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Tack för allt stöd!                            

I denna, vår tredje krönika, har vi åter anledning att tacka för 
det fina stöd vi får från företag och privatpersoner i Håbo kom-
mun. Hela vår verksamhet bygger ju på er medverkan och här 
vill vi igen påminna om att nettot av insamlade medel oavkor-
tat går till vår hjälpverksamhet. Viktigt att påpeka är också att 
nettot inte belastas av några som helst organisations- eller ad-
ministrationskostnader, eftersom dessa betalas av våra med-
lemsavgifter.  

 

Syftet med vår Årskrönika är att i första hand presentera vår lokala verksamhet i 

kommunen och att redovisa vart insamlade medel tar vägen. Vi  tar också tillfället 

i akt för att presentera glimtar om Lions internationella engagemang och verk-

samheter. Samtidigt hoppas vi att Årskrönikan ska bidra till att allt fler upptäcker 

Lions  och att vår supporterskara och vårt medlemsantal därmed ökar ytterligare. 

Ett extra tack riktar vi till krönikans annonsörer, som gör det möjligt för oss att nå 

ut med denna information. Annonsintäkterna finansierar tryckningen och distri-

butionen till kommunens alla hushåll. Övrigt arbete med krönikan utförs på ideell 

basis inom klubben. 

Vi har så kallat brutet räkenskapsår, vilket innebär att vårt verksamhetsår inleds 

den 1 juli och avslutas den 30 juni året därpå. Det är anledningen till att vår Års-

krönika kommer vid just den här tiden på året.  

Krönikan distribueras till samtliga hushåll två veckor före Håbo Festdag, där vi 

hjälper till med arrangemanget och medverkar som förening för att presentera 

vår verksamhet.  

   
 

 

Verksam sedan 1959 

 

Antal medlemmar 

25 

Organisationsnummer 

817000-9222 

Bankgiro 

579-2957 

Swish 

1234 26 09 80 

E-post 

ls@balsta.lions.se 

Hemsida 

www.balsta.lions.se 

Facebook 

www.facebook.com/

Etablerad1959 

Kontakt 

info@balsta.lions.se 

 

Postadress 

Skvadronvägen 2 

746 52 Bålsta 

 

Lions Club Bålsta 
En liten cell i en världs-

omspännande organisation 

Klubblokalen Lejonkulan  

på övre våningen 

Med glada hälsningar från Håkan Jonsson,  

president i Lions Club Bålsta 2018-2019. 
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Lokalt i Håbo kommun 

Lions Quest i skolor och föreningar 15.625 kr 

Stipendier 35.000 kr 

Äldreboende underhållning  17.775 kr 

Särskolor utflykter 5.500 kr 

Hälsoäventyret, Tobaksfri duo   5.000 kr 

Premiering av skolelever som visat  

samhällsansvar 6.120 kr 

Personligt hjälpmedel 6.882 kr 

Summa   91.902 kr 

 

 

Övrigt i Sverige 

Lions Cancerforskningsfond 51.000 kr 

Neurologisk forskning UAS 35.000 kr 

Barndiabetesfonden 35.000 kr 

Barndiabetesläger  625 kr 

UAS Barnfond 20.000 kr 

Viking Camp ungdomsläger 5.000 kr 

Lions ungdomsverksamhet  500 kr 

Jubileumsfonden för utsatta svenska  

barn och ungdomar 5.000 kr 

Lions handikappfond 1.250 kr 

Lions Quest 1.000 kr 

Summa   154.375 kr 

 

Internationellt 

Lions internationella hjälpfond 10.000 kr 

Två fadderbarn via SOS barnbyar 4.400 kr 

Katastroftält  900 kr 

Mässlingvaccination i U-länder   10.000 kr 

Katastrofberedskapsfonden   2.500 kr 

Musik ungdom, Orkester Norden   500 kr 

Stödfond för nya projekt  2.500 kr 

Summa    30.800 kr 

Hur söker man hjälp 

från Lions? 

Skicka en ansökan till: 

Lions Club Bålsta 

Skvadronvägen 2 

746 52 Bålsta 

eller till: ls@balsta.lions.se 

Ansökan behandlas av styrel-

sen som ger rekommendation 

om åtgärd till närmast följande 

medlemsmöte. Här fattar man 

sedan det slutliga avgörandet.  

Vid bedömningen avböjer vi 

åtgärd om hjälpbehovet övers-

tiger våra resurser eller anses 

falla inom samhällets ansvars-

område. 

 

Hur hjälper man  

Lions hjälpa? 

Först och främst genom att 

stödja våra aktiviteter! En stor 

sådan är julkortsförsäljningen, 

som under årens lopp inbringat 

omkring 2 miljoner kr.  

Tack för det! 

Penningbidrag kan sättas in på 

bankgiro: 579-2957, eller 

swishas till: 1234 26 09 80. 

Och du kan välja bland poster-

na i redovisningen till vänster 

vart pengarna ska gå. 

Tack på förhand! 

 

Och - kom ihåg! 

Nettot av insamlade medel går 

oavkortat till vår hjälpverksam-

het. Och nettot belastas inte av 

några som helst organisations- 

eller administrationskostnader. 

Dessa betalas helt av med-

lemsavgifter.  

 

Hit gick hjälpen 2017-2018 

Övrigt Sverige 

Lokalt 

Internat. 
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Årets stipendiater 
Vi stödjer Felicia Grimmenhags satsning mot OS 2020 

Lions har på olika sätt stöttat Felicia alltsedan 

hon påbörjade sin remarkabla satsning mot 

avancerad parasport. För ett par år sedan fick 

hon Sveriges Lions Livskvalitépris som ett 

tecken på att hon i högsta grad representerar 

den fighterinstinkt  och ”aldrig ge upp attityd” 

som Lions uppmuntrar. Vår lokala Lionsklubb 

har fattat beslut om årliga stipendier för att 

stödja Felicias satsning mot ett av hennes 

stora mål - att kvalificera sig för deltagande i 

paradressyr under OS i Tokyo 2020. 

Lions önskar Lycka till! 

Under en av Håbo Musikskolas 
julkonserter på Fridegårdscenen 
i december 2017 fick Lions Club 
Bålsta tillfälle att dela ut stipen-
dier till fem uppmärksammade 
elever.  
 
Var och en av dessa fick ta  
emot ett diplom och en  summa 
pengar av vår president.  

Elever i Håbo  
Musikskola 

Skolans motiveringar: 

"Amy Smit är en cellist som tar alla tillfällen att spela 
både i musikskolans olika ensembler, orkestrar och solist-
iskt, men syns också i egna projekt och konsertsamman-
hang. Amy tar ut musik på gehör, nedtecknar och använ-
der musikens alla språk med stor känsla och lyhördhet." 

"Linnea Holmer har med sin fiol deltagit i en mängd 
musikaliska sammanhang. Hon är en självständig violinist 
som hänger på i alla sammanhang och alltid med en glad 
och positiv attityd som smittar av sig på hennes omgiv-
ning." 

"Nova Flink är en sångerska som med mod och nyfi-
kenhet tar sig an nya utmaningar. Fördjupar sig i jazz och 
improvisation men är ändå öppen för att delta i olika pro-
jekt med olika grupper och ensembler. Nova har redan ett 
eget personligt uttryck i sin sång." 

"Med smittsam spelglädje och ett omättligt intresse för 

musikaliskt lärande har Pontus Lardner blommat ut 
till en fullfjädrad basist med stor genrebredd. Han har 
dessutom nyligen påbörjat resan mot att lära sig spela 
kontrabas." 

"Gustav  Huovila är en person med stort engage-
mang för musik, Han är lyhörd i ensemble och visar gott 
kamratskap. Gustav visar stor bredd, nyfikenhet och äkta 
spelglädje på de instrument han trakterar." 
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Linnea 

Amy 

Nova 
Pontus 

Gustav 

Annons EYES4YOU
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Annons Håbo Buss
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Nöjd AB erbjuder förpacknings- och emballagelösningar,  

främst inom transportemballage.    

 

Vi är totalleverantör och bistår i hela förpackningskedjan  

från förbrukningsmaterial via maskiner och service till  

lagerhållning.  

 

Nöjd AB präglas av personligt engagemang för kunder  

och samarbetspartners.   

 

Genom ett nära samarbete hittar vi totalekonomiska  

lösningar som möter och matchar kundens behov.    

 

Idag är Nöjd AB ett av landets ledande fristående gros-

sistföretag inom transportemballage och omsätter 200 

miljoner kronor.  

 

CHRISTER NÖJD AB   

Box 93   

746 22 Bålsta  

Besöksadress: Hantverksvägen 5   

Tel. 0171-46 80 00 | Fax. 0171-566 07  

info@nojd.se  

www.nojd.com  
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På Håbo Festdag är vi multiaktörer. 

Tält med lotteri och informations-

material längs stora gågatan 

Parkeringsvärdar 

Återbruk och återvinning - insamling av 

ogiltiga mynt, sedlar och begagnade 

glasögon 

Fiskdamm med återbruks-

leksaker som vinster 
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I december ”äger” vi Bålsta Centrum 

Lions och musikskolans Luciafölje underhåller mer än 100 seniorer i samlingslokalen Skeppet. Överskottet från entréavgiften blev 

drygt 3 000 kr och skänktes till Lions hjälpkassa. Även kommunhuset, kommunens äldreboenden och Skokloster besöktes av  

Luciaföljet. 

Att utan kostnad önska klappar hos Lions 

tomte på julmarknaden är populärt bland 

barnen. Har man tur i lotteriet så kommer 

tomten hem med det man önskat! 

Under december månad 

”äger”  vi Bålsta Centrum!

Här säljer vi våra julkort fyra 

dagar i veckan och arrange-

rar julmarknad och Lucia-

firande 

Lejondamernas hantverkslotteri 
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God mat från museets 
restaurang och under-
hållning av klubbens 
egen dragspelsvirtuous, 
Bernt Gahn, präglade 
kvällen, som också in-
nehöll utdelning av alle-
handa utmärkelser, 
samt invigning av  ny 
medlem, Sune Öberg 

Träffas, trivas, tjäna (= hjälpa)... 
...är vårt lokala motto, som indikerar att social samvaro 
bland medlemmarna är en viktig ingrediens i vår klubbs 
verksamhet. Vi har därför en Program- och festkom-
mitté som ser till att vi varje år får tillfälle att träffas med 
våra respektive på fester och utflykter av olika slag. 

I november 2017 hade vi en höstfest på Åbergs Mu-
seum, där också Lasse med hustrun Inger var med. 
Festen blev extra festlig eftersom vi kunde fira 20-
årsjubileum med Lasses julkort, som under alla år gett 
oss runt två millioner kronor netto till vår hjälpkassa! 

Pilotdrömmar blev nästan 

verklighet 
Vår Program- och festkommitté har också salig-

gjort de medlemmar som från barndomen 

drömt om att bli piloter. Kommittén har under 

det senaste verksamhetsåret arrangerat besök 

på Arlanda Flygsamlingar  och  Västerås Flyg-

museum. 

I Västerås gavs tillfälle att i någon mån förverk-

liga drömmarna genom att försöka manövrera 

luftfarkosterna i de många simulatorerna.  

Höstfest på Åbergs Museum 

Du som känner för vårt motto ”Träffas, trivas tjäna” är 

välkommen att dela vår gemenskap som fullvärdig med-

lem eller som stödmedlem!  

Ta kontakt med medlem som du känner, eller via  

e-post: ls@balsta.lions.se eller info@balsta.lions.se 

mailto:info@balsta.lions.se
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Annons Bålstadoktorn

Annons Fribergs Herrgård
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En träffpunkt för alla som gillar att 

umgås och kolla in/visa upp fräna 

bilar, bågar och moppar. 

Varje tisdagskväll från kl 18, maj t.o.m. au-

gusti, så finns det gofika med hembakt på 

Valla Gård strax utanför Bålsta. Sista tisda-

gen i månaden så grillas det även hambur-

gare. 

TT Garage har sina rötter i början på 80-

talet, då jag och Tommy Lundkvist som unga 

grabbar började mecka tillsammans. Då kal-

lade vi oss Torben Team – nu förkortat TT. 

Tommy drabbades 2015 av cancer och gick 

tragiskt bort i slutet av 2016. Under sjuk-

domsperioden så var Tommy drivande i att 

utveckla TT Garage och arrangera träffar. 

Tillsammans så engagerade vi oss i att 

bygga om Tommys Buick från 1949. TT Ga-

rage och bilprojektet var ovärderligt vad 

gällde att kunna flytta fokus från sjukdomen. 

Den insikten födde idén om att samla in 

pengar till cancerforskningen under namnet – 

Custom Fights Cancer 

Så förutom att träffarna är trevliga och 

uppskattade, så är det också ett välgören-

hetsarbete. Pengarna som kommer in 

skänks oavkortat vidare till Lions Cancer-

forskningsfond, på grund av ideellt arbete 

uppmärksammad för sina ovanligt låga 

omkostnader. 

Sedan 2015 har TT samlat in och skänkt 

över 225 tKr. TT är även stolt sponsor till 

Håbo FF Flickor 06/07. 

/ Anders Sundström 
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Hälsoäventyret är en hälsopedagogisk verksamhet inom Region 
Uppsala och ett komplement till skolans hälsoundervisning. Barn 
och ungdomar i årskurs 2, 4, 6, 7 och 9 undervisas i olika teman 
på Hälsoäventyret. Det handlar om kroppen, sömn och stress, 
tobak, alkohol och kärlek. Kunskap inhämtas med hjälp av olika 
sinnen och rekvisita används för att förtydliga hälsobudskapet. 
Hälsoäventyret finns förutom i Håbo  kommun även i Uppsala, 
Knivsta, Tierp och Östhammar. 

 

Många ungdomar säger att de aldrig vill börja använda tobak, 
men hur lätt är det egentligen att stå emot i kompisgänget?  

Tobaksfri duo är en vetenskaplig kontraktskrivarmetod som startade i Västerbot-
ten 1993 (25-årsjubileum!) och finns i hela landet. Syftet med metoden är att 
uppmuntra ungdomar till att fortsätta vara tobaksfria. En tobaksfri ungdom till-
sammans med en tobaksfri vuxen skriver under ett kontrakt där de lovar att vara 
tobaksfria. Tobaksfri duo finns på tre skolor i Håbo kommun, Gransäterskolan, 
Potentia Education och Slottsskolan. Förutom en bättre hälsa är förmånerna 
många, bland annat firas kontraktsskrivningen med tobaksfria tårtor och ett årligt 
vårlotteri. 

TACK, vare samarbetet med Lions Club Bålsta har vi möjlighet att dela ut fina 
priser till glada och tobaksfria elever. En heldag för två på Gröna Lund, en hel-
dag för två på äventyrsbadet Kokpunkten i Västerås och presentkort är några 
exempel på de mycket uppskattade priserna som tidigare lottats ut. 
  
Vi på Hälsoäventyret är jätteglada och tacksamma över att Lions Club Bålsta 
stöttar oss i det viktiga tobaksförebyggande arbetet i kommunen. 
 

Tillsammans kan vi göra skillnad! 

En verksamhet i linje med vårt eget 

värdegrundsprogram, Lions Quest/

Tillsammans, och därför en självklar 

aktivitet att stödja! 
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Vår Vår kunskap din trygghet 

Annons Lyssna & Njut
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Annons Lindströms husbilar 

(redigerad) 
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Kommunstyrelsen i Håbo visar intresse 
för vårt värdegrundsprogram  

Tillsammans-Lions Quest 
 
Det är mycket som händer i samhället idag och som påverkar barn och unga. 
Vad kan vuxenvärlden göra för att minska oro, psykisk ohälsa och trakasserier? 
Vi har nyligen upplevt #MeToo-rörelsen, som visar att skola och samhälle behö-
ver satsa mera på värdegrundsarbete. Eftersom Lions värdegrundsprogram an-
vänds på flera platser i kommunen ville Kommunstyrelsen, KS, veta mer om pro-
grammet. Representanter för Lions Club Bålsta bjöds in till KS sammanträde i 
april för att redogöra för värdegrundsprogrammet Tillsammans-Lions Quest. 
 

 
Lions erbjuder ett komplett, genomarbetat och förebyggande värdegrundspro-
gram/hjälpmedel som följer skollagen/läroplanens krav. Programmet omfattar 
flera steg, anpassade för alla skolnivåer från förskola till gymnasium, liksom för 
föreningar, föräldrar och företag. Lions Quest-Tillsammans skulle mycket väl 
kunna utgöra en värdegrundsstandard/-komplement i kommunen, eftersom det 
redan används i flera skolor och föreningar. 
  
KS tackade för informationen och vi kunde konstatera många gemensamma in-
tressen. Lions motto är ju dessutom: För samhällsansvar och livskvalitet. 

Detta är Tillsammans-   

Lions Quest 

Kurser och läromedel om värde-

grundsarbete och livskunskap. För 

förskola, grundskola,  gymnasium, 

föreningar och föräldragrupper. 

Totalt erbjuds åtta olika kurser. 

Används i mer än 100 länder i 

samarbete med FN. Inget vinstin-

tresse till skillnad från andra aktö-

rer på marknaden.  

 

TILLSAMMANS utvecklar färdig-

heter i att: 

- arbeta tillsammans 

- visa respekt för andra 

- ta ansvar 

- fatta  positiva/sunda beslut 

- handskas med konflikter 

- sätta upp mål 

 

TILLSAMMANS stärker barns 

och ungdomars självdisciplin, ärlig-

het, familjelojalitet, samhällsenga-

gemang och bidrar till att före-

bygga mobbing, våld och drog-

missbruk. 

TILLSAMMANS är, liksom Lions 

i sin helhet, partipolitiskt och reli-

giöst neutralt. 

TILLSAMMANS är en av de 

största satsningarna som gjorts för 

skolungdom inom området etik och 

livskvalitet för att erbjuda ungdom 

en drogfri uppväxt. Det är lionklub-

barna och våra medlemmar som 

spridit läromedlet  i Sverige. En 

verklig satsning på barn och ung-

dom. Det är viktigt att denna sats-

ning fortsätter.  

Se även www.lions-quest.se 
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Vid en Lions Quest träff med skolledningen för Grönada-

lenskolan fick vi en förfrågan från biträdande rektor Elin 

Hållén Quas om Lions var villiga att instifta ett pris eller 

en belöning till en enskild eller en grupp elever som un-

der läsåret gjort extraordinära insatser och visat stort 

samhällsansvar. Eftersom det ligger helt I linje med Lions 

värdegrunder och verksamhet ställde vi oss positiva. 

Under våren har vem som helst inom skolverksamheten, 

elever, lärare och övrig skolpersonal, fått nominera kan-

didater till utmärkelsen. I början på maj samlades en 

grupp bestående av representanter från skolledning, 

elevråd och Lions för genomgång av inkomna nomine-

ringar. Det visade sig vara ett ganska stort intresse att 

nominera sådana som man tyckte hade utmärkt sig. När 

genomgången var klar rådde stor enighet om vem som 

borde belönas. Det var dels en enskild elev, dels en 

grupp elever som hade utmärkt sig på ett exceptionellt 

sätt. Vi beslöt därför att dela ut två belöningar I år. Vid 

Grönadalenskolans profildag den 8 maj delades utmär-

kelserna ut: 

En elev i klass 5B, belönades som enskild elev med 

följande motivering: 

”Har lärt sig att ta ansvar och känna glädje för skolarbete, 

prestationer och resultat.” 

”Klarat att utveckla ett starkt och generöst självbero-

ende.” 

”Påverkar positivt klassens resultat och välmående ge-

nom sitt beteende”.  

”Klarar numer att hantera motgångar och ta nya tag.” 

”Har blivit en bra och pålitlig kompis som många tycker 

om att vara med.”  

”Visar enstor empatisk förmåga och har mod att stå upp 

för goda värderingar.” 

 

 

Eleven belöna-

des med ett di-

plom och får 

också, efter 

eget önskemål, 

en dag på 

Gröna Lund 

tillsammans 

med en kompis 

Fritidsgruppen på enhet 3, Ae3, belönades som 

grupp med följande motivering: 

”Fritidsbarnen har en tradition att bjuda in till adventsfika 

där man får lämna ett valfritt belopp för fikat. Beloppet 

går till eleverna som får enas om vad det ska användas 

till. I år enades man att skänka beloppet till barn som inte 

har det lika bra och som kanske inte ens får gå I skolan. 

Man skänkte alla pengar till ”Little Lions” som är en orga-

nisation som driver ett barnhem och en skola för föräldra-

lösa barn I Ghana.” 

Organisationen är lokalt förankrad I Bålsta och Enköping.  

Man har dessutom i skolans arbete kring hållbart sam-

hälle och ”Håll Sverige rent” samlat in kläder som var 

urvuxna och inte användes längre. Kläderna skänktes till 

”Little Lions” och skickades till Ghana. Eleverna fick se 

en film som togs när kläderna överräcktes, varvid många 

blev mycket berörda när de såg de mottagande barnens 

lycka att få något som av oss kanske betraktas som 

skräp.  

Att sätta andra barns välmående före sina egna önsk-

ningar är verkligen värt utmärkelsen ”Lions Tillsam-

mans”. 

Fritidsgruppen belönades också med ett diplom och en 

gemensam Upplevelse.  

Barnen har själva valt att tillsammans en dag besöka 

Grönadalenskolan och Lions premierar elever som visar 
samhällsansvar 
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Annons Åbergs Museum



20 

 

Annons Håbohus 

Annons Handelsbanken
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Annons Dalängen (Ronny)

Annons Svenska kyrkan
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Annons Peter Spolare

Annons Bilforum
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En fika med Felicia 
En torsdag i februari hade två av våra medlemmar, LP 
Gösta Westberg och Ronnie Jyrell, stämt träff med Felicia 
Grimmenhag på det nya caféet i Bålsta Centrum. Anled-
ningen var att (något försenat) få tillfälle att överlämna fjol-
årets stipendium för stöd till Felicias OS-satsning. 

Herrarna hade förberett sig på att behöva hjälpa Felicia 
med förflyttningen från rull- till caféstol, men hann aldrig 
ens göra en ansats. Med häpnadsväckande elegans och 
snabbhet svingade sig Felicia mellan stolarna helt på 
egen hand. 

Under fikastunden berättade Felicia lite om det som nylig-
en hänt och om sina närmaste engagemang. Hon berät-
tade att hon har en del tävlingar framför sig, och att hon 
nu har tagit körkort med behörighet som gör att hon själv 
kan transportera sina hästar.  

Bland kommande engagemang finns ett antal föreläsning-
ar där hon inspirerar andra att tro på sig själva  trots grava 
funktionsnedsättningar eller andra svårigheter. Insatsen 
som föreläsare blev uppenbar när hon efter en stund bad 
om ursäkt för att hon måste avsluta fikastunden och bege 
sig till Enköping. Det var dags att där hålla en av de popu-
lära  föreläsningarna om positivt tänkande... 

Vid ett av kommunfullmäktiges sammanträden överlämna-
des den litografi som utgjorde förstapriset i vårt julkorts-
lotteri 2016. Bilden visar när Lions Olle Atling överlämnar 
tavlan till kommunalrådet Liselotte Grahn Elg (till höger) 
och oppositionsrådet Agneta Hägglund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle kunde berätta att litografin, skapad och skänkt till lot-
teriet av Lasse Åberg, utföll som vinst bland de många 
lotter som Håbo kommun hade köpt och fördelat bland 
politiker och anställda. Men ingen vinnare hörde av sig 
och vi beslöt därför att överlåta litografin till lottköparen, 
som för övrigt är vår största julkortskund och supporter i 
allmänhet. 

Olle beskrev även kortfattat våra övriga aktiviteter och 
påminde om att Lions utmärker sig bland hjälporganisa-
tioner genom att inte belasta insamlade medel med orga-
nisations- och administrationskostnader. Dessa betalas 
helt av medlemsavgifter.  

Och historien upprepar sig!  

Förstapriset i jubileumslotteriet 2017 gick också till en lott 
köpt av Håbo kommun, utan att någon vinnare hörde av 
sig! Vi får alltså tillfälle att lämna över ytterligare en lito-
grafi, ”Ingers leksaker”, skapad och skänkt av Lasse 
Åberg. 

Kommunen kammar 
hem storvinster 
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Annons Eckerölinjen



25 

 

                                         
Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,4 miljoner med-

lemmar i mer än 200 länder och geografiska områden världen över.  

I Sverige finns mer än 10 000 medlemmar i 424 klubbar. 

 

Lions är en politiskt och religiöst obunden, ideell organisation, med samhällsnyttig 

inriktning. Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika samhälls- och hjälpprojekt 

för att göra världen bättre att leva i. Lions förbättrar livskvaliteten för människor 

lokalt, nationellt och internationellt. 

 

Lions internationella motto är We Serve (Vi tjänar). I Sverige är mottot För sam-

hällsansvar och livskvalitet. Lokalt motto i vår klubb är Träffas, Trivas och 

Tjäna (hjälpa). 

 

 

Lions grundades 1917 av Melvin Jones i 

USA: ”Världen behöver mera av med-

känsla och mindre av självupptagenhet.”  

 

 

 

Den dövblinda författarinnan Helen 

Keller talade på Lions kongress 1925 

och utmanade organisationen att bli de 

blindas riddare. Utmaningen antogs 

och synvårdshjälp är sedan dess en 

av Lions hörnstenar. 

 

Helen Keller avled den 1 juni 1968. 

Tre år senare deklarerade Lions att 

organisationen ska fira 1 juni som  

Helen Keller-dagen till minne av förfat-

tarinnan. 

 

 

 

 

Bland internationella spår av Lions verksamhet 

kan nämnas den vita käppen för synskadade. 

Den introducerades av en Lionsmedlem i USA år 

1930, vilket firas världen runt på vita käppens 

dag den 15 oktober varje år. 

 

Vill du veta mer om Lions - kolla på webben www.lions.se 

 

Lions hörnstenar 
 

1 Synvårdshjälp 

Vi hjälper till att återställa synen 

och att förbättra synvården. 

 

2 Ungdomsstöd 

Med Lions Quest och andra 

projekt ger vi ungdomar möjlig-

het att utvecklas och lyckas. 

 

3 Katastrofhjälp 

Lions hjälporganisation för stora 

katastrofer bedömer de ome-

delbara behoven och de lokala 

Lionklubbarna bidrar till att 

snabbt ge den hjälp som bäst 

behövs. I Sverige samarbetar 

Lions med MSB, Myndigheten 

för samhällsskydd och bered-

skap. 

4 Humanitär hjälp 

Lions identifierar de viktigaste 

behoven och  gör humanitära 

insatser som förändrar livet för 

människor runt om i världen. 

5 Miljö & hållbar utveck-

ling 

Hösten 2015 definierade FN 17 

mål för globalt hållbar utveck-

ling. Lions är verksamma inom 

8 av dessa, bl. a. inom målen: 

ingen fattigdom, ingen hunger, 

god hälsa och välbefinnande, 

god utbildning för alla, rent vat-

ten och sanitet för alla. 
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LCIF fyller 50 år! 

Lions internationella hjälpfond, LCIF, hjälper 

till efter katastrofer över hela världen, men gör 

mycket mer än så. Fonden satsar också på 

långsiktiga hjälpinsatser och på att bevilja an-

slag till många olika lokala lionsprojekt över 

hela världen. 

 

De långsiktiga projekten är bland andra kamp mot onödig blindhet (Sight First), 

stöd till ungdomar genom ett värdegrundsprogrammet Lions Quest för skolor, 

föreningar och föräldrar - och vaccination mot mässling, ett samarbete med Ga-

tes Foundation.  

LCIF hjälper lionmedlemmar förbättra människors liv runtom i världen. Eftersom 
LCIF möjliggör storskaliga projekt genom anslagsprogram, ökar Lions insatser 
på hemorten och i det globala samhället och tjänar ännu fler behövande runtom 
i världen. 

Donationer från 1,4+ miljoner lionmedlemmar i 200+ länder står för det mesta 
som LCIF får in, vilket gör stiftelsen globalt ledande inom humanitär service. 
Lionmedlemmar vet att deras donationer gör skillnad och att medel som anför-
tros LCIF kommer att stödja insatser som gör skillnad i samhällen och förändrar 
liv. 

LCIF ökar effekten av erhållna donationer genom effektiva partnerskap med 
andra stiftelser, företag och myndigheter på lokal, nationell och internationell 
nivå. LCIF omnämndes som den bästa frivilligorganisation i världen att samar-
beta med, enligt en oberoende undersökning år 2007 i Finacial Times.  

 

En miljard dollar  

Sedan starten 1968 har LCIF beviljat mer än 13 000 anslag på totalt mer än 
USD 1 miljard. LCIF vill fortsätta sitt dagliga arbete att stödja humanitära ser-
viceprojekt i hela världen och ge det behövande ett hopp.  

Vill du veta mer om Lions - kolla på webben www.lions.se 

 

Några resultat av 
LCIF verksamhet 

 
Under verksamhetsåret 
2015-2016 

500 000 personer blev hjälpta 
genom USD 9 480 060 i anslag 
för katastrofhjälp. 

3 994 860 personer blev 
hjälpta genom USD 13 874 392 
i humanitära anslag. 

19 länder utökade Lions Quest 
genom USD 1 437 287 anslag. 

USD 7 965 350 i anslag stödde 
vaccination av miljoner barn 
mot mässlingen och röda hund. 

USD 12 994 255 i SightFirst-
anslag gav synvård till mer än 
22 miljoner människor, förbätt-
rade 51 ögonkliniker och/eller 
utbildade 23 643 synvårdsspe-
cialister. 

 

 

Sedan starten 

Förhindrat allvarlig synförlust 
för mer än 30 miljoner männi-
skor 
 
Gett mer än 153,3 miljoner be-
handlingar mot flodblindhet 
 
Engagerat mer än 13 miljoner 
elever och 600 000 lärare i 90 
länder i värdegrundsprogram-
met Lions Quest 
 
Byggt eller utökat 615 syn-
vårdssjukhus/kliniker/andra 
enheter 
 
Genomfört mer än 19 miljoner 
synundersökningar för barn 
  
Genomfört synundersökning till 
mer än 350 000 Special Olym-
pics-idrottare från 85 länder  
 

http://www.lcif.org/SW/our-work/youth/index.php
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Sveriges och Europas första lionsklubb bildades i Stockholm den 24 

mars 1948, en händelse som i år firas med ett 70-årsjubileum på nation-

ell och Europeisk nivå.  

Fler klubbar etablerades så sakteliga i slutet av 40-talet och början av 50-

talet. Det var dock först en bit in på 1950-talet som etableringen av nya klub-

bar sköt fart i Sverige. Lions Club Bålsta bildades i maj 1959 med en cere-

moni i Yttergrans kyrka (bild nedan). Charterbrevet (nederst till höger) är un-

dertecknat den 23 juli samma år. Nästa år (/2019) är det alltså dags för ett 

lokalt 60-årsjubileum i Bålsta! 

Bålstaklubben bildades med 16 medlemmar. 

Deras namn finns sirligt nedtecknade på 

charterbrevet som stadfäste klubbens tillbli-

velse (till höger). 

Förste president blev Thure Lidén, frisören 

som skämtsamt kallades för ”Rubb och 

stubb”  När Thure fyllde 70 år hyllades han 

med ett porträtt (i mitten till höger) skapat av 

konstnären Erik Hermansson. Porträttet illu-

strerar även Thures arbetsmiljö. 

Not. Den svarta texten i porträttet är införd på ett 

fotografi och finns inte med på originalet. 

Yttergrans kyrka 

Vill du veta mer om Lions - kolla på webben www.lions.se 

Lions firar 70 år i Sverige och 
Europa, snart 60 år i Bålsta! 
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Annons Combimix

Annons Cell Solar
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Annons Frids Rehab

Annons Hustryckarn
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Bli ”Lionsvän” och hjäIp oss under våra aktiviteter!              

Vi i Lions Club Bålsta syns ofta, iklädda våra gula västar, när vi 

arbetar som funktionärer här i kommunen eller bedriver aktiviteter i 

egen regi. Vi sköter parkeringar vid olika event, bl.a. på Nationalda-

gen och Håbo festdag. Ibland skulle vi behöva vara några fler, 

även under egna aktiviteter, som t.ex. julkortsförsäljningen. Du som 

vill stödja vår verksamhet och hjälpa oss någon gång per år, ta 

kontakt med medlem som du känner eller meddela ditt intresse via 

e-post till: 

  

ls@balsta.lions.se  eller info@balsta.lions.se 

De pengar vi får in för Din och vår insats går oavkortat, och utan 

administrativa avdrag, direkt till våra olika hjälpverksamheter. 

 

 

 

VÄLKOMMEN! 

Annons Bålsta Kabel TV

mailto:ls@balsta.lions.se
mailto:info@balsta.lions.se
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och hjäIp oss under våra aktiviteter!               

Sista publika framträdandet under verksamhetsåret 2017-2018 gjorde vi på  

Nationaldagen i Skokloster. Där hade vi hand om parkeringen samtidigt som 

vi presenterade vår verksamhet i eget marknadsstånd med lotteri. 

Nästa evenemang där du kan se de gula västarna i aktion är Håbo Festdag den 

18 augusti.  Här är vi medarrangörer med uppgift att vara värdar för alla  mark-

nadsförsäljare, sköta parkeringen på Gröna Dalens grusplan samt bevaka den 

kontinuerliga städningen under festdagen. 

Dessutom har vi eget marknadsstånd med informationsmaterial, festdagslotteri 

och glasögoninsamling. Under det senaste året har den ständigt pågående in-

samlingen resulterat i ca 1 000 par uttjänta glasögon som rengörs, mäts upp och 

skänks till synskadade i länder där man lever under knappa förhållanden och 

inte har råd att köpa glasögon. 

Vi tackar för att ni tar er tid att lämna glasögonen i våra insamlingslådor! 

mailto:ls@balsta.lions.se
mailto:info@balsta.lions.se
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      Hjälp Bålsta Lions Hjälpa! 
BG 579-2957 

Swish 123 26 09 80 

Något du undrar över när det gäller: 

Vår klubb? - välkommen till info@balsta.lions.se 

Lions i stort? - välkommen till www.lions.se 

Lions Club Bålsta 
För samhällsansvar, livskvalitet och hållbar utveckling.  

Till för att hjälpa, finns på plats och gör det möjligt! 


