
                                                  Resumé av Lionåret 2014/2015. 

- Juli Ny aktivitet Hamnfesten ca 7.000kr + 

- Juli Sillabord med fantastiskt väder, allt slutsålt t.o.m. vår egna tallrikar gick åt, trevlig 

efterfest. 

- I augusti startade vi upp med en kick off i Allerums kyrka och Gunhild Carling. 

- I september körde vi igång en ny aktivitet igen, sålde munkar på Coop och skramlade 

bössa utanför Teatern i HBG för världens barn. En annan ny aktivitet var att vi var 

funktionärer under Helsingborgs marathon och Lionsflaggorna vajade vid 

vätskekontrollen i Råå hamn. 

- I slutet på september ordnades en damträff i underhållningens tecken med Marianne 

Mörk, vin och räksmörgås på Idrottsmuseet. 

- I oktober skulle vi haft höstfest med matlagning på RHSS men klubbmästaren blev 

sjuk och vi ställde in. 

- Sista söndagen i november hade vi vår traditionella julmarknad med bra resultat. 

- I december ordnades det julfest på Råå IP och vi skulle haft långväga gäster, Lions 

bröder från Nepal men av olika anledningar blev dom försenade och kom några dagar 

efter festen. Dom kom med en massa suvenirer från Nepal till klubben. Dom blev 

guidade runt Helsingborg och bjudna på middag innan dom for hem igen. 

- I mars var tid för damträff igen på idrottsmuseet denna gången underhöll High Five. 

- I April ordnades det en trevlig utflykt med veteranbuss till Arilds vingård med rundtur 

och provsmakning och god middag. 

- I Maj ordnades en trevlig vårfest för de boende på fullriggaren. Med god mat, vin och 

underhållning. 

- I juni är det tid med en ny aktivitet igen det stora ankracet i lussebäcken. 

- Det har också planerats för 30 årsjubileet av sillabordet med många nyheter som 

förbeställning via nätet och färdiga tallrikar från Stefan Pålsson. 

- På distriktsmötet i Sjöbo kunde vår klubb vara med och dela ut 10.000 kr i stipendium 

för årets medmänniska till Värmestugan i Helsingborg. 

- Vi har också skapat ett nytt stipendium där vi skall premiera årets ungdomsledare. 

Tillkännagivandet skall ske på sillabordet varje år. 

- Vi har kommit igång riktigt bra med vår nya hemsida, vi också skapat en facebook 

sida. Vi hänger med ganska bra i utvecklingen och det är viktigt att vi är lyhörda för 

omvärlden. 

- Vi har varit representerade på alla zon och distriktsmöten och även på riksmötet iår. 

- Vi har haft bra möten med bra föreläsare och godmat. 

- Vi har haft lite bortfall på medlems sidan men även några nya, 3 supporters har gått 

bort. 

- Bernt har fortsatt sitt trägna arbete med drog info i 6: klasserna och vi har fortsatt 

med våra behjärtansvärda projekt för skolbarnen i Thailand och aidssjuka och 

föräldralösa barn i Sydafrika för att nämna några av våra projekt. 

- Sist men inte minst så har vi delat ut den finaste Lions betygelsen till en medlem i år. 

- Jag vill tacka styrelsen för ett bra samarbete, gott kamratskap, bra möten med högt i 

tak och många givande diskussioner. Tack till alla som har gjort ett fantastiskt jobb 



under året i våra olika kommittéer. Tack till alla damer som alltid ställer upp och 

hjälper till vid våra olika arrangemang utan er hade vi aldrig klarat det.  

- Tack för detta året. 

- Ett år går fort och nu är det tid att lämna över stafettpinnen till vår nye President  

Ulf Swanstein .  

- Lycka till och hoppas att det blir ett givande Lion år. 

 

Heikki Hansson 

Lions President 2014-2015 


