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1. Nyhetsbrev mars 2021 
Nu ser vintern ut att ha släppt sitt grepp och vi får se fram emot en vår med sol och 

lite värme och att vi snart kan komma igång med våra sammankomster och 

aktiviteter. 
Trots att vi inte har haft några allmänna möten har det ändå hänt en del på 

lionsfronten. Vi hoppas att ni tagit del av det i de styrelseprotokoll som skickats ut. 
Ännu mer att ta del av hittar ni i mars månads nyhetsbrev. 

Förtjänsttecken 

Här får Torsten Dahlman sitt bevis för 45 års medlemsskap i 

Lions. Torsten som alltid ställt upp för Lions får tjäna som ett 

föredöme och inspirationskälla för oss att kämpa vidare med 

lionsarbetet.  

Men inte bara Torsten uppmärksammades. Roland 

Wigersved, Svante Fagerlund, Per Jonsson och Kalle Högberg 

belönades också med förtjänsttecken för många Lionsår. 

Logdans på Skälby 

Något som säkert alla längtar efter. 

Vi har ju alla fått den fina listan på bokade orkestrar på logen i sommar. 

Härliga gäng som Streaplers, Blender, Sannex m.fl. Vi vet ju inte än hur  

det blir i sommar med coronan, som fortfarande hänger över oss. 

Men, vi lever på hoppet om att kunna genomföra detta helt eller delvis. 

Motionsgång på Skälby 

Ett trevligt sätt att ändå kunna träffas. 

Nu tar vi upp denna aktivitet igen. Det känns som att alla skulle uppskatta att få röra  

på sig, träffas och umgås och dessutom få lite frisk luft. Här går alla i sin takt och 

efter sin förmåga. 

Vi utgår som tidigare ifrån 4H Caféet på Skälby  klockan 10.00 och tar en halvtimmas 

promenad i de vackra omgivningarna kring Skälby. Och varför inte ta med en god 

vän. Kanske kan det få några personer intresserade av att gå med i vår klubb. 

Till att börja med så bokar vi in onsdagar i mars. Vi startar den 10/3 samt den 24/3.  
 
Välkomna! 

Anders o Mats 
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2. Halvtid 

Mitt presidentår har nu nått halvtid, efter att jag efterträdde Hans Oscarson i juni. 

Då hade Coronaviruset härjat i flera månader och man trodde att det kanske började ge 

med sig. Förhoppningar om att vi kanske skulle kunna genomföra några LIONS- 

aktiviteter under hösten och vintern tändes.  

Tyvärr blev det inte så, utan läget blev i stället mycket värre med skärpta restriktioner 

som följd. För oss medförde detta inställda medlemsmöten och att styrelsemöten fick 

begränsas till max 8 personer, med rejäla avstånd mellan varandra. 

 

Det blev en sommar utan logdanser eller marknader på Skälby. Inga glada och upprymda 

barn som applåderade Findus och Pettersson. Bara en tom och tyst loge, med små 

avbrott för våra styrelsemöten och ett enda allmänt möte under hösten. 

Nattsvart läge kan tyckas, men ändå inte…  

Vi kunde notera en stor uppslutning av frivilliga, när vår systerklubb behövde hjälp med 

att distribuera ut 250 juldekorerade enar till företag och privatpersoner. 

Vi kan också med glädje konstatera att merparten av våra samarbetspartners och 

sponsorer valt att fortsätta stötta oss, trots att alla publika aktiviteter har fått ställas in.  

Vi ser detta som en mycket tydlig markering av ett långsiktigt engagemang och stort 

förtroende för Lions och vår klubbs hjälpverksamhet. 

 

Vi har också liksom andra föreningar I kommunen fått ekonomiskt stöd i form av 

hyresreduktion, som kompenserat avsaknaden av intäkter från publika aktiviteter på 

logen. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att klubbens ekonomiska status trots Corona-

virusets påverkan, är mycket tillfredsställande och att vi står väl rustade och inspirerade 

för att möta en förhoppningsvis mer normaliserad tillvaro under nästa vår och sommar. 

 

Vår önskan att få göra något gott inför julen infriades också när vi fick möjlighet att 

genomföra ett par trevliga insatser, som tagits emot med stor uppskattning. 

Dels skänkte vi drygt 50 tårtor till kommunens 17 äldreboende.  
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Tårtgeneralen Gunnar tillsammans med några klubbkamrater, redo för att leverera. 

 

Vi gav också kvinnojouren ett bidrag på 10.000 kr, till deras verksamhet för att hjälpa 

våldsutsatta kvinnor och barn samt utsatta unga personer, som vi 

hoppas skall få glädje av denna insats. 

 

En viktig ljusglimt i coronamörkret är ändå beskedet att vaccineringen nu kommit i gång 

och ger hopp om en ljusnande framtid. 

 

Nu hjälps vi åt och kämpar vidare med att hålla avstånd och att hålla ut ett tag till, så får 

vi förhoppningsvis åter möjlighet att träffas i aktiviteter och möten under mer normala 

förhållanden, när vi kommit in en bit i andra halvleken av mitt presidentår. 

 

Mats Larsson 

LP Lions Club Kalmar-Skälby  
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3.     Presidentens sammanfattning av verksamhetsåret 2019-20 

 

Ett annorlunda år för Lions och världen 

När jag den 18 juni 2019 tog över ordförandeklubban i LC Kalmar-Skälby efter Anders 

Ibohm, så var ambitionen att fånga an och fortsätta 

arbetet med att vidareutveckla klubbens verksamhet, 

med fokus på att tillvarata Skälbys möjligheter och 

utvecklingspotential.  

Namnändringen och satsningen på Skälby som 

varumärke hade slagit mycket väl ut. Ett nytt fint 

dansgolv, bra orkesterval och en positiv respons från de första danskvällarna indikerade 

ett trendbrott från de senaste årens nedgång i besökstalen. Det fina samarbetet med 

Anders och övriga klubbkamrater gjorde mig väl förberedd för uppgiften. 

Sommarens resterande logdanser blev också välbesökta och uthyrningen av logen tog 

fart, där Findus &Petterssons föreställningar drog fullt hus under juli.  En annan 

höjdpunkt var vårt parkeringsuppdrag vid BAOs 

konsert en underskön julikväll. Tillsammans blev 

detta en mycket positiv start på verksamhetsåret. 

Efter en lyckad höstfest för våra vänner med 

funktionsvariationer, laddade vi batterierna för 

vinterns höjdpunkt – Julmarknaden den 2a advent.  

Trots ruskväder kom det mycket folk och blev en 

lyckad föreställning, med rekordmånga knallar på logen.                                     

 
Helgen innan jul fick vi också möjlighet att pröva på ett nytt sätt att marknadsföra oss. Vi 

hade tackat ja på en inbjudan från Blomsterlandet att ställa upp och servera  

 



                         

Pdf 5:6                                                                                                                                                                           2021-03-03/ho 

 

glögg och pepparkakor, samtidigt som vi fick möjlighet att prata med besökare och 

informera om Lions verksamhet. Vi förväntade oss inte några nya medlemmar på 

direkten, men att det väckte nyfikenhet att söka mer information om vår verksamhet, 

kunde avläsas genom en markant ökning av besöken på vår hemsida. 

 

Nu börjar dock problemen att dyka upp. Den mycket uppskattade julfesten för 

funktionshindrade på Sandra, som vi tillsammans med våra vänner i den andra 

Lionsklubben och Falkens Scoutkår har arrangerat under många år, fick ställas in pga 

ändrad verksamhetsinriktning hos uthyraren.  

Detta blev en försmak av vad som komma skulle, men vi lät oss inte nedslås utan satsade 

på att arragera en vårfest på logen i stället. 

Efter juluppehållet och de inledande mötena i januari och februari, var vi fast beslutna 

om att ge allt för att vårens och sommarens aktiviteter skulle bli lyckade. Vi hade i 

grunden en mycket god ekonomi, vi hade många knallar förbokade till vårmarknaden, 

många uthyrningar av logen bokade för olika sommar- arrangemang typ bröllop och 

barnteater. Kalle hade också bokat upp populära okestrar till logdanserna.   Allt var 

bäddat för att detta skulle bli ett mycket bra Lionsår. 

Då slog det till …..ett okänt och förrädiskt litet virus som kom att påverka allt och alla. 

Inställda möten och social distansering blev vår nya verklighet. Kreativa försök med 

digitala styrelsemöten och fysiska möten med social distansering i all ära, men vi 

saknade kärnan i Lions verksamhet -d.v.s ”att tjäna”.  Att vi i olika aktiviteter träffas och 

samarbetar för att samla in pengar för olika typer av hjälp till behövande medmänniskor 

i utsatta situationer. 

Allt detta kom att lamslås under resten av verksamhetsåret och tyvärr ytterligare en tid 

framöver. 

Innan ridån gick ner hann vi ändå med att 
besöka ett par av kommunens träffpunkter och 
bjuda på uppskattad sång, musik och tårta och 
vi tog traditionsenligt emot Lucia under 
julfesten på Rosenlundska källaren.   
 

Vi lyckades också hitta ”ett litet titthål och 

ljusinsläpp i coronaridån”, när vi som tack och 
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uppskattning för livsviktiga insatser, kunde överlämna nya sköna soffdynor och en 

fruktkorg till personalen på IVA -Kalmar Lasarett.  

 

Det började så bra, men det kom att bli ett mycket annorlunda år för Lions och världen, 

där vårt normala vardagsliv på ett omtumlande sätt förändrades. Allt och alla 

påverkades och vi blev med brutal tydlighet medvetna om en stor global sårbarhet och 

ond bråd död. 

 

Det vi har upplevt, nu upplever och med stor sannorlikhet kommer att få leva med under 

lång tid framöver, visar på att Lions verksamhet blir ännu viktigare och kommer att 

behövas ännu mer i framtiden. 

När jag nu (med rekommenderad social distansering) lämnar 

över ordförandeklubban till Mats, är min förhoppning att hans 

presidentår kommer att bli inledningen till en normaliserad   

vardag och ljus framtid för Lions och vår klubb. 

 

Lycka till Mats, och tack för fin gemenskap till Er alla i klubben! 
Hans Oscarson 

 LP 2019-20 
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3. Välkommen till 2020 med Lions!  

Lions Club Kalmar Skälby, hade som vanligt Julmarknaden på Skälby som avslutningsaktivitet för kalenderåret. 

Vädergudarna var inte på vår sida, men trots det så kom uppskattningsvis 5000 besökare. Rekordmånga knallar 

hos oss på logen, tillsammans med andra uppskattade aktiviteter hos de övriga    Skälby-aktörerna medförde att 

vi kunde summera ett rekordstort ekonomiskt 

överskott, att använda för Lions 

hjälpverksamhet lokalt, nationellt och 

internationellt.     

Ett stort tack till alla besökare, knallar, utställare och 

alla ni från Lions och andra organisationer som 

trotsade vind och regn, och bidrog till att det blev 

en riktigt bra Julmarknad.  Nu laddar vi 

batterierna för Vårmarknaden på Skälby, den 26 

april!                                                                

                                                                                   

Klubbens julfest hölls traditionsenligt på Rosenlundska källaren, där det serverades en välsmakande och lagom 

tilltagen julbuffé. Vi fick också chansen att vinna    något gott och 

nyttigt från det dignande vinstbordet i   Johnnys jullotteri. 

Kvällens höjdpunkt var dock besöket av Kalmars Lucia som 

tillsammans med sina välsjungande tärnor på ett stämningsfullt 

sätt 

visualiserad

e allas vår 

längtan till 

ljusets 

återkomst. 

 

 

Under hösten har vi också haft nöjet att besöka ett par av 

kommunens träffpunkter, där vi bjudit på sång, musik och 

tårta.  

                                                

 

 God fortsättning på det nya året! 

 Hans  

 LP/Ordförande 
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4. Välkomna till verksamhetsåret 2019-20 

 Med förhoppning om att ni alla haft en skön och stärkande sommar, vill jag hälsa er välkomna till 

verksamhetsåret 2019-20 i Lions Club Kalmar Skälby. 

Vi i LC Kalmar Skälby har ju den fina traditionen att få sommarjobba med våra logdanser. Denna sommar har det 

varit extra trevlig eftersom vi nu ser ett trendbrott i tillströmningen av dansant publik. När man lyssnar till 

besökarna, så har det nya dansvänliga golvet tillsammans med attraktiva orkestrar, stor del i ett glädjande 

uppsving i antalet besökare på danskvällarna.   

Uppdraget att lotsa in bilar och sköta parkeringen vid 

BAOs besök var en riktig höjdare. Att få ta emot och visa 

vägen för alla förväntansfulla och positiva besökare var ett 

trevligt och tacksamt uppdrag. Den stora 

tillströmningen av bilburen publik, med totalt ca 800 

bilar, krävde snabba och kreativa lösningar när köerna 

växte och parkeringsutrymmena fylldes.   Alla kom dock in i 

tid och vi kunde slappna av några timmar innan det var 

dags att lotsa ut alla bilar i den mörka, men ljuvliga 

sommarnatten.   Bra jobbat och stort tack för alla bra insatser under sommaren på Skälby! 

I det ekonomiska perspektivet, så är det ju så att sommarens aktiviteter på Skälby, tillsammans med våra 

sponsorers stöd, står för merparten av intjänande av pengar som sedan går till Lions olika hjälpverksamheter.  

Detta ger oss också en bra ekonomisk plattform, för att genomföra 

våra lokala aktiviteter under hösten och vintern. Som exempel 

arrangerar vi två uppskattade fester med dans, som riktar sig till 

personer med funktionsvariationer, samt genomför ett antal 

trivselbesök med sång och 

musik på kommunens 

träffpunkter.  

 

Vi är också en del i Lions övergripande hjälpverksamhet som i år har 

temat ”Water means life”.  Om detta kan ni hitta mer intressant 

information på distriktets hemsida www.lions101s.se  och på Lions 

Sveriges hemsida    www.lions.se  

Varmt välkomna till årets första allmänna möte, tisdagen den 17 september och till våra övriga aktiviteter! 

Hans Oscarson   

LP/Ordförande 

                                                                                                                                                                                    

http://www.lions101s.se/

