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mellan jordens folk
gällande humanitära
behov, genom
frivilliginsatser med
lokalt engagemang
och internationell
samverkan.
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Till årets teckningstävling kom det in 9 bidrag. Första pris gick
till Carl Paulsson klass 6 Valleskolan i Axvall, och som pris får
klassen 4.000:– vinnaren får 500:-. Carl trodde inte det var sant och
det tog en stund innan DG Gudrun övertygat honom att han gått
vidare till Sverige finalen.
På andra plats kom Amanda Åkesson klass 7A Forsens skola Tidaholm,
och där får klassen 2000:–, Amanda
får 300:-, det är otroligt vilket arbete
ungdomarna har lagt ner på tävlingen,

och enligt juryn var det svårt att välja
men deras utlåtande om vinnarbilden
var att den uppfyllde alla kriterier:
idé, tema, konstnärlighet och klarhet,
mycket avancerat bilduttryck.
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DG har ordet
Ute vräker snön ner och snart är
det jul, tänk vad tiden går fort ,
nu är det hög tid att gå ut och leta
granen eller kanske köpa den av
någon Lions klubb .Det är intressant att besöka klubbarna och se
hur Lionsarbetet fortsätter och vilken energi ni lägger ner. Vill tacka
alla klubbar som lagt ner mycket
stort arbete för att samla in pengar till Världens Barn ,den totala
insamlingen är nu uppe i 95 miljoner. Det är nu bestämt att nästa
år får Lions 4 % av den totala
summan.

brukar ligga högt upp på insamlingen.

Vänskapsbesök i Norge
Har i helgen varit och besökt norrmännens Distriktsrådsmöte 104J,
mötet var förlagt till Moss. Dom
jobbar hårt med att få igång nya
klubbar, alla ZO har utsett ett
område i sin zon där det bildas en
grupp som tar fram olika projekt
tex miljö, ungdom droger och hoppas att på så vis kunna starta nya

klubbar. Efter att ha tittat på Sveriges annonskampanj startar det
en sådan i Norge också, men med
helt andra bilder riktade mer till
ungdom.
Till våren kommer distriktet
101J att göra mer reklam för
freds-affischtävlingen.
Nyklubbbildning är det som
står högt på min önskelista. Efter
helgerna startar mitt arbete att få
igång Töreboda .
Jag vill önska er alla en fröjdefull JUL och ett GOTT NYTT ÅR.
Gudrun Rytterlund Nordström
Distriktsguvernör

Sök pengar från
Radiohjälpen
Klubbar kan nu söka pengar till
olika projekt från Radiohjälpen
där finns nu 35 miljoner.
Gå in på svt.se- radiohjälpen
Förutsättningar för ansökan:
Nationella ändamål: Radiohjälpsfonden och Kronprinsessan
Victorias fond, Internationella
ändamål och Världens Barn.
Ansöknings- och redovisningsblanketter: Det går att fylla i blanketten online men glöm då inte att
skriva ut en papperskopia ,lycka
till.
CSF II
I distriktet har det hittills kommit
500.000 kr till CSF II ,så planera
in någon aktivitet under våren till
denna insamling. Vårt distrikt

Undertecknad och DG 104J Asbjørn Hollund.

Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna i vår gemenskap:
Ingemar Järpemark
Niklas Johansson
Roger Eriksson
Ingemar Jonsson
Jill Nordh
Ulf Zell
Simo Heinonen
Harry Hermansson
Andreas Svensson
Christer Cronvall
Karie Ruus

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Järpås
Järpås
Kvänum
Vara
Hindås
Sotenäs
Trollhättan
Floby
Floby
Floby
Skövde/Ryd

Robert Andersson
Hans Andersson
Håkan Hindhammar
Peter Stridh Gustafsson
Reidar Hult
Gunnar Ullestad
Östen Arvidsson
Göran Stenbäck
Tore Andersson
Lisbeth Gustavsson
Håkan Andersson
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LC Lidköping
LC Lidköping
LC Lidköping
LC Tranemo
LC Färgelanda
LC Färgelanda
LC Amnehärad
LC Lysekil
LC Orust
LC Orust
LC Brålanda
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Samarbete mellan klubbar säkrar fortsatt aktivitet
I över 40 år har Lions loppmarknad varit en tradition i
Mölnlycke. Men tynande
medlemssiffror har gjort
arbetet allt tyngre för LC
Råda Mölnlycke. Tack vare
hjälp från grannklubben LC
Mölndal Kvarnbyn kan dock
aktiviteten ännu genomföras.
Andra helgen i september är det
marknadsstämning i Mölnlycke
och bråda dagar för Lionsmedlemmarna. Det bärs och kånkas,
det expedieras och emballeras. På
marknadsplatsen vid vackra Massetjärn intill affärscentrum är ett
antal färgglada tält uppslagna
och mycket lockar – allt från
möbler till skidor, husgeråd, böcker m m. Där erbjuds också lotter,
kaffe med dopp och då och då
muntra toner från Mölnlycke
Blåsorkester.

Minskade köer
Köerna vid stånden har dock
minskat med åren – kanske beroende på att folk fått det bättre och
ratar begagnat, kanske beroende
på konkurrens från t ex ”Blocket”
på Internet. Förr var Lions loppis
en strålande affär som inbringade
uppemot 150 000 kr brutto. De
senaste åren har intäkterna varit
betydligt lägre men ändå legat
kring 30-40 000 kr, vilket numera
– när utläggen betalts – delas
mellan de två engagerade klubbarna LC Råda Mölnlycke och LC
Mölndal Kvarnbyn och blir till
goda tillskott i bådas hjälpverksamhet.

Lionsgeneralen Reino Wikström, LC Råda Mölnlycke, och Nina Winsnes Berg, LC
Mölndal Kvarnbyn, på Lions loppmarknad i Mölnlycke.

Samarbetet extra roligt
Bland LC Mölndal Kvarnbyns
många kvinnliga medlemmar
finns flera från Mölnlycke, vilket
gör samarbetet extra roligt. Dessutom har den klubben inte tillräckligt med ”kraft i arm” för
att klara en egen loppmarknad
med alla tunga lyft det skulle
innebära.
Mölnlyckeklubbens medlemsantal har minskat från drygt 40 till
bara sex, men under jakten på

nya medlemmar samarbetar man
alltså med grannklubben när det
krävs många händer. Bättre än
att ge upp en bra aktivitet, tycker
man.
Samarbetet mellan klubbarna
blir alltså till ömsesidig nytta.
Kanske ett tips för andra små
klubbar?
Lena Haldin
LC Mölndal Kvarnbyn
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Besök hos Lions Club de Genève
På Lions Club Skövde
novembermöte berättade
lionsmedlemmen SvenRobert Ahlin om ett besök
han gjort hos Lions Club de
Genève denna höst. Då jag
tycker att berättelsen är av
intresse för Lions Nytts läsare översänder jag avskrift av
Sven-Roberts manus.
”Den 4 september besökte jag
Lions Club de Genève för att vara
med på deras första möte inför
hösten. Jag var medlem där
under de 17 år jag bodde och arbetade i stan, och det har förstås
satt sina spår.
Klubben har 125 medlemmar,
bara män. Det finns numera
ytterligare tre lionsklubbar, en
med endast damer och de två
andra mixed damer och herrar,
som hos oss.
Lite speciellt var det med det
här besöket eftersom vår son Lasse, som bott största delen av sitt
liv i Genève, och medlem i samma
klubb sedan några år, nu började
sin funktion som dess President.

Strid mellan Sverige
och Schweiz
Innan jag går in på lite av själva
besöket är det värt att berätta om
striden mellan Sverige och
Schweiz 1948, då Lions kom till
Europa.
En svensk affärsman, Torgny
Lange i Stockholm, hade hört
talas om Lions och tog med sig
mera information därom till Sverige. Man var heller inte ovetande
om Lions i Schweiz och 1948 fick
de båda länderna en appell från
Lions USA om stiftande av en
värd klubb för Lions Europe.
Intresserade i bägge länderna
organiserade sig och det blev dags
att göra de inbetalningar till
moderorganisationen som erfordrades för bildandet av the Host
Club of Europe.

”Berättaren” Sven- Robert Ahlin, numera medlem av Lions Club Skövde.

Schweizarna, vana bankmänniskor, satte igång med att försöka
transferera pengarna, men Torgny Lange i Stockholm, som ju
hade affärer med USA och just då
var på plats där hade pengarna
på fickan, betalade cash och
saken var klar. Sverige blev Host
Club of Europe som distrikt 101
den 24 mars 1948. Detta till förtret för schweizarna som blev
distrikt 102 mycket kort tid därefter. Något som jag som svensk
ibland blev påmind om under
våra möten.

Förtreten har avtonat
Många år har gått sedan 1948 och
förtreten har avtonat, så till den
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grad att man i år alltså valde en
svensk som President. Det skall
sägas att förra året var en annan
svensk DG i kantonen.
Alltså! Åter till den 4 september
i år och mitt besök i Genève.
Höstens första lionsmöte inleddes i en mycket speciell verkstad
på en av huvudgatorna nära stadens centrum. Verkstaden var
känd för sin skicklighet att
restaurera bilar från början av
förra seklet. Dess ägare skulle nu
berätta för medlemmarna och
deras fruar, sammanlagt ett 60tal personer, om dyrgripar man
arbetat med under årens lopp.
Men innan dess var det en halvtimmes mingel efter det att Presi-
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denten välkomnat auditoriet och
kypare från en närbelägen restaurang bjudit omkring ”Presidentens apéritif”. Till min överraskning och inte minst till vår son
Lasses var det sed att kostnaderna för denna sedvänja skulle betalas ur Presidentens egen ficka.
Jag har glömt att fråga honom,
men det kan inte vara möjligt att
han skulle få punga ut med motsvarande 10 000 kronor.
När så verkstadschefen hållit
sitt anförande, fyra nya medlemmar presenterats av sina faddrar,
och besöket avslutats med en titt
på några gamla ekipage, var det
dags för den lekamliga spisen. En
kort promenad i det sköna höstvädret till en mångstjärnig
restaurang i området. Jag skall
inte gå in på detaljer, men det flera tal och lyckönskningar under
kvällen, som faktiskt avslutades
så pass tidigt som klockan 22. Nu
är det förstås inte så här varje tisdag, då Lions de Genève har sina
sammanträden. De hålls förresten normalt vid lunchtid. Det
egentliga lionsarbetet förs mestadels inom kommittéerna.

Ladys night
Vi klagar kanske ibland på att det
är svårt att få ihop deltagare i
våra aktiviteter, men än värre är
det i Genève. Lasse berättade att
man i dagarna ämnade arrangera
en Ladys night kombinerad med
insamling till hjälp för stadens
många uteliggare. Det finns fattigdom och levnadstragedier även
i ett land som Schweiz och städer
som Genève. Det gällde att samla
ett antal medlemmar från klubben att stå i en bar och under
kvällen hjälpa till med lite av varje.. Av klubbens 125 medlemmar
fick man ihop fyra personer: Presidenten plus past President plus
deras fruar. Det skall sägas att
aktiviteter som garderober, loppmarknader och liknande det vi
håller på med här hemma är helt
otänkbara i den latinska delen av
Schweiz. Däremot lyckas man
oftast med att finna personer i
samhället villiga att donera stora
pengar till andra hjälpaktioner.
Jag minns hur vi under min tid
fick ihop miljoner schweizerfrans
till bygge av ett stort sjukhus en
gång och en annan gång hjälpte vi

Minnesord.

Frälsningsarmén i deras välgörenhetsarbete.
Avslutningsvis skall jag bara
berätta att nästa år blir det firande av 60-årsminnet av Lions start
i Europa. Det talas om samarbete
mellan de tre första klubbarna:
Stockholm 101, Genève 102 och
Paris 103. Något kommer att ske i
detta avseende under maj
månad.”
Sven-Robert avslutar sitt anförande: ”Får jag veta mera och det
är någon från klubben här, som
vill vara med i det eventuelle
firandet, så skall jag återkomma
härom senare.
Jag framförde naturligtvis hälsningar till klubben i Genève från
oss och fick uppgift att återgälda
dessa till vår aktuelle President
Kaj-Eve och samtliga medlemmar
vilket härmed får anses vara sagt
och gjort.”
Med hälsningar från
Lions Club Skövde och
Lennart Allbrink (PR)

skap och klokhet utan också för att han aldrig var
rädd för att framföra åsikter, som ibland kunde
vara kontroversiella.
Lion Bengt deltog i mer än 50 riksmöten och
hans inlägg i debatterna har blivit klassiska.
Bengt Jennische var mycket aktiv i klubbarbetet
och ställde helhjärtat upp för Lions etik och syften
och det är helt naturligt för en man, som är generös och som värnar om sina medmänniskor. En
sådan man var han, Bengt Jennische.
När budet om hans bortgång nådde oss, var vi
inte beredda på det.
Han var ju med oss i vår verksamhet nästan
ända till sin sista dag. När han nu inte längre
finns med bland oss Lion-bröder och systrar, lämnar han ett stort tomrum efter sig. Vi saknar
honom

Bengt Jennische, Vänersborg, har avlidit efter
ett långt och verksamt liv, 94 år gammal.
Han var en mångsidig man, inte minst när det
gäller föreningslivet i vår stad.
För Lions gäller i detta i allra högsta grad. Hans
betydelse för Lions kan inte nog betonas och det
gäller inte bara lokalt i Vänersborg. Lion Bengt
har varit en förgrundsgestalt i hela lionrörelsen.
När Lions Club Vänersborg bildades 1954 var
lion Bengt en av grundarna och har därför liksom
klubben firat 50-årsjubileum. Lion Bengt var också klubbens förste president och har senare
beträtt betydelsefulla poster inom rörelsen. Bland
annat har han varit distriktsguvernör.
När Bengt Jennische talade, så lyssnade man,
inte bara för att Bengt var en man med stor kun-

LIONS CLUB VÄNERSBORG
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1.500 artiklar sålda
under fyra timmar hos Lions Loppis i Borås
När Lions Club Borås hade sin
sedvanliga avslutning av loppissäsongen så kom knallebygdens
folk. Det rörde ju sej om 50 % på
redan låga ordinarie priser. Man
sålde allt från böcker, leksaker,
husgeråd, textil till tavlor, skivor ,
TV och möbler.

Pengar till Sight First II
Hela bruttointäkten 15.489 går
till Sight First II. Dessutom
skickar klubben ytterligare 56.000 för att komma upp till 750
per medlem.
Uno Andersson (vid spinnrocken), som är ansvarig för loppisverksamheten är mycket nöjd
med säsongen och ser redan fram
mot vårens loppisar. Han lägger
tillsammans med sina parhästar
Bo Ahnbrink och Gösta Wiktorsson ner ett par dagar i veckan på
att hämta, sortera och prismärka
alla artiklar.

Drygt 600.000 på fem år
Mycket av pengarna har gått till
sjuka barn och under flera år har
Lions Club Borås skänkts mjukislejon till såväl lasarettet i Borås
som till ambulanssjukvården. Ett
sjukt eller skadat barn kan med
hjälp av ett lejon distraheras att
glömma det tråkiga och onda.

6

Det är kul att vara Lions

Lions Club Vårgårda
sålde för en kvarts miljon koronor
En glad president i Lions Club
Vårgårda, Birger Thumb (till
vänster på bilden) kunde även i år
summera en loppmarknad i
rekordklass. 250 000 kronor
inbringade vårgårdalejonens stora försäljningsaktivitet denna
höst. Paul Ekman, klubbens
nestor (i mitten) och Martin
Carlsson, ordförande i aktivitetskommittén var inte mindre
glada än presidenten över att vårgårdaborna även i år ställde upp
när det blev marknadsdags.
Loppmarknaden har varit en
institution i Lions Clubs och i vårgårdabornas liv, alltsedan den första
anordnades
1965.
Intäktsbruttot blev den gången
24 127 kronor. 100 000-kronorsvallen sprängdes 1978 och år
1990 passerades för första gången
200 000 kronor.
Klubbens aktivitetskommitté
har huvudansvaret för marknaden, som hålls i anslutning till
den stora lagerbyggnad som hyrs
för att härbärgera allt loppgods. I
byggnaden, som är ett före detta

Lantmännenlager, hyr Lions Club
Vårgårda ut uppställningsplatser
för husvagnar under vinterhalvåret. På vårkanten, sedan husvagnarna åkt ut, fylls det på med
loppgods och när det blir mark-

nadsdags i september brukar lagret vara smockfullt. Så även i år
och det lade grunden för rekordförsäljningen, en kvarts miljon
kronor.

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 31 januari
Lasse Welldén, 031-55 34 05
lassewel@algonet.se

Planerad utgivning verksamhetsåret 2007-2008
Nr 3: V 9 Nr 4: V 21
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Lions Club ORUST
Vid vårt första klubbmöte
inför det nya Lionsåret, tilldelades två medlemmar var
sin utmärkelse för sina
insatser, under många år,
inom Lions verksamhet. Det
var Gunnar Nicklasson och
Claes Wessberg, som av den
nytillträdde Presidenten
Thore Karlsson fick mottaga
Melvin Jones Fellowship.
Gunnar Nicklasson fick för sin
stora hjälpsamhet och då inte
minst för sin verksamhet att hålla ordning och reda på vår second
handbutik.
Claes Wessberg “Still going
strong” 85 år. Har under dom
senaste 10 åren varit vår kassör,
med all heder.

Bildtävling

Gunnar till vänster, i mitten Claes och längst till höger Thore

Lördagen den 22 september 07 anordnade vi en “Bildtävling” för alla 4-de klassare
med temat “ORUST VÅR Ö”
Vi fick in 164 bilder (teckningar)
av alla de slag. Fantasin var det
inget fel på. Bilderna hängdes
upp i samlingsrummet “Kajutan”
på vårt bibliotek. Första pris var
3000:- till vinnande bild. Andra
pris 2000:- och tredje pris 1000:-.
Bilderna hade bedömts av tre oberoende konsnärer och priserna
gick till respektive klasser som
vann.
Arrangemanget föregicks av lån
av afficher från Lions Nordstadsaktivitet i Göteborg. Poängpromenad inom bibliotekets lokaler med
frågor om Lions verksamhet. Allt i
syfte att skapa PR om Lions verksamhet.
Med vänlig hälsning
Erna Johansson
PR ansvarig för LC ORUST

Materialstopp till nästa Lions Nytt är
senast 31 januari
Lasse Welldén, 031-55 34 05
lassewel@algonet.se
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LIONS CLUB MARIESTAD HEDRADE EN
VETERANKVARTETT MED MELWIN JONES UTMÄRKELSER
Lions Club Mariestad startade det nya verksamhetsåret med att presidenten
Anders Collberg delade ut
Melwin Jones utmärkelser
till Tore Fjellman, Hans
Edvinson, Rune Dahlin och
Bo Zetterblad.

Under högtidliga former inleddes det nya verksamhetsåret i
Lions Club Mariestad. Presidenten Anders Collberg hade nöjet
att dela ut fyra Melwin Jones Fellowship.
Medlemmarna har tillsammans
gjort stora insatser för lions och
under åren innehaft viktiga poster både på klubb, zon och
distriktnivå. Klubbens nestor
Tore Fjellman har varit med
sedan Mariestadsklubben bildades 1954. Efter den högtidliga
inledningen följde månadsmöte,
planering för kommande aktiviteter och en avslutande supé.

Från vänster ses Hans Edvinson, Tore Fjellman, Bo Zetterblad och Rune Dahlin

Melvin Jones Fellowsship utdelning i Bengtsfors
Lennart Henricson, Lion:s Club
i Bengtsfors, blev vid sista
månadsmötet, hedrad med Lion:s
finaste utmärkelse, Melvin Jones
Fellowsship. Detta är efter att ha
varit aktiv medlem under 48 år.
Klubben är bara 4 år äldre. Lennart har varit Lion president
under två perioder, sekreterare
fyra perioder och har varit mycket aktiv och innehaft mängder av
styrelse- och andra uppdrag inom
klubben.
De närvarande mötesdeltagarna tackade Lennart med en varm
applåd och önskade honom fortsatt gott medlemskap i många år.

Lion president Jan-eric Nolander, överlämnar utmärkelsen till Lennart Henricsson.

Gothleij
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Lionvänner !!
Det är nu c:a 7 månader kvar av
Lions världsomspännande aktivitet för våra synskadade medmänniskor ute i världen.
Vi 1297000 medlemmar runt om
i världen har t.o.m. november i år
samlat in 133 milj. USD. Vårt mål
är 200 milj. USD. I kampanj Sight
First I blev resultatet 143 milj.
USD.
Som vi ser nedan har vi i 101
VG redan samlat in runt 550.000,
vilket är en 1/3 del av vårt gemensamma mål på 1,7 milj. kr.
Nu har vi stora aktiviteter
framför oss i form av Lucia och

julmarknader av alla de slag. Vi
kommer att få in mycket pengar
och jag hoppas att det kommer
upp skyltmaterial som berättar
om ”Lions kamp mot onödig blindhet” och vilket behov det finns ute
i världen. Använd skylten ”plåsterpojken” som de flesta klubbar
beställt. Ber att ni öronmärker en
stor aktivitet för ”kampanj
SightFirstII.
För de 550.000 kr kommer vi i
101VG att rädda synen på 13750
medmänniskor. Att rädda ett
barn från mörkret kostar inte mer
än vi betalar för BicMac !!
Melvin Jones Fellowship.

• Sätt in pengarna till Distriktskassören. Märk inbetalningen
”Melvin Jones CSFII”.
• Fyll i blanketten (finns på
Lions hemsida) och under punkt 6
”speciella instruktioner”, skriv
”pengarna inbetalt till Distriktskassören 101VG. Avser CSFII”.
Då får vi med alla belopp på
distriktets redovisning.
Har du frågor, ring mig eller DK
Björn Wahlenius.
Vi vet att Lions är de synskadades riddare. De har stor tillit till
oss, låt oss hjälpa dem !
Nu hjälps vi åt att nå vårt
mål !!
Lionhälsningar

Om ni vill beställa rubr.
Gör så här:

Jan Granlund
LC Hindås
Distriktsansvarig CSFII

CAMPAIGN SIGHTFIRST II 2006-2008
t.o.m. november 2007

2007-2008
Aktivitet
CFS II
Zon 1
Amnehärad
Hova
Götene
Lyrestad/Hasslerör
Mariestad
Moholm
Totalt
Zon 2
Skövde/Ryd
Hjo
Karlsborg
Skövde
Skultorp
Tidaholm
Tidan/Väring
Tibro
Falköping
Floby
Stenstorp
Valle
Gudrun Rytterlund
Falköping/Ålla
Totalt
Zon 3
Bjärke
Grästorp
Järpås
Lidköping
Nossebro
Vårgårda
Kvänum
Skara
Vara
Vedum
Skara/Lisa
Totalt

Kalender

2006-2007
Per
medlem

Aktivitet
CFS II

Kalender

Per
medlem

722

27.750

34.000
8.675

829
321

8.250
76.925

750

30.279
8.875
30.000
16.642
131.046

3.700
800
4.300
2.700
4.800
1.200

827
88
823
428
725
1.372

200

9

5.000

192

26.000

1.238

2.900
2.600
2.400
3.000
2.700
3.100
2.200
4.000
2.700
2.200

691
941
760
876
631
531
115
500
117
95
922
619
från 60 år
864

26.000
-

17.845
20.000
25.740
18.900
14.363
15.500
15.000

10.640

760
60

2.000
41.840

2.000

14.000

358

5.000

172

41.800
20.000
3.800

1.100
666
200

12.916
14.130
3.300
15.750
206.644

3.000
Privat don.
2.400

12.225
15.000

1.900

5.000
5.000
18.000
15.372
14.240
23.875
122.287

84.600
10

2.200
225
3.800
5.000
450

706
384
100
15
220
344
750
394
506
0
555

Det är kul att vara Lions
Aktivitet
CFS II
Zon 4
Alingsås
Borås
Borås/Ullsaxen
Viskafors
Fristad
Hindås
Herrljunga
Ulricehamn
Toarp
Totalt
Zon 5
Tranemo
Horred
Kinna/Skene
Svenljunga
Sätila/Hyssna
Svansjö
Totalt
Zon 6
Lindome
Råda/Mölnlycke
Landvetter
Kållered
Mölndal/Kvarnby
Varberg
Onsala/Vallda
Åsa
Totalt
Zon 7
Torslanda
Gathenhielm
Gothia
Lerum
Tuve/Säve
Ale
Göteborg
Floda/Gråbo
Partille
Partille/Sävedalen
Totalt
Zon 8
Sotenäs
Ljungskile
Orust
Stenungsund
Tjörn
Uddevalla
Munkedal
Lysekil
Strömstad
Tanum
Totalt
Zon 9
Bäckefors
Bengtsfors
Brålanda
Dals Ed
Mellerud
Färjelanda
Lilla Edet
Trollhättan
Vänersborg
Totalt

Distrikt Totalt

Kalende

25.000

Per
medlem

Aktivitet
CFS II

520

21.000
26.000

25.000
19.263
67.400
3.050
16.500
22.000

724
1.000

19.500
21.750
1.000

750
750
28

1.000

71

19.500
21.750
6.686
30.000
7.038
4.522
103.791

43.250
1.500
450

1.700
500

177
79

13.000

1.000

482

14.950

3.200

9.000
47.590
20.250
27.000
140.240

21.800

106
545

10.000

370

9.750
4.500
17.750
22.200
20.800
12.500

1.700

1.700

2.700
15.000

788

18.000
44.300

3.100
2.600
1.450
1.000
2.900
1.800

Per
medlem
490
828
2.413
250
687
851
107
40
0

166.063

72.000

12.500

Kalender

3.400

2.600
500
3.400
3.800
1.700
2.295

850
767
288
889
514
262

1.500
3.500

83
413
789
0
479
1.451
890
847

2.500
3.200
2.000
3.500
Inkl.Särö

1.900
1.000
2.600
3.200
1.600
2.000
2.400
1.700
400

609
160
750
918
685
829
95
927
47
100

122.300

15.000
26.390
16.600
20.000

2.000

625
977
808
689

4.000

500

155

1.000
3.500

62

81.990

24.800
2.500
18.750
25.500
40.000
17.250
636
4.000
1.100
4.500
154.886

2.400
2.600
3.300
2.500
750
150
2.000
1.900
1.000

800
12.000

3.200

39.000
10.000
20.761
69.761

2.700
7.000
9.700

14.000
15.000
7.000
21.000
19.700
20.742
128.890

529.616

21.800

1.272.847

1.668
566
798

11

3.800
1.076

8.148
3.500

551
196
854
1.107
1.465
78
206
157
343

266
500
108
789
388
777
960
835

582

B

Posttidning

Avsändare:
Lions Distrikt 101VG
c/o Sandstens Tryckeri AB
Box 2129
421 02 Västra Frölunda

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

Lions Club Fristad 25 år
Lions Club Fristad högtidlighöll sin 25 åriga tillvaro tillsammans med gäster från
distriktets Lions klubbar.
Även vår distriktsguvernör Gudrun Rytterlund Nordlund gladde oss
med sin närvaro. Gudrun överlämnade en gåva till klubben i form av ett
eget målat konstverk, som överlämnades till vår President Lennart Kallin (nedre bilden).
Under supén hölls även ett antal
gratulationstal och Past President
Hans Tagesson gjorde en sammanfattning av 25 års hjälparbete.
Lions Club Fristad har under denna tid kunnat stötta olika lokala och
internationella hjälp projekt med
inte mindre än ca. 2 miljoner kronor.
Därefter kunde i uppsluppen stämning Hemgårdens gamla golvtiljor
tas i anspråk för dans till musik från
proffsig 4-manna orkester.
På övre bilden ser vi DG. Gudrun
fästa Lions Clubnål på President
Lennart Kallins kavajslag.
Arnold Bark Lions Club Fristad.

God Jul & Gott Nytt År
önskas alla Lions vänner
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