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Lions Klubb Indal-Liden-Holm medver-
kade i höstas med en gåva om 25.000:- till 
den stora insamlingen för inköp av en andra 
strålkanon till Sundsvalls sjukhus. Den lokala 
Lionsklubben har under åren delat ut pengar 
såväl till enskilda personer som till organisa-
tioner. Lions Cancerforskningsfond vid Umeå 
Universitet, Barndiabetesfonden, Barncan-
cerfonden, Kronprinsessan Victorias Fond är 
några behjärtansvärda mottagare under sena-
re år.  Men även till pianostämning resp. ny 
flagga till Solgården har Lions givit stöd till.

Lionsklubben bildades 1984 på initiativ av 

LIONS SKÄNKER 25.000:- 
TILL STRÅLKANON

Jan Nilsson, president i Lions Klubb Indal-Liden-Holm överlämnar en check om 25.000:- 
till Roland Östling, representant för Träpatronerna, till insamlingen för en andra strål-
kanon till Sundsvalls sjukhus. Lionsmedlemmar flankerar från vänster Yngve Åman, 

Mårten Ragnestedt, Bert Backlund, Ulf Unander, Ingvar Backlund, Jan-Ove Olsson och 
Jan Olsson vid överlämnandet på Österström Konferens & Rekreation måndagen den 7 

december 2009. Foto: Arne Johansson

framlidne rektorn för Lidens skola Stig 
Cahling. Det är således 25 år sedan star-
ten. Allt arbete inom Lions görs på ideell 
grund. Inte mindre än 99 % av insamlade 
medel går vidare som gåvor. Förutom di-
rekta privata gåvor så ställer klubben upp 
varje höst och gör vägmarkeringar, på 
bl a Oxsjöfjället, av 7 mil skogsväg  inför 
stundande snöplogningssäsong. Skogsbo-
laget SCA skänker varje år ett stort björk-
vedlass som säljs till högstbjudande. Trots 
att klubben idag bara räknar 12 medlem-
mar, så gäller det gamla talesättet i högsta 
grad: ”Många bäckar små gör en stor å”.
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Faktaruta

Lions Club International är en ideell välgörenhetsorganisation som bildades i Chicago 
1917. År 1948 kom Lionsrörelsen till Europa. Medlemmarna arbetar ideellt och utan 

politiskt eller religiöst ställningstagande för människor i nöd och en värld i fred, allt efter FN:
s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Administrationskostnader finansieras genom 
medlemsavgifter och alla insamlade medel går oavkortat till behövande. Ordet LIONS är 
ursprungligen en förkortning av rörelsens motto ”Liberty Intelligence Our Nation’s Safe-
ty”. I hela världen finns idag ungefär 1,4 miljoner medlemmar utspridda över 200 länder i 
46.000 klubbar, och i Sverige 505 klubbar med 13 200 medlemmar. Lions internationella 
motto är ”We Serve (Vi tjäna. Vi hjälper.)”. Det svenska mottot är ”För samhällsansvar 
och livskvalité”. Insamlingsstiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond har 90-konto: 90 1948 -0.

Den 1 juli 2009 valdes Jan Nilsson i Dacke 
för det kommande året till president för Lions 
Klubb Indal-Liden-Holm. Att bli vald med ti-
teln president är vi i Sverige inte så vana vid, men 
Lions är en internationell och världsomspän-
nande organisation. Sekreterare är Jan-Ove Ols-
son i Indal och kassör är Bert Backlund i Liden.

Arne Johansson
Järkvissle

En välbehövlig paus för Lionssupportrar i vägmarkerings-
jobbet på Oxsjöfjället. Foto: Jan-Ove Olsson.

Jan Nilsson i Dacke är ny president i Lions 
Klubb Indal-Liden-Holm sedan 1 juli 2009. 

Foto: Arne Johansson.


