
bort att betala in.
Ber att ni på nästa klubbmöte
tar upp SightFirstII på dagordningen och skickar in pengar till
DK och märk dem ”CSFII”.

Detta är ställningen per den 30 april -07
Inbetalt minst 750 kr per
Medlem inkl. kalendrar
ZON 1
Amnehärad
Götene
Mariestad
Moholm
ZON 2
Skultorp
Stenstorp
Falköping/Ålla
Karlsborg
Skövde
Tidaholm
Skövde/Ryd
ZON 3
Bjärke
ZON 4
Borås
Hindås
Borås/Ullsaxen
Fristad
ZON 5
Tranemo
Svenljunga
Horred

650 kr

Inbetalt minst 750 kr per
Medlem inkl. kalendrar

749 kr

650 kr

Zon 6
Landvetter
Varberg
Onsala/Vallda
Åsa

850
757
725
1280

789
1587
855
847

ZON 7
Gothia
Ale
Floda/Gråbo
Tuve/Säve

891
778
825
760
755

750
881
887
705

ZON 8
Orust
Stenungsund
Tjörn
Uddevalla

687
906

706

854
1118
1465
750

ZON 9
Bäckfors
Lilla Edet
Trollhättan
Vänersborg
Bengtsfors
Mellerud

798
785
714
717

749 kr

791
777
763
808
791
681

818
889
742
Antalet medlemmar per klubb är daterat 2007-02-02.

Det vi gör tillsammans har så
oerhört stor betydelse för våra
medmänniskor som mist sin syn
helt i onödan. Det finns idag 37
milj. onödigt blinda, gör vi inget

är det 74 milj. år 2020.Varje
minut blir ett litet barn utan sin
syn, vi kan rädda dem för en liten
peng!!
Lions är ju de blindas riddare!
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Lionhälsningar
Jan Granlund
LC Hindås
Distriktsansvarig CSFII
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”Sånger om mod och kärlek” –
konsert till stöd för kvinnojour
Härlig sång och pianomusik
fyllde Fässbergsgymnasiets
aula i Mölndal den 25 mars
medan vårsolen strömmade
in genom fönstren och krokus, primulor och violer lyste på podiet.

Det var musikalartisten Anna
Widing som tillsammans med
pianisten Dan Lindén gav en
konsert anordnad av LC Mölndal
Kvarnbyn. Temat och behållningen var helt ägnad Kvinnojouren
Frideborg i Mölndal och Härryda.
Engagemang kring
våld mot kvinnor
Konserten inleddes av Marita
Aronsson, f d kommunalråd och
riksdagskvinna från Mölndal,
som välkomnade artisterna och
berättade om sitt engagemang för
frågor kring våld mot kvinnor
och det behjärtansvärda i kvinnojourens verksamhet. Så följde det
ena sångnumret på det andra –
alla skickligt presenterade och
framförda av Anna Widing, bördig från Mölndal men numera
verksam som musikalartist i
Stockholm. Först kom
”Esmeralda” ur Ringaren i Notre
Dame – en kvinna som, i likhet
med kvinnorna som kommer till
Frideborg, funnit en fristad. I den
följande sången gav Anna röst åt
Kristina från Duvemåla, som flytt
från armod, och de hundratalet
åhörarna fick då njuta av de välbekanta tonerna från ”Du måste
finnas” av Ulvaeus/Andersson.
Sexton sångnummer stod på programmet, många välkända och
älskade, såsom ”Vad gör jag med
min kärlek” ur Jesus Christ
Superstar samt ”Trubbel” av Olle
Adolphsson, andra mer okända.

Zonordföranden Lina Eiserman Ålund spelade indianflöjt i pausen.

Annas engagemang var inte att ta
miste på, inte minst när hon presenterade sången ”Barnen dom
lyssnar” ur Into the Woods och
framhöll hur barnen drabbas när
mödrarna lider.
Taube-rapsodier
Pianisten Dan Lindén bjöd på
extranummer i form av egenkomponerade Taube-rapsodier i klassiskt format med fingrar som flög
över flygeln, något som mycket
uppskattades av publiken. I pau-

sen spelade zonordföranden Lina
Eiserman Ålund indianflöjt
medan Lions serverade kaffe och
hembakt. Kaffeserveringen samt
det faktum att Anna Widing
avstod sitt gage till förmån för
kvinnojouren bidrog till en extra
god behållning av konserten.
Ordföranden i Kvinnojouren
Frideborg, Paula Atterfeldt
Huldén, framförde föreningens
tack från podiet.
Lena Haldin
Lions Club Mölndal Kvarnbyn

Anita Lindgrén och Laila Persson, LC Mölndal Kvarnbyn, säljer kaffe och hembakt
i konsertpausen.

4

Det är kul att vara Lions

En bra Lionsaktivitet och ett bra samarbetsprojekt
Lägergården Rosendala med
ett utsökt läge vid sjön Viken
är resultatet av ett mångårigt samarbete mellan
Lions och scouterna. I år
kan man se tillbaka på en
45-årig verksamhet i Rosendala. Att lägergården idag
är i ett så fint skick är i stor
utsträckning Lions förtjänst.
Viken Rodendala förvaltas av en
stiftelse vars styrelse består av
representanter för Skaraborgs
scoutdistrikt och lionklubbarna i
zonerna 1och 2 i 101-VG.
Lions bidrager dels ekonomiskt
till både underhåll och lägerverksamhet och dels genom personella
arbetsinsatser för underhåll och
iordningsställande inför sommarens läger.

Montering av toalettutrustning
Fönster och vindskydd på plats

”Vikenveckorna”
Lägerverksamheten drivs under
sommarmånaderna av scouterna
och består av konfirmationsläger,
lägerveckor för gravt handikappade
”Vikenveckorna”
och
patrull- och seniorläger, även dessa ofta med inslag av handikappade deltagare.
Weekenden 21-22 april var det
öppningshelg med arbetsdagar
där trettiotalet lions från klubbarna i Mariestad, LyrestadHasslerör, Amnehärad, Moholm,
Götene och Tidan-Väring ställde
upp.

Sex timmar långa arbetspass
Det var en febril verksamhet där
ljudet blandades från motorsågar,
yxor, hammare och högtryckssprutor och lövräfsor under det
sex timmar långa arbetspassen,
avbrutna av fika- och lunchpaus,
där scouterna stod för förplägnaden.
Viken Rosendala är efter helgen
en uppfrächad lägergård som nu
står beredd att ta emot somma-

Välförtjänt kaffepaus

rens lägergäster.
Scouterna uttryckte stor tacksamhet för Lions insats. Under
lägerveckorna har de fullt upp
med att ta hand om lägerdeltagarna och varken hinner eller
orkar ägna sig åt underhåll och
renovering av anläggningen. Och
för de lions som deltog gav det
som alltid en känsla av samhörig5

het och tillfredsställelse över att
kunna göra en insats för ett
behjärtansvärt ändamål.
Ett stöd och bidrag till Viken
Rosendala är en bra aktivitet i
god lionistisk anda.
Thorbjörn Rippe
LC Mariestad
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Melvin Jones
Fellow till tre
eldsjälar
Ale Lions Club har under de
senaste åren tilldelat tre eldsjälar
den högsta utmärkelsen inom
Lionsrörelsen, Melvin Jones Fellow. Ale Lions Club Älvängen ville på detta sätt visa sin uppskattning för det hängivna och självuppoffrande arbete som de tre
nedlagt inom Lionsrörelsen. De
har tillsammans beundransvärt
arbetat för klubben i 75 år.
Monica Nilsson,
President, Ale Lions Club

Gerhard Andersson, Kjell-Arne Fast, Rune Johansson

Melvin Jones
Fellow
Lions Club Stenungsund höll
ett välbesökt klubbmöte den 16
april vid Mariagårdens kulturpark en härlig vårkväll som
inbjöd till mingel i parken före
själva mötet och gav oss dessutom
tillfälle att ge kvällens huvudperson, Lions Hans Schiött en prima
överraskning. Vår president
Urban Möller begärde ordet och
prisade vältaligt Hans´ många
förtjänster och överräckte Melvin
Jones Fellow.

Idégivare
Hans, Lion sedan 1977, var idégivare till vår mycket framgångsrika Jul-loppis. Han lyckades få
låna en lokal med bästa försäljningsläge, organiserade och entusiasmerade oss så att alla loppisdagarna blev en stor framgång
och att vi alla tyckte detta var
kul.
Som programansvarig i många
år har Hans också visat god

Hans Schiött, Lions Club Stenungsund

begåvning när det gäller att hitta
någon trevlig, lärorik, överraskande programpunkt. Han har
också sett till att vi varierat våra
mötesställen på ett berikande
sätt.
Men – för oss Lions i Stenungsund finns det dock ett men – vi får
inte behålla honom. I dagarna har
6

Hans flyttat till Malmö.
Självklart fortsätter han som
Lion och med Hans humor och
goda kamratskap är Lions i Malmö att gratulera.
Skrivet och fotat av Åke Ljung
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Melvin Jones
Fellow
Två trotjänare Stig Krantz och
Sture Liljestrand fick vid en högtidlig ceremoni i Tuve-Säves
klubblokal mottaga Melvin Jones
Fellowship. Stig var med och startade Lions Club Tuve-Säve 1993
lika länge har Sture varit medlem
i klubben. Stig har varit Lionsmedlem sedan 1968 och medverkt
i tillkomsten av 5 nya klubbar.
Text&Bild Arne Sandström

Stig Krantz och Sture Liljestrand.

LC Partille
utbildar nya
medlemmar.
I mitten av mars inbjöd medlemsordförande Bengt Nilsson sex
”nyblivna” Lions till sitt hem för
en utbildning i Lionskunskap. En
utbildning som genomförs regelbundet med ca tre års mellanrum.
Under ledning av LP Kenneth
Ehnberg och Past President

Göran Magnusson, gjordes en noggrann genomgång av Lions etik
och syfte samt organisation och

verksamhet på såväl internationell som distrikts och klubbnivå.
Lars Ferhm, PR-ansvarig, LC Partill

Viktigt att veta!
posten. Kom ihåg att skriva bildtexter till alla
bilder, speciellt om det är människor med.

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

Materialstopp till nästa Lions Nytt är

senast 4 september 2007
Lasse Welldén, 031-55 34 05
lassewel@algonet.se

Planerad utgivning verksamhetsåret 2007-2008
Nr 2: V 50 Nr 3: V 9 Nr 4: V 21
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Lions Club Skara Lisa fortsätter växa
Vid senste mötet hade klubben glädjen att hälsa 6
stycken nya medlemmar välkomna till Lions Club Skara
Lisa.
President Lisbeth Paulsson och
Anne Herngren från Medlemskommittèn berättade för alla nya
medlemmar om klubben och om
Lions arbete.
Aldrig tidigare har så många
medlemmar antagits samtidigt
och kvällens gäst och mentor Rolf
Johansson berättade att medlemsantalet har mer än fördubblats
sedan starten vilket naturligtvis
är mycket glädjande.
Marianne Andersson
LC Skara Lisa

Fr.v Cecilia Mårtensson, Birgitta Gullbrand, Lisbeth Lundgren, Rolf Johansson,
Lisbeth Neth-Jern, Ulla Ottosson och President Lisbeth Paulsson.

Äldredagen i Lysekil

En aktivitet som går ut på
att Lions Club tillsammans
med Lysekils Kommun bjuder in gamla pensionärer
till en 3 rätters lunch.
Lysekils Kommun står för lokalkostnaderna och Lions står för

alla andra kostnader, såsom mat
transport mm.
Lionsmedlemmarna
sköter
transport, matlagning, serververing städning mm.
Ca 100 personer var inbjudna
och Wienerkapellet spelade och
sjöng.
8

Arrangemanget är mycket uppskattat och uppföljning sker troligen vid samma tid varje år.
Lions Club Lysekil
Genom
Reinhold Färg
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Sedan 25-30 år tillbaka har
medlemmarna i Lions club
Skultorp tjänstgjort som mottagare och utlämnare av
publikens ytterkläder på
Skövde Stadsteater.
Det är en grannlaga uppgift som
kräver sin rutin, snabbhet, hyggligt minne och trevligt uppträdande, även om hängare saknas i jackan. Särskilt vid utlämningen av
kläderna gäller det att bland
annat veta var kroken finns som
hör ihop med nummerlappen som
man får i sin hand, så att inte virrvarr uppstår och de två-tre utlämnarna snavar över varandra i sin
iver.
Allt det där klarar vi, och fem
minuter efter föreställningens slut
brukar sista besökaren ha fått sitt.
Tack vare detta har vi givits förtroendet att ta hand om garderoben bl.a. då GöteborgsOperan gett
sina föreställningar i Skövde, t.ex.
sverigepremiären på Skönheten
och Odjuret, Bröderna Lejonhjärta. GöteborgsOperans representant i Skövde har då i förväg framfört sina synpunkter på hur vi
skulle uppträda inför besökarna,
d.v.s. som vanligt men förstärkt

Att vara garderobiär

med kanske en röd ros i knapphålet och motsvarande på våra
damer, som alltid står vid vår sida
i den här verksamheten.
En hel del av arbetet är naturligtvis förknippat med denna aktivitet, men belöningen är då också
riklig i form av betydande penningbelopp, baserat på antalet
besökare x 20 kronor för närvarande. Ibland får vi dela med oss till

arrangörerna, men det blir ändå
rejäl påfyllning i aktivitetskassan.
Det här är alltså något som vi i
klubben gärna fortsätter med och
också gärna rekommenderar
andra klubbar att försöka sig på
där t.ex. teaterverksamhet bedrives och övriga förutsättningar
föreligger.
Sten Bergström Pr/Info, LC Skultorp

Lions Club Skultorp informerar biskopen
I våras företog biskopen i Skara
stift Erik Aurelius en visitation i
Billings kontrakt, som omfattar
pastoraten Värsås, Skövde, Norra
Kyrketorp och Norra Billing. Till
Norra kyrketorp hör Skultorp,
och när biskopen gjorde sin visitation där passade han på att bjuda
in ett par representanter för de
olika föreningarna i pastoratet på
lunch i Kyrketorpsgården. Han
var intresserad av föreningsverksamheten, och nu fick varje förening tillfälle att informera om
sin inriktning och hur man arbetade.
Även Lions Club i Skultorp var
naturligtvis representerad med
två deltagare, sekreteraren Rolf

Kaméus och PR/Info-ansvarig
Sten Bergström. Rolf lämnade
som ”gammal” militär en koncis
och väldisciplinerad redogörelse
för vårt arbete i klubben.
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Biskopen visade sig vara lättsam och trevlig med ett väl tilltaget mått av humor och lunchen
förflöt på ett i allo angenämt sätt.
Sten Bergström Pr/Info, LC Skultorp
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Distriktsmästerskap i Golf den 4 maj
Ett 50-tal glada Lions samlades på Trollhättans
golfbana för att spela om
distriktsmästerskapet i golf.
Tävlingen började i grått
väder och lite snålblåst men
ju längre dagen led kom
solen och värmen.
Vi
spelade
slagtävling
i
Damklass, Singelspel och 3-mannalag. Dagens höjdpunkt var ett
Hole in One av Ingmar Karlsson
från LC Färgelanda. Eftersom
singelspelet vanns av Börje Thyrén, LC Alingsås kommer nästa
års DM-golf att arrangeras av LC
Alingsås. Damklassen vanns av
Birthe Glesåen LC Dals Ed. Vinnaren av ”Guldbollen” Börje Thyrén tackade för en trevlig dag och
väl genomförd tävling.
Prisutdelare var LC Trollhättans president Owe Karlsson.

Resultat Damklass

3 manna lag

1:a Birthe Glesåen LC Dals Ed

1:a LC Alingsås

2:a Anita Grahm LC Borås Ullsaxen

2:a LC Borås Ullsaxen lag 1

3:a Ewa Fråhn LC Borås Ullsaxen

3:a LC Färgelanda

4:a Ingalill Modig LC Sotenäs

4:a LC Skultorp

Singeltävlingen
1:a Börje Thyrén LC Alingsås
2:a Gunnar Nyberg LC Stenstorp
3:a Uno Jansson LC Skultorp
4:a Rune Eriksson LC Skultorp
5:a Lars-Gunnar Fråhn LC Borås Ullsaxen
6:a Magnus Lindblad LC Alingsås
7:a Uno Call LC Färgelanda
8:a Stig Bertilsson LC Vårgårda
9:a Jan Karlsson LC Borås Ullsaxen
10:a Bolennart Svensson LC Alingsås

Delar av tävlingsledningen: LC Owe Karlsson och Carina Arnell Wahlenius LcCTrollhättan samt Lasse Karlsson LC Vänersborg

Lagpriset till Alingsås: Börje Thyrén LC Alingsås, Björn Wahlenius LC
HIO - Ingmar Karlsson LC Färgelanda
Trollhättan, Owe Karlsson LC Trollhättan.
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Lions i Lysekil stod som värd för årets distriktsmöte
I lördags samlades cirka 80
personer från Lions på
Oscars i Lysekil för möte i
distrikt 101VG.
Distriktsguvernör
Nils-Erik
Borgström hälsade deltagarna
välkomna och överlämnade ordet
till värdklubbens president LC
Lysekil Agne Mårtensson som
hälsade alla välkomna och lämnade en kort historik av klubbens
verksamhet och Lysekils kommun.
Terje Fredh berättade initierat
och mycket uppskattat om Lysekils historia och då speciellt om
åren under andra världskriget.
Därefter hölls parentation över
bortgångna
lionsmedlemmar.
Efter parentationen spelades ett
kort musikstycke på olika
tvärflöjter.
Lions Club Nossebro fick
hedersrådets utmärkelse ”Didrik”
för klubbens engagemang i byn
Illiassa i Gambia.

Fortsatt satsning på Sight First
Mötet avhandlade frågor om
verksamhetsåret som gått och
planerna för det kommande verksamhetsåret 2007-08. Här kan
helt kort nämnas: fortsatt satsning på Sight First II. Projektet
för förhindrande av onödig blindhet i Morogoro i Tanzania, det
ingår i Världens Barn kampanjen
i TV 12-13/10. Projektet mot trafficking i Nepal. Uppbyggnad av
en restaurangskola i Oradea
Rumänien där det sedan 1992
bedrivits skola med yrkesinriktning för 110 barn. Stödjande
av handikappade som deltar i OS
i Beijing -08. Stödjande av ungdomsverksamhet genom arrangerande av ungdomslägret i Lysestrand -06 där 25 utländska och 4
svenska ungdomar deltog. Förhandlingar om nytt avtal med
Statens Räddningsverk angående
katastroftält pågår.

Hans-Theo Buschhausen, Onsala-Vallda, Lennart Jansson, Tjörn, Gudrun Rytterlund-Nordström, nyvald distriktsguvernör 2007-08, Karin Blomstrand, Munkedal,
och nyvalde vice distriktsguvernör för 2007-08, Larsolof Wallinder, LC Trollhättan.

Under 2009 skall distriktet
arrangera ett nytt ungdomsläger.
Orkester Norden är ett projekt
för unga musiker mellan 15-22 år
som startade 1993. De har
bedömts hålla högsta professionella klass och unga pianister har
inbjudits att delta i musiktävling
som anordnas på Europaforum i
Bukarest i oktober.
Distriktets insamling ca.70 000:
- till en narkotikasökhund har
resulterat i att hunden nu är
utbildad och tjänstgör på Landvetter. Tullverkets hundsamordnare framför ett stort tack till
distriktets klubbar.

Ny Distriktsguvenör
Val av funktionärer genomfördes
och till distriktsguvernör för år
2007-2008 valdes Lion Gudrun
Rytterlund-Nordström LC Valle,
till vice distriktsguvernör för år
2007-2008 valdes Lars-Olof Wallinder LC Trollhättan.
Budgetförslag för verksamhetsåret 1/7-2007-30/6-2008 antogs.
Nästkommande
distriktsmöte
arrangeras av LC Skara, LC Skara-Lisa och LC Valle i Skara den
12 april 2008. Distriktsmötet
avslutades och arrangörsklubben
LC Lysekil tackades för ett bra
arrangemang i strålande väder.
Torbjörn Engström
Foto: Ahlbin Gustafsson

Bengt-Göran Gunnarsson och Kjell Pettersson, två av företrädarna för Lions i
Lysekil, deltog på distriktmötet på Oscars.
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OBS! Glöm inte att anmäla adressändring till klubbens registeransvarige så att du får Lions Nytt i tid!

Hållbar utveckling
Magnus Åbergs Gymnasiet i
Trollhättan hade under
vecka 12 haft samtliga 1:a
års gymnasister, c:a 400,
samlade i grupper för information om temat: HÅLLBAR
UTVECKLING.
Tillsammans med 12 andra
utställare (bland annat Världen
Barn och Rädda Barnen) medverkade Lions Club Trollhättan med
en skärmutställning hämtat från
Distriktets PR-vecka i Göteborg.
Eleverna visade ett stort intresse
för vad Lions är och vad vi står
för. Detta eftersom dagens gymnasieungdom har lite kunskap om
vad LIONS är. Vi informerade om
Lions Club International, vår historia, olika typer av aktiviteter
som tillexempel: CSFII, Tältaktiviteten, Ungdomsläger, Katastrofhjälpen, bidrag till olika
forskningsfonder. Trollhätteklubbens egen Luciaaktivitet som
under 21 år inbringat omkring
907 000 kronor.

Internationella ungdomsläger
Ett område som visade sig vara

Lion Gösta Olausson informerar om Lions ungdomsläger för två intresserade
gymnasieelever.

intressant för eleverna var vår
LEO verksamhet och våra Internationella ungdomsläger.
Lärare och rektorer informerades om Lions Quest och den nya
gymnasielärarutbildningen. Vilket slutade med ett inbokat planeringsmöte med en av skolans
rektorer.

Avslutningsvis tyckte vi två som
fick möjlighet att vara och informera att detta var en helt ny upplevelse att informera i skolans
värld.

Redaktionen önskar alla
en varm och trevlig sommar
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Björn Wahlenius
LC Trollhättan

