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Det är kul att vara Lions
På så sätt får alla medlemmar
tillfälle att läsa den samma. Formatet är inte så omfattande så
det kanske är lite mer lättläst

DG har ordet
Lionsår ett år som kommer att
präglas av bra aktiviteter som
CSFII och inte minst VI HAR
ÄNTLIGEN KOMMIT MED I
VÄRLDENS BARN ,efter att ha
sökt varje år sen riksmötet i
Piteå.
Nu har vi en jättechans att visa
vad LIONS kan och få massor av
PR.
Resultatet av detta beror uteslutande på oss medlemmar ,här
kan vi visa att vi är bäst, och vi
kommer att synas Så lägg mycket
kraft på helgen den 12-13 okt, ju
fler vi är desto mer syns vi .

Målsättning
Min personliga målsättning för
verksamhetsåret är :

Internationellt tema 2007-2008

Lion Nytt

Vår internationelle president
Mahendra Amarasuriya Sri Lanka gästade vårt GR-möte i Lund
och han var väldigt nyfiken på
klubbarnas arbete och aktiviteter
.
Hans motto är: ”Challenge to
Change” Utmaning till förändring” Hans program är 20 K betyder att Lions skall växa med
20.000 nya medlemmar och starta
1250 nya klubbar.
Min egen målsättning är att
starta 3 nya klubbar och att vi
skall vara 35 medlemmar + vi
måste stänga till bakdörren, var
rädd om era medlemmar, och det
skall vara kul att vara Lions

Tidningen är vad vi gör den till,
var aktiv att lämna in bidrag och
det bästa vore att vi fick in annonser så att tidningen kunde blir
billigare.
Ta kontakt med vår redaktör
Lasse Welldén .
Du finner Lasses telefon och
mail adress på framsidan av tidningen.

Jag vill önska er alla ett
framgångsrikt år med årets
aktiviteter!
Var rädda om varandra och
lev väl livet går inte i repris.

Information
• att vårt distrikt fortsätter att
vara det ledande och mest framgångsrika distrikt inom Sverige
• att ZO får en mer framträdande roll när det gäller zonens
och klubbarnas inre liv, redan nu
håller vice ZO att utbildas och
kommer fortare in i sin roll. Det
är en bit som framtidskomitéen
har jobbat mycket med
• att enskilda lionsmedlemmar, klubbar och distrikt skall
stödja svaga klubbar och arbeta
för att skapa nya kontakter så att
nya klubbar kan bildas .Skapa ett
roligare och effektivare sätt med
korta och väl förberedda möten
med trevliga och intressanta program.

Liksom tidigare kommer kallelser, protokoll och övrig information att läggas på vår hemsida,
som har omarbetats för att det
skall vara lättare att hitta . Rapporter skall finnas tillgängliga
när kallelsen går ut för att få
effektivare distriktsrådsmöten.

Inloggning till hemsidan är
101vg gudrun
Nätet ger oss en otrolig fördel
när det gäller att snabbt få ut
information till er och det är därför viktigt att hålla mail adresserna uppdaterade.

Gudrun Rytterlund Nordström
Distriktsguvernör

Verksamhetsplanen
I detta nummer av Lion Nytt
finns verksamhetsplanen på nästa sida.

Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna i vår gemenskap:
Andersson Mikael
Larsson Sven
Ljunggren Bo-Göran
Ekström Björn

LC
LC
LC
LC

TIBRO
TIBRO
Tuve-Säve
Landvetter

Tengroth Ekstrand Helen
Josefsson Allan
Nestorsson Inga-Lill
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LC Ale
LC STRÖMSTAD
LC STRÖMSTAD
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Verksamhetsplan

Från sid 1

Tubsläpp i Hjo
Under pingsthelgen avslutade LC Hjo sin årliga konstaktivitet. Den består av två
delar.
Under en månad har ett antal
konstverk visats upp fför hjoborna och man har kunnat lägga
anbud på konstverken. Samtliga
verk är gjorda av människor med
anknytning till Hjo och skänkta
till denna lionsaktivitet. Det är
andra året som denna aktivitet
genomförs och den är på god väg
att bli en fin tradition.

Tubsläppet
Den andra aktiviteten är det sk
Tubsläppet. I Hjo finns en stor
tillverkning av tuber för en
mängd ändamål och varor. Hjoklubben säljer lotter på ett antal
konstverk och stoppar sedan lottsedeln i en tub, förseglar den och
släpper sedan alla tuberna, i år
1000 stycken mot en måltavla på
marken. De tuber som landar
närmast centrumpinnen vinner.
Totalt gav dessa aktiviteter ett
netto på c:a 14 000:-.

AKTIVITETSMEDEL
Inskickade under verksamhetsåret 1 juli 2006 – 30 juni 2007 till
Distriktskassören.
Projekt MD-101
Lions Katastrofberedskap
Narkotikakommittén
Handikappfonden
NSR 2006/2007.
Oskarshamnslägret
Pengapåsen
Orkester Norden
Tält
Rehab Litauen
Glasögoninsamling
Kronor

Kr.
133080
950
61440
15220
15730
136740
20960
35000
210
500
419830

Kronor

1150
1078590
192821
1272561

Projekt LCIF/CSFII
LCIF
Campaing Sightfirst II
Campaing SightfirstII Kalendrar
Projekt Övriga
Casa Minunata
Barndiabetesfonden
Barncancerfonden
Prostatacancer
Världens Barn/ Radiohjälpen

61500
23500
16000
24000
4000
129000

Kronor
Projekt 101-VG
Flämslätt Vinterläger
45500
Viken Rosendala läger
24710
Dist. Internationella Ungdomsläger 2009
26000
Kronor
96210
Totalt Kronor:
1917601
Not.
CSFII = 1271411 / 750,00 per medlem = 1695 medlemmar.

Insamlingsmål
för verksamhetsåret 1/7 2007 - 30/6 2008
Projekt
Belopp
CSFII
750,00
Pengapåsen
100,00
Katastrofberedskapen 80,00
Handikappfonden
40,00
Orkester Norden
10,00
Oskarshamnslägret 5,00

per
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem

MD beslut totalt 985,00
101-VG int.
Läger 2009
50,00
Viken Rosendalalägret
efter
Flämslätt läger
efter
Distriktsbeslut
50,00

medlem

TOTALT

medlem
förmåga
förmåga
medlem

Beslutat av
RM 2005
RM 2007
RM 2007
RM 2007
RM 2007
RM 2007

DM 2007

1035,00

Inbetalas på distrikt 101-VG:s Bankgiro nr 376-9296
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Rapport från Framtidskommittén
Efter två års arbete kan Framtidskommittén redovisa följande
utgångspunkter för det fortsatta
arbetet:

1 En reformerad ZO-utbildning
Utbildningens syfte är att ge kunskaper om Lions och zonens plats
och betydelse i organisationen,
att göra ZO till en stark aktör i
distriktet och en viktig länk mellan klubbar och distriktsråd och
att därigenom skapa ett distrikt,
som kan utvecklas i takt med
tiden.
Utbildningens innehåll utgörs
av fakta om Lions, om organisationen, om stadgar och arbetsordning och om informationskanaler.
Utbildningens
arbetsformer
består av föreläsningar, diskussioner, grupparbeten och hemuppgifter. Betoningen ligger på
att deltagarna ska vara så aktiva
som möjligt i varje del av utbildningen.

2 En förstärkning av
zonorganisationen
Genom att i varje zon inrätta en
valnämnd bör det vara möjligt att

hitta de medlemmar, som kan
tänka sig att satsa tid och kraft
på att göra zonen till det redskap
för medinflytande, som den bör
vara. Under ZO-utbildningen får
de blivande ZO tillfälle att fundera över hur ett framgångsrikt
zonmöte skapas och hur man får
klubbarna att känna sig delaktiga
i det gemensamma distriktsarbetet.
Ett reellt inflytande för zonerna
kan bara skapas om distriktsrådsmedlemmarna aktivt frågar
efter zonernas åsikter och i praktiskt handlande visar att demokrati byggs underifrån.

3 Distriktsrådsdiskussioner
I samband med distriktsrådsmötena finns möjlighet för de medlemmar, som önskar, att delta i
diskussioner om något aktuellt
tema/problem. Syftet är att fler
ska få tillfälle att göra sin röst
hörd i frågor, som upplevs angelägna, och att också försöka få tillstånd förändringar, som upplevs
angelägna.
Förnyelse kan genomföras
genom beslut i distriktsråd men

framför allt på distriktsmöten. En
väg till beslut kan vara att skapa
projektgrupper, som arbetar med
specifika frågeställningar och
föreslår förändringar.

4 Framtidskommittén
Framtidskommittén kommer att
fortsätta att agera som initiativtagare, inspiratör och blåslampa
men som tidigare krävs mångas
medverkan för att verkligen förnya och förändra.
Med detta dokument vill vi sammanfatta vår insats hittills och ge
en uppfattning om målet för vårt
arbete. Vår uppgift har varit att
smälta samman alla diffusa förändringstankar till något konkret att arbeta vidare utifrån.
Och det har vi gjort: nu finns fyra
instrument för förändring, ZOutbildningen, zonorganisationen,
distriktsrådsdiskussionerna och
framtidskommittén själv, men
inget kan förbättras i distriktet
utan medlemmarnas aktiva deltagande.
Juni 2007
Eu Lena Wellrath

Kommittén för humanitär verksamhet
Kommittén har till uppgift att
informera om humanitära projekt
som beslutats på riks- och
distriktsnivå.
Den humanitära hjälpinsatsen
är ett av Lions viktigaste arbete.
För att säkerställa trovärdigheten som internationell hjälporganisation och för att klara av dessa
åtaganden måste hela Lionsrörelsen solidariskt och efter förmåga lämna bidrag till beslutade
projekt.
De belopp som är rekommenderade beslutades på Riksmötet i
Jönköping och är beräknade med

hänsyn till antal medlemmar och
det uppsatta målet

För detta verksamhetsår
gäller följande åtagande.

skap är till för att snabbt kunna
hjälpa vid olika typer katastrofer,
exempelvis jordbävningar, översvämningar.
Rekommenderat belopp är
80:-/medlem

Sight First II
Kampnjen som pågår under tre år
går nu på sitt sista år. Målsättningen för hela perioden i vårt
distrikt är 1.7 miljoner.
Kontakta distriktets koordinator för Sight First II, Jan Granlund.

Katastrofberedskapen
Sveriges Lions katastrofbered4

Pengapåsen
Denna form av förskottsinbetalning är till för att snabbare komma igång med beslutade projekt.
Det är också en möjlighet att kunna garantera olika projekts
genomförande i händelse av ökade oförutsedda kostnader. Detta
stärker Lions trovärdighet att

Det är kul att vara Lions
projekten kan genomföras som
planerat.
Rekommenderat belopp är
100:-/medlem.

NSR
För närvarande pågår ett samnordiskt projekt med byggande av
en kock- och restaurangskola i
Oradea, Rumänien.
Det är för detta verksamhetsår
inte beslutat om något rekommenderat belopp.

dömliga personliga insatser för
egen eller annans livskvalitet.
Stimulanspriser; -priser vid
Svenska Ungdomsspelen i Handikappidrott
Handikapp-OS; -stöd till duktiga handikapputövare för träning
och att skapa förutsättningar för
deltagande i Handikapp-OS.
Rekommenderat belopp är
40: -/medlem (varav 20: - till Handikapp-OS)

Oskarshamnslägret
Handikappfonden
Inom ramen för handikappfonden
finns följande aktivteter:
Bragdlejon; -2 stipendier till
utövare av handikappidrott, en
kvinnlig och en manlig
Livskvalitet; -2-3 stipendier till
personer som gjort stora och före-

Ett sommarläger för handikappade som Lions anordnar tillsammans med Oskarshamns Folkhögskola.
Rekommenderat belopp är
5: -/medlem

International Foundation, LCIF
LCIF:s uppgift är att stödja lionsklubbars insatser genom att
bevilja anslag till humanitära
serviceprojekt. LCIF-anslagen
kan beviljas tack vare donationer
från Lions, llionsklubbar, företag,
stiftelser och privatpersoner.
Melvin Jones Fellowship, är en
viktig inkomstkälla för LCIF. För
mer information kontakta IPDG
Nils-Erik Borgström.
Vid inbetalningar till ovanstående se distriktskassören sammanställning.
IPDG Nils-Erik Borgström
tel 0304-554 10
eller arb/mobil 08-585 518 26
e-post:nils-erik.borgstrom@telia.co

Lions Clubs

Kortfattat om Lions Quest
Lions Quest (LQ) introducerades i
Sverige år 1987
LQ är ett led i att förebygga drogmissbruk
LQ är en av de största satsningar
som gjorts inom området etik och
livskvalitet för ungdom
LQ:s läromedel heter ”Tillsammans”
LQ utbildar lärare och skolpersonal. En tvådagarskurs för grundskolepersonal resp. en endagskurs för gymnasiepersonal.
LQ uppmuntrar och stärker ett
positivt beteende och utvecklar
bl.a. färdigheter i att
• arbeta tillsammans
• visa respekt för andra
människor
• ta ansvar
• fatta positiva och sunda beslut
• handskas med konflikter
• sätta upp mål
• stå emot negativa påtryckningar

En lokalt ordnad tvådagarskurs
för grundskolan kostar 42 000 kr
exkl. moms
En lokalt ordnad gymnasiekurs
om en dag kostar 25 000 kr exkl.
moms
I priset ingår en lärarhandledning för varje deltagare

En central kurs kommer att
anordnas den 8-9 november
2007 i Göteborg för grundskolepersonal.
Kostnad per deltagare vid centralt anordnad kurs: 2 800 kr
exkl. moms (med övernattning),
2 200 kr exkl. moms (utan övernattning).
Anmälningar till ovan nämnda
kurs skickas till Elisabet von
Essen under adress
elisabet.v.e@hotmail.com
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En lokal kurs anordnas av
en skola och/eller en Lionsklubb.
Det finns i dagsläget sju lokala
kurser planerade i vårt distrikt
för det kommande läsåret. Fem
av dessa kurser ordnas för grundskolepersonal och två för personal
på gymnasieskola. Lokalt anordnade kurser är det vanligaste
arrangemanget. Kontakta gärna
Elisabet v E för att få svar på
eventuella frågor.
Lions Questkontoret har i sommar flyttat från Örkelljunga till
Arboga.
Kontoret har öppet vardagar
8.00 – 14.00.
LQ-ansvarig är Stefan Kanders.
Tfn: 0589-61 16 66,
fax: 0589-153 03,
mobil: 0739-41 16 67,
adress: Kyrkogatan 6,
732 30 Arboga,
E-post: lions.quest@tele2.se
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Kommittén för ungdomsrelaterade frågor
Distriktet skall under
verksamhetsåret arbeta för:

arbeta för att öka antalet tävlingsbidrag.

Ungdomsutbyte - Internationella ungdomsläger – Lions
syfte, ”Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd
mellan jordens folk”.
– att ungdomar från distriktet ges
möjlighet att deltaga i internationella läger sommaren 2007
– att under verksamhetsåret skapa en organisation och påbörja
arbetet med 2009 års internationella ungdomsläger.

LEO – framtidens Lions
– att fortsätta arbetet med att
inom distriktet starta LEO klubbar, förra verksamhetsårets
ansträngningar i Marks kommun
ska fortsätta.

Affischtävling – ett världsomfattande fredsarbete
– att tillsammans med de klubbar
som i skolorna genomför och har
erfarenhet från affischtävlingen

Vinterskogslägret i Flämslätt och Viken / Rosendala-lägret – mångårig och uppskattad
lägerverksamhet
– att uppmana distriktets klubbar att ekonomiskt stödja och
erbjuda ungdomar att deltaga.
Postprojektet – en viktig
inkomstkälla för att stödja ungdomsarbetet i distriktet

– att informera om och arbeta för
att öka antalet som deltar i projektet.
Postprojektet innebär att vi deltar i postens kvalitetsarbete. Den
ersättning vi får från posten för
detta arbete används till ungdomsarbete i distriktet. Genom
anmälan kan du delta som mottagare och/eller avsändare av postförsändelser. För anmälan och
mer information se vår hemsida.
YEC Nils-Erik Borgström
tel 0304-554 10 eller arb/mobil
08-585 518 26
e-post:
nils-rik.borgstrom@telia.com

LIONKLUBBAR I SKARABORG SKÄNKER TV/DVD TILL KSS
Lionklubbar i Skaraborg
fick en förfrågan från kuratorn vid diabetes- och gastroentologavdelningen (avd.
53) och hematologiavdelningen (avd. 54) vid Kärnsjukhuset i Skövde om möjligheten att bidra till att
täcka behovet av tv/dvd i
patientrum som saknar
sådan.
Patienterna skulle då slippa kostnaderna för att hyra. Det är tillräckliga stora extrakostnader
ändå när man är sjuk. Önskemålet var att kunna inköpa 4 st.
tv/dvd apparater plus en extra
dvd.
En gemensam Lioninsats undersöktes av ZO i zon 1, 2 och 3, och
resulterade i att Per Hedlund, kassör i LC Skövde, åtog sig att samordna inköp mm. för de 16 klubbar
som deltar.
Så den 9. Maj överlämnades öns-

Längst fram enhetscheferna Paula Nilsson (i blått) och Anette Brandström (i vitt).
Bakom: Inga Bergman LC Valle, Gunnar Nyberg LC Stenstorp, Per Hedlund LC
Skövde samt längst till höger Annika Dahlin LC Skövde /Ryd.

kade 4 st. tv/dvd och 1.st dvd till
glada enhetschefer på respektive
avdelningar och i närvaro av
representanter från LC Stenstorp,
LC Skövde/Ryd, LC Valle och LC
6

Skövde. Apparaterna är försedda
med bricka med texten ”Gåva
från Lions i Skaraborg”.
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Campaign SightFirst II
Lions gör fantastiska insatser och resultat i kampen
mot onödig blindhet.
Allt sedan 1920-talet bedriver
Lions ett framgångsrikt program
för att bota och förhindra blindhet
hos människor i världen. Den vita
käppen togs fram av Lions liksom
ledarhunden. Idag är 37 miljoner
människor blinda. Det är i huvudsak en onödig blindhet, då hela
80 % är botbar.
För drygt 15 år sedan samlade
Lions i hela världen in över en
miljard kronor i ett projekt som
döptes till Sight First. Detta projekt är Lions mest ambitiösa och
framgångsrika insats någonsin.
Lions har byggt eller byggt ut 258
ögonsjukhus och ögonkliniker.
Uppgraderat 300 ögoncentra med
utrustning. Utbildat 68000 ögonläkare,ögonvårdssjukskötare och
annan ögonvårdspersonal!! Tack
vare detta har lions återställt
synen hos 7 miljoner människor
genom gråstarroperationer, förhindrat
allvarliga synförluster för 18 miljoner
människor och förbättrat synvården för
miljontals medmänniskor.

sammans med WHO (FN:s
världshälsoorganisation)
har
Sight First startat världens första
globala insats för att bekämpa
blindhet bland barn. Projektet
skapar 30 synvårdscenter för
barn runt om i världen.
Kampanjen Sight First II, som
nu går in på det sista året, gör det
möjligt för Lions att utöka det
fantastiska arbetet som gjorts.
Målet är att att ännu en gång
samla in drygt 1,3 miljard kronor
i världen för att fortsätta förhindra blindhet och återställa synen.
Vi i 101 VG har under förra året
gjort ett bra resultat och vi hoppas kunna göra det än bättre
under detta verksamhetsår.

Fördubblad blindhet till 2020
Varje minut blir ett barn onödigt
blid. Blindhet bland barn är bara
en del av den globala krisen inom
synvården. Om inget görs säger
experterna att världens blinda kan
fördubblas från 37 miljoner till 74

Världens första
globala insats
Sight First har varit
både effektivt och
framgångsrikt.
I
genomsnitt har ungefär varje femtiolapp
lett till att en person
fått sin syn tillbaka
eller räddats från att
bli blind.
Sight First hjälper
speciellt barn. Till7

miljoner till år 2020. Men Lions
kommer inte att tillåta detta.
Lions 1,4 miljoner medlemmar i
200 länder jobbar nu för fullt med
att fram till sommaren 2008 ha
samlat in dessa pengar. Det kommer inte att bli svårt då ett fantastiskt facit finns vad 1 miljard
kronor från förra insamlingen
åstadkommit. Även insamlingen
av glasögon utgör ett viktigt
bidrag till denna aktivitet.
Därför Lionsvänner i 101VG,
gör en kraftsamling i våra klubbar och betala in de 750 kr/medlem redan nu till distriktskassören. Märk inbetalningen ”CSFII”.
Vi kommer månadsvis att kunna
följa våra resultat på vår hemsida.

Lycka till med Campaign
Sight FirstII !!
Lionhälsningar
Jan Granlund
LC Hindås
Distriktsansvarig CSFII
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LC Trollhättan

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

Lions Club Trollhättan hade den
1 juni sitt sista månadsmöte detta verksamhetsår tillsammans
med partners. Mötet var förlagt
till Bergagården. Kvällen började
med månadsmöte där Lionspresidenten Owe Carlsson hälsade en
ny medlem Bo Edh välkommen
till klubben. Två stycken Melvin
Jones Fellowship, högsta utmärkelsen en enskild lions kan få,
delades ut till Göran Kjellebäck

och Lars-Ove Antonsson bland
annat för deras insatser för Riksmötet 2006 i Trollhättan.
Korta rapporter från samtliga
kommittéer och arbetsgrupper
gjordes. Två nya presumtiva medlemmar presenterades. Avslutningsvis avtackades lionspresident Owe Carlsson för de arbete
han gjort under sitt presidentår.
Kvällen avslutades med en god
supé på restaurangen Spiskupan.

Årets Svenska Fana
Lions President Owe Carlsson har mottagit årets
Svenska Fana av Trollhättan Stad vid högtidligheter
på Sveriges Nationaldag
den 6 juni.
Motivering: att LC Trollhättan
under alla verksamhetsår sedan
1953 delat ut aktivitetsmedel
inom Trollhättans kommun.
Lions Club Trollhättan har även
ansvarat för Luciafirandet under
21 år och delat ut över 900 tusen
kronor till olika behövande personer och hjälporganisationer.
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senast 27 nov
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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Brålanda Lions fick hälsning från Los Angeles Lions
När Bertil Sandberg från
Brålanda LC för en tid
sedan gästade sin dotter i
los Angeles passade han
även på att besöka därvarande Lions Club.
Visst kände jag genast igen mig
säger Bertil och syftar på Lions
arbete. Men han kan inte förneka
att klubben i Los Angelses har lite
bättre ekonomi än vår egen klubb
eftersom de nyligen hade erhållit
ett arv på dryga 7 milj dollar dvs
motsvarande 49 miljoner svenska
kronor. Verksamheten i deras och
våran klubb liknar varandra.
Deras klubb hade en del av sin
verksamhet inriktad på vissa
”ögonprojekt” såsom stöd till
blindskriftskolan och ögonkliniker. Ett annat projekt som Bertil
tyckte vara intressant var deras
samarbete med Frälsningarmén
om inköp av två skoluniformer och
skolmaterial till behövande barn.

En sak tyckte Bertil var intressant att tala om för vännerna i
Los Angeles LC nämligen att Brålanda LC för några år sedan blev
världsmästare genom sitt tomtetåg och finns representerade i
Guiness rekordbok. Några rekord
av liknande art kunde de inte
uppvisa.

Bertil Sandberg (th)

Klubben i Los Angeles uppskattade det svenska besöket och sände genom Bertil en hälsning till
alla svenska Lionsklubbar men
särskilt till Brålanda klubben
blev tilldelade ett standar.

Skara Lisas sommaraktiviteter 2007
Damerna i Lions Club Skara Lisa
har varit flitiga i sommar. Torsdag
den 26 juli var det pannkaksfest
för 18.de gången i Skara, ett samarbete mellan Lions och Skara
kommun. Skaralisorna bakade
under dagen 74 långpannor med
bärpannkaka, som dekorerades
med grädde och bigarråer. Pannkaksbitarna serverades med kaffe,
i samband med kärnspottningsVM vid Djäknescenen. Vinnaren i
herrklassen spottade kärnan 14,4
m och yngsta deltagaren 4-åriga
Klara Börjesson spottade kärnan
2,32m. Potatisboden bidrog med
saftiga bigarråer och Svenska
Lantägg skänkte pannkakssmeten. Pannkakorna som blev över
levererades till äldreboende.
Söndag den 29 juli gick den årli-

ga veteranfordonsutställningen av
stapeln i Fornbyn i Skara. Skinande blanka motorcyklar, grållar och
bilar visades upp av stolta ägare
och Fornbyn vimlade av turister
och Skarabor. Skara Lisa serverade kaffe med hembakade smörgåsar, bullar och kakor, där allt gick
9

Marianne Erngren och Margareta Käll
serverar kaffe med hembakt i Fornbyn

åt i en rasande fart. Även korv och
bröd hade en strykande åtgång.
Skara Tältmontage monterade
upp och lånade ut tälten, som kom
väl till nytta i solen och blåsten.
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Samlar Lions in glasögon eller?
Ja, detta är en fråga som vi
möter i många klubbar. Vi
har inte ett enhetligt svar
att komma med. Och det kan
vara så, eftersom varje
enskild klubb oftast planlägger och genomför sina
egna lokala aktiviteter.
Här följer en uppdatering av en
del av det som görs inom vårt
distrikt i dag för att hjälpa medmänniskor kunna se vad som sker
runt dem. Något som vi bara tar
för givet……
Lions har mer eller mindre
sedan starten varit förknippat
med kampen mot blindhet.
Vi konstaterar också att i år är
ett s k Sight First år. Glasögoninsamling är därför mycket passande.
Och sist, men inte minst viktigt,
är det en utmärkt PR-verksamhet
förknippad med själva insamlandet.

Under Nordstadsveckan samlas
det in glasögonbågar. Klubbar
med loppmarknad samlar in
under öppethållandena. Exemplen är många och insamlingsresultatet har varit mycket positivt.
C:a 10.000 par glasögon har på
detta sätt under senaste året
hamnat i Lions lådor bar a i vårt
distrikt.

Zon aktivitet

Vart händer sedan då?

Eftersom många klubbar redan
insett detta finns det vid ett flertal aktiviteter möjligheter för allmänheten att lämna in glasögon.
Några klubbar har gjort det till
en zon aktivitet och använt en tidnings utgivningsområde som
naturlig gräns för insamlingen.

Vi har under detta år provat oss
fram till ett arbetssätt som får
fram glasögonen till de behövande
så enkelt som möjligt. Detta innebär i korthet:
1 Mottagande klubb ser till att
glasögonfodral, trasiga bågar

eller bifokala glasögon dvs med
inslipat läsglas sorteras bort.
2 Det uppskattas om klubbar
som har tid och ork kan tvätta av
glasögonen före packning i lämplig låda. (gärna s k Bananlåda).
3 Därefter anmäler man till
undertecknad hur många man
har och var de finns. Insamling
kan vi därefter kanske kanalisera
via zonmöten.
Glasögonen passerar sedan via
lokaler hos LC Hindås, där en
slutlig rengöring/sortering/uppmätning/märkning/förpackning
sker. Detta görs ca en gång per
halvår genom att ett antal lokala
optiker inom Vision for All och
Lionsmedlemmar träffas under
en dag och tillsammans går igenom insamlade bågar.
Därefter transporteras de välfyllda
Bananlådorna
med
användbara glasögon till Vision
for All insamlingscenter i Östergötland.
För vidare transport till någon
som helt plötsligt kommer att
kunna se sin omgivning …….
En liten insats av oss i Lions
kan på så sätt innebära ett liv
värt att leva för många av våra
fattiga medmänniskor.
Lars-Börje Carlson,
PRC 101vg
lars-borje@telia.com 0706/334272
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Lions Club Skara Lisa drog Österut
I några år har vi planerat
att åka till Skaras vänort
Radviliskis i Litauen och nu
blev det äntligen av, säger
en av initiativtagarna , Eva
Lindkvist.
Vi besökte framför allt barnhemmet för föräldralösa barn och
en del fadderfamiljer som klubben sponsrar. På barnhemmet
finns det idag 75 barn mellan 1
och 17 år. Lions Club Skara Lisa ,
Skaras båda Rotaryklubbar och
Vänortsföreningen hjälper alla
till att på olika sätt förbättra livsvillkoren för dessa utsatta barn
Man imponeras verkligen av
hur väl allting tas till vara av det
som vi skänker till Radviliskis
och nu har man sett det med egna

ögon säger Inger Svensson som är
en av de nya medlemmarna i
klubben som var med på resan.

Några barn uppträder för
besökarna från Lions Skara Lisa
Hela det Litauiska samhället
sprudlar av energi. Med en BNPtillväxt på 7% och medlemskap i
EU kommer de att kunna ta sig
ur de missbruksproblem som
påverkar samhället idag. Det tror
Marianne Erngren som är en van
globetrotter i klubben.
På resan, som var och en fick
bekosta själv, besökte klubben
också en del turistattraktioner
som den säregna Korskullen och
den vackra huvudstaden Vilnius.

Resesällskapet vid Korskullen
Hjäpbehoven är stora i Radviliskis och vi i Lions Club Skara Lisa
har en förhoppning om att kunna
fortsätta stödja barnhemmet och
utsatta familjer med hjälp av
Skarabornas givmildhet säger
Eivor Bynke som var klubbens
inofficiella reseledare till Litauen.

Kom ihåg!
Nästa materialstopp till Lions Nytt är 27 november
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Det kom ett brev…
Det kom ett brev från Jimmy
M. Ross/Internationell president, till Lions Club Skövde.
Detta är en stor händelse för
vår klubb och jag återger
det i sin helhet.
Märke och vingar för 55års
medlemskap i Lions och dessutom
charterpresident, delades ut
under högtidliga och festliga former på klubbens vårfest på fredagen den 1/6.
Reine höll ett uppskattat tacktal och som svar utbringade
klubbkamraterna ett fyrfaldigt
leve. Därefter vidtog en vårbuffé
av sällan skådat slag från restaurang Eriks kök.
Jarl Bellehed
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På bilden från vänster, Reine Sörmark
och president Jarl Bellehed LC Skövde.

In memorian
Lions Kurt Pettersson har i början av detta år,på sitt 76:e levnadsår lämnat oss. Kurt blev
Lions 1971 och var President
1999-2000 och Kassör 2000 fram

till 2006.Kurt var också Zonordförande ett verksamhetsår.
Kurt arbetade i många år som
Agronom
och
som
duktig
sådan,så arbetade han också flera år för Sidas räkning i bl.a
Sydafrika, Zambia och Lesohto,
där han utbildade i småjordbruk
och jordbruksekonomi.
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Kurt arbetade även efter pensioneringen som rådgivare åt småbönder att hitta rätt i EU:s paragrafdjungel.
Saknad av Familj, Lionsvänner
och övriga så finns det mycket att
säga om Kurt bl.a som omdömesgill och kunnig i LC Uddevalla.
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Mölndalskonstnär får ”Melvin Jones” för julkortsmotiv
En av de största intäktskällorna för LC Mölndal Kvarnbyn har under många år
varit julkortsförsäljning.
Motiven på många av de
populära korten är bilder
från Mölndal, målade och
skänkta av konstnären
Johnny Ahlborg. Han har
även vid olika tillfällen
skänkt tavlor som klubben
lottat ut.
Vid klubbens 15-årsjubiléum på
Restaurang Trubaduren på Burgårdens utbildningscentrum i
Göteborg blev utdelningen av
Melvin Jones-utmärkelsen till
honom en höjdpunkt:
Det här hedersbeviset vill vi ge
dig för att du skänkt din konst till
vår klubb och på så sätt hjälpt
Lions att hjälpa, sa presidenten
Anna-Carin Björkerud och överräckte den imponerande plaketten till en glatt överraskad
Johnny, som deltog i festen i egenskap av make till klubbmedlemmen Ingegerd Ahlborg.

Klubben hade den osedvanliga
turen att jubiléumsfirandet råkade vara just den dag då hotelloch restaurangprogrammets elever avlade sitt examensprov i
form av en överdådig festmåltid.
LC Mölndal Kvarnbyns 15-årsjubiléum markerade också slutet
på klubbens historia som uttalad
”kvinnoklubb”, eftersom den for-

Konstnären Johnny Ahlborg visar stolt
upp Melvin Jones-plaketten som just
överlämnats av Anna-Carin Björkerud,
president för LC Mölndal Kvarnbyn.

na ”herrklubben”, LC Mölndal,
från och med hösten går samman
med LC Mölndal Kvarnbyn under
sistnämnda namn. (Mer om detta
i ett senare nummer.)
Lena Haldin
LC Mölndal Kvarnbyn

Melwin Jones Fellow till tre eldsjälar
Lions club i Amnehärad tilldelade tre medlemmar
utmärkelsen Melvin Jones
Fellow under ett välbesökt
och extra högtidligt
månadsmöte i juni.
Den högsta utmärkelsen tilldelades Tore Lööf, Gunnar Georgsson
och Hugo Nyström för den otroliga insats de har gjort genom åren.
Tore och Gunnar har båda varit
med sedan starten av Lions club i
Amnehärad, Hugo kom två år
senare. Tillsammans har dessa
tre herrar arbetat i 130 år, då kan
var och en förstå hur många timmar av ideellt arbete som lagts
ned.
Eva Thimfors
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Melvin Jones Fellow till PO Damberg i Skara
PO Damberg från Skara har
fått ta emot den högsta
utmärkelsen inom Lionsrörelsen. Vid den så kallade
presidentfesten den 2 juni
hos Lions club Skara förärades PO Damberg med Melvin
Jones Fellow. Presidenten i
Skaraklubben för året 20062007 Mikael Bergh tackade
Damberg för sitt mångåriga
engagemang i Lions och
överlämnade den speciella
minnesplattan samt blommor.
– PO har i många år lagt ned
stort engagemang och inte minst
var han den drivande kraften i
klubbens mejeriprojekt i Rumänien, sade Mikael Bergh.

President för andra gången
PO Damberg tog i samband med
att det nya verksamhetsåret startade 1 juli över presidentskapet i
Skaraklubben. Det är för övrigt
andra gången som Damberg är
president i Skara. Nyligen valdes
han också vid Lions riksmöte i
Jönköping till guvernörsrådets

Fin utmärkelse. PO Damberg (t h) har fått ta emot Melvin Jones Fellow som är den
högsta utmärkelsen inom den internationella Lionsrörelsen. Han fick ta emot beviset av klubbens president Mikael Bergh. Foto: Bengt Andersson.

vice ordförande, vilket betyder att
Damberg verksamhetsåret 20082009 kommer att leda Lions verksamhet i Sverige.

Fotnot: Melvin Jones grundade
den världsomfattande Lionsrörelsen 1917.

Melvin Jones Fellow utdelning i LC Valle
VDG Gudrun RytterlundNordström tilldelades MJL
av Lc Valle på sin 60 års
dag. För sitt engagemang
med att start Lions Club Valle, skaffa nya medlemmar.
Och inte minst för att verksamhetsåret 2007/2008 vara
distriktet 101-VG:s första
kvinnliga Distriktsguvernör.
Björn Wahleniu4
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Två Melvin Jones Fellow till LC Uddevalla
I samband med avslutningen på verksamhetsåret så
utdelades 2 st Melvin Jones
Fellowship.
Dessa två personer tillhör
de mest plikttrogna och kunniga lionsmedlemmarna i
klubben,så här var det självklart att dom skulle få
utmärkelsen.
Bild och text:
Bert Kronlid LC Udddevalla

Lionspresident Ture Romgård ses här
omgiven av två nöjda lions fr. v. Jarl
Börjesson och t.h. Olov Svensson
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LC SKÖVDE GAV 10 000 KRONOR TILL SANT

Jarl Bellehed, president LC Skövde, överräcker checken på 10 000 kronor till ungdomar i SANT-projektet.

SANT i Skövde, liksom SMART i övriga Sverige, jobbar förebyggande mot droger bland skolungdomar. Det föll sig
naturligt att överlämna beloppet till samordnaren i skövdeprojektet, Pirjo Svegrèus, när SMART hade konferens i Skövde kulturhus 2007-04-24.
Det var andra året i rad som LC
Skövde gav 10 000 kronor till
SANT-projektet. Projektet söker
påverka ungdomar i årskurserna
5 till 9 att bl.a. inte snatta, inte
dricka alkohol, ej använda narko-

tika eller tobak. Ett kontrakt upprättas mellan elev/målsman och
samordnaren där eleven förbinder sig att inte bryta mot SANTs
regler. I gengäld får eleven del av
utlovade förmåner, bl.a.från
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skänkta pengar som går till vinster och utlottas bland deltagarna.
Brott mot kontraktets regler gör
att förmånerna dras in.
LC Skövde tycker att SANT-projektet är en mycket bra idé som
klubben gärna stöder liksom
många lionsklubbar i andra delar
av landet stöder SMART.

