Lions uppgift
Lions uppgift är att engagera människor till frivilligt arbete för att möta humanitära behov, verka
för fred i världen och främja internationell
förståelse.

Lions valspråk
We serve – Vi hjälper

Sveriges Lions motto
För samhällsansvar och livskvalitet.

Lions Hudiksvall
Lions Hudiksvall samlar in pengar och fördelar
dessa till hjälpinsatser såväl lokalt, nationellt som
internationellt.
Vår klubb har idag cirka 29 medlemmar, både
män och kvinnor och vi träffas en gång i månaden, då vi har klubbmöten i “Lejonkulan”.
Du är välkommen till oss du också!
Kontakta vår medlemsansvarige:
Rolf Mikaelsson 073-052 46 21
eller någon av våra kontaktpersoner.
eller Du kan även skicka ett mail till oss på
lions.hudiksvall@gmail.com och skriva in
ditt namn, telefonnummer och att Du gärna vill
bli medlem i Lions Club Hudiksvall.
Lions Hudiksvall
c/o Bo-Göran Kernby
Slädvägen 42
824 40 Hudiksvall
E-Postadress: bo-goran.kernby@hotmail.com

Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,4 miljoner medlemmar, varav
12 000 i Sverige. Medlemmarna engagerar sig
ideellt i olika samhälls- och hjälpprojekt för att
göra världen till en bättre plats att leva i. Lions
förbättrar livskvaliteten för människor lokalt,
nationellt och internationellt.
Hjälpen sker från människa till människa och
styrs av lokala behov, då nätverket av
medlemmar i Lions finns i 210 länder och
geografiska områden.
Lions hjälper vid katastrofer, direkt och vid
återuppbyggnad. Lions arbetar för att stödja
ungdomar, exempelvis genom värdegrundsprogrammet Lions Quest - TILLSAMMANS och
genom att erbjuda läger i syfte att skapa förståelse för olika kulturer. Lions stödjer också
forskning mot cancer, barndiabetes och andra
folksjukdomar. Vi samlar in både pengar för att
bota onödig blindhet samt glasögon för hjälp
till synskadade i världen.
Lions i Sverige samlar in 50-75 miljoner kronor
per år. Insamlade medel går till hjälpverksamheten.
Lions organisation och administration betalas
med medlemsavgifter.
Stöd vårt arbete med barnen och ungdomarna
genom att Swisha 9019480
eller sätt in på PG: 90 1948-0
Märk: Jubileumsinsamling
Sveriges Lions Hjälpfond

2017/2018
Styrkan i Lions är att medlemmarna arbetar
tillsammans tvärs över gränserna oberoende av
social status och politiska eller religiösa förhållanden.
Ge några eller flera timmar av din tid.
Hur mycket bestämmer du själv.
Lions ger dig:
. Delaktighet i en internationell organisation
. Vänner och gemenskap
. Möjlighet att göra skillnad
. Livskvalité för dig och den du hjälper

Och det bästa av allt:
Lyckan av att hjälpa dina medmänniskor i Sverige
och i världen!

Dessutom är det roligt att vara Lions. På våra
månadsmöten gör vi bland annat studiebesök
på företag eller hos kulturpersoner eller har
inbjudna föredragshållare.

Besök gärna vår hemsida:

www.lionshudiksvall.se

Hur mycket vet Du om Lions Hudiksvall?

Tryck: Bosse Klingh 2016-09-28

Välkommen till oss, som medlem Du också!

Kontaktpersoner

Kerstin Holmberg
President
Lastagegatan 4 C
824 52 Hudiksvall
070-211 91 19

Reimond Dempwolf
Sekreterare
Gränsgatan 1
824 42 Hudiksvall
070-751 76 38
kerstin_holmberg@hotmail.com dempwolf@hotmail.com

Vår klubblokal

Vårt arbete i Hudiksvallsbygden

“Lejonkulan”

Lucia
- varje år besöker Lucia Hudiksvalls sjukhus och
äldreboenden i Hudiksvallsområdet, samt företag
och organisationer som önskar besök.
Konstrundan “Öppen Ateljé”
- fr.o.m. 2010 organiserar vi konstnärernas och
hantverkarnas årliga konstrunda. En del av överskottet utgör ett konststipendium till en ungdom,
resten går till övrig hjälpverksamhet.

Storgatan 47
824 52 Hudiksvall

Vi arbetar och investerar i bl.a. följande:
Internationellt
* Katastroffonden
- insamling av pengar som kan användas vid
katastrofer och andra nödsituationer i Sverige
eller utomlands.
(Lions hjälper till med utsatta EU-migranter)
Bo-Göran Kernby
Kassör
Slädvägen 42
824 40 Hudiksvall
070-262 53 22

Rolf Mikaelsson
Medlemsordf.
Tingsvägen 1
824 43 Hudiksvall
073-052 46 21

bo-goran.kernby@hotmail.com

rolf_abb@hotmail.com

* Glasögoninsamling
- glasögon kan komma till nytta i länder, där behovet är stort, men de ekonomiska möjligheterna
är små eller inga alls.
Nationellt
* Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska
sjukhuset i Uppsala
(adm. Kostnad c:a 1,0 %)
* Internationellt ungdomsläger
klubbarna i GävleDala distriktet samarbetar för
att anordna och genomföra läger för ungdomar
från andra länder.

Lars G Andersson
S.Kyrkesplanaden 8
824 43 Hudiksvall
070-602 56 77

Charles Sundström
Past President
Besvärsgatan 5
824 52 Hudiksvall
073-057 27 97

larsg.andersson@telia.com

charles.sundstrom@telia.com

Kontaktperson

* Handikappstipendium
* Barndiabetesfonden
* Narkotikasökhundar

Påskbjörkar
- försäljning av utsmyckade björkar till city
butikerna i GladaHudik.
Loppmarknad
- försäljning vid hamnmagasinen.
Julklappar
- besök på barnavdelningen, Hudiksvalls sjukhus
på julaftonen med utdelning av julklappar.
Lions Familjedag
-en Kuldag på Möljen för alla barn och deras
familjer.

- ankracet har vi varje vår i vår stad och överskottet används för att stimulera livet för våra
äldre som bor på pensionärshemmen i
Hudiksvalls kommun.

Övrig hjälpverksamhet
- kan vara varierande saker. Bidrag kan erhållas
efter ansökan och beroende om vi har innestående medel.
Majblomman
- hålls i och administreras av medlemmar i Lions
Club Hudiksvall.

Vi arbetar och utbyter erfarenheter med
andra klubbar, både på distrikts- som
nationell och internationell nivå.

