
Välkomna alla vänner - 
tillsammans kan vi göra 
vi skillnad 
En lördag med flera föreläsare och vår gäst 
Marianne Mörck från Malmö Opera

Clarion Hotel, Engelbrektsgatan 16 Malmö  - 18 april 2015

Lördagen den 18 april, är du välkommen tillsamman med vän/väninna till en lördag 
med spännande innehåll -Vi kommer att tala om vårt program Kvinnor i Lions 
tillsammans med Kvinnor i Lions från de övriga Nordiska länderna, och om olika 
projekt med en koppling till kvinnors liv och hälsa.  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Vårt fantastiska tältprojekt i Lions -
”Bring Quality to Life” är namnet på den 
aktivitet där Lions i samarbete med MSB 
(Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap) gör livet bättre för de 
nödlidande efter en naturkatastrof.



Våra blå tält sänds till katastrofområden med fraktplan 
från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap). 
Lionsmedlem Lina Eiserman Ålund, från LC Mölndal, som 
är utbildad och anställd av MSB berättar om sin resa med 
katastroftälten till Pakistan.

En av våra välkända lionsmedlemmar är Annette Eiserman-
Wikström, LC Mölndal, som vi ofta sett som ordförande vid 
våra Riksmöten. Annette har också varit ordförande för 
Sveriges Lions Guvernörsråd och kommer att tala om hur 
ledarskapet i Lions kan stärka ledarskap i yrkeslivet.

Anette Axelsson är projektledare för vårt fina projekt för 
unga kvinnor i Nepal. Hon berättar om verksamheten på 
Lions Skill Training Center, skolan som ger unga flickor i 
Nepal en framtid.

Shalini Persson, LC Be The Change, kommer nästan direkt 
från Kongo och kvinnocentret Dorkas samt Panzisjukhuset, 
där Dr Mukwege hjälper Kongos våldtäktsdrabbade kvinnor 
och barn. Hon berättar om resan och sin klubb som bl.a. 
samlar in genom självförsvarskurser för kvinnor och den 
kommande välgörenhetsbalen.
	  	   	   	   	  

	   Marianne Mörck, välkänd från Malmö Opera och många 
andra scener.  Marianne är i grunden sångerska, men har 
också mångårig erfarenhet som skådespelare, regissör och 
radioröst mm. Hon är en entertainer som sjunger, spexar och 
bjuder på sig själv på ett helt oefterhärmligt sätt, speciellt 
när ämnet är kvinnor och de roller vi har/tar.

Den 18 april på Clarion Hotel (Engelbrektsgatan 16) i Malmö startar vi med 
förmiddagskaffe kl 09.30 och beräknar avsluta vid 14.30-tiden.

Förmiddagskaffe och lunch ingår.

Kostnaden, 200 kronor, betalas in till Lions distrikt 101S, bankgiro: 820-9603, ange 
”Kvinnor i Lions” och ditt namn.

Anmäl att du kommer till Eva Persson, mailadress: perseva2014@gmail.com före den 
20 mars 2015.

Varmt välkommen!
Eva Persson, Kvinnor i Lions
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