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Rapport från LC Vallåkra/Rydebäck 
 
28 medlemmar 
Kyrkokonsert i februari gav rekordintäkt 
På tur  
(pl)ankrace 4 maj nedanför Stenkärlsfabriken Vallåkra 
Kul i juli, programbladsförsäljning 
Vallåkraträffen, städa vid mattält 
 
Hälsningar 
LP Claes Kinch 

 
Rapport från LC Bjuv 
  
Antal medlemmar:25 st. varav 5 kvinnor.  
Vi kommer att inviga 2 nya på avslutningen inför sommaren. 
  
Våra aktiviteter är i stort sett de samma varje år:  
  
Inkomster: Kyrkokonsert, julmarknad, julkortslotteri och några lotterier i ortens största 
livsmedelsaffär, oftast inför de större helgerna.  
En liten loppmarknad är på gång i september, och även en höstmarknad. 
Lions Mint har inte gått så bra på sista tiden, så där ligger vi lite lågt.  
  
Utgifter: Våra största utgifter har vi via Projektkatalogen.  
Lokalt bjuder vi pensionärerna på kommunens vårdboende på kaffe och under hållning 
ett par gånger/år och delar ut julblommor.  
En del övriga lokala bidragsansökningar kommer in då och då, en del  
beviljas och andra avslås. Vårt senaste månadsmöte hade vi på Söderåsens Forsgård, 
med islandshästar, där vi ekonomiskt 
hjälper en handikappad kille från Bjuv, så att han får rida och umgås med både 
kompisar och hästar, och det syntes tydligt på honom hur trevligt han tyckte  
att detta var.  
Det är också trevligt för oss att någon gång få se vilken nytta våra insamlade medel 
kan göra.  
             
MVH   
Einar Nilsson   

 
Rapport från LC Höganäs 
Som vanligt i LC Höganäs har vi våra loppisar två lördagar i månaden med ett förslag 
att vi ska ha det varje lördag. Vi får se. 
Vårens övriga aktiviteter är underhållning på äldreboende (påskrisen är redan gjorda 
och sålda)  
Stipendieutdelning och Jumbo Run i samarbete med sidvagnsklubben Svea. 
  
Med Lionshälsning, 
Ulf Carlson 

 

 
 
 
 



Rapport från LC Råå. 
 
Klubben har 33 medlemmar. 
3 nya medlemmar är på gång, förhoppningsvis blir det inval på juni mötet. 
 
Vår nya hemsida är igång och vi försöker att hålla den uppdaterad hela tiden. 
  
Vi är med och bidrar till programmen i projektkatalogen och stödjer en del egna projekt 
T.ex 
Droginformation till 6:e klassare på skolorna runt Råå. 
Bidrag till aktiviteter på äldreboenden på Råå. 
Sommarläger för barn från Tjernobyl. 
Projekt i Sydafrika för föräldralösa barn och Hiv smittade. 
Skolgång för barn i Thailand. m.m. 
 
En ny aktivitet för oss är att vi skall arrangera ett ankrace i Lussebäcken i juni 
och samtidigt sälja grillad korv, kaffe och kaka. (återstår att se vad det ger i pengar.) 
 
Planeringen för vår stora sommaraktivitet "Sillabordet på Råå" är i full gång. 
 
Klubben har också bestämt att vi skall delta i Helsingborgs Marathon till hösten. 
 
Hälsningar      

 LP Heikki Hansson LC Råå  
 

Rapport från LC Sofiero. 
 
Vi är 19 medlemmar – oförändrat. 
 
Under våren bjuds på tårta på äldreboendena Tuvehagen och Lundhaga. 
I april ordnades i samarbete med Attendo en ”herrträff” för hemtjänstnyttjare i området. 
Vi har köpt in och satt upp en hjärtstartare i Ödåkra Centrum. 
 
Före påsk sålde vi påskris vid Coop Väla och lottade ut en skänkt tavla. 
 Intäkterna gick till mässlingsinitiativet. 
Under sommaren är vi slottsvärdar på Sofiero och i augusti trafikdirigerare vi Stora 
Trädgårdsfesten på Sofiero. 
 
Hälsningar 
Kjell Johannesson LC Sofiero 
 

Rapport från LC Kärnan 
 
LC Kärnan har nu 16 medlem och 1 ny på gång till nästa möte. 
 
Under senaste två månad klubben har bidragit till följande : 
Sek 26000 till olika projekt från Distriktens projekt katalog,  
Sek 10,000 till Länkarna’s verksamhet i Helsingborg 
Sek 10,000 till ”Great Andoh” skolan i Ghana.  
 
Årets Fredriksdal Aktivitet med Eva Rydberg i spetsen blev vår stora aktivitet  
under sommar. 
Klubben kommer att vara aktiv i samband med Helsingborg Marathon. 
 
  

     Hälsningar 
    Geoffret Meredith LC Kärnan 

 
 



 


