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Lions Club Dalby 
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Lejonmarknaden har 
blivit ett ständigt 
återkommande 
arrangemang i Dalby 
  
Tivoli, underhållning, 
lotteri och servering är 
ett bra koncept, men 
kräver mycket 
planering och arbete. 
 
Bild  
Karl Gunnar Sjöberg 



Lions Club Bjersund 
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Julgransinsamling den 14 jan 
2018. Detta är höjdpunkten för 
vår klubb.  
 
Alla medlemmar i klubben 
deltar, 20 Scouter och 8 
medlemmar från 
handbollsklubben Ankaret i 
Bjärred/Borgeby 
 
Vi får in ca mellan 1200- 1500 
julgranar varje år.  
Bjärredsborna är mycket 
generösa med bidrag. I år fick 
vi kr 65 000:- 
 
Bild: Lennart Sunesson 



Lions Club Råå 
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LC Råås 
president Heikki 
Hansson med 
hustru Katrine 
sålde grillad korv 
och dricka på 
julmarknaden på 
Råå 2017. 
 
Bild Ulf Carlson 



Lions Club Malmöhus 
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Tomtemor och tomtefar 
delade ut julklappar till alla 
barn upp till 12 år vid 
julmarknaden på 
Kronsprinstorget i Malmö. 
 
Sju medlemmar i klubben 
slog in ca 600-900 
julklappar, någon dag före 
julmarknaden! 
 
Bild Karin Nord 



Lions Club Kristianstad 
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Vårt årligen 
återkommande 
arrangemang den 6 juni, 
Motionscykellopp 
"Råbelövssjön Runt”,  en 
runda runt sjön på 3 mil 
med 10 stationer där 
deltagarna blir bjudna på 
allt från godis till 
wienerbröd 
 
Varje station sponsras av 
ett företag. 
 
Bild Christer Håkansson 



Lions Club Landskrona Citadella 
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Representanter från LC Citadella 
överlämnade julklappar till 
barnspecialistmottagningen i Lund.  
 
Julklapparnas världe ca 5.000 
bestående av leksaker till de yngre 
och presentkort till de äldre.  
(0-18 år) 
 
Flera lionsklubbar från Skåne 
deltog i överlämnandet. En 
dontaion från Roland Danielsson 
LC Skurup, överlämnades som 
beskostade väggmålningen. 
 
Bild Cornelia Opitz Reinholtz 



Lions Club Lomma 
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Julrundan och utdelning 
av 2018 års stipendier till 
Bjärreds Volleybollklubb 
 
Årets ledare: Fredrik 
Ohlin, Lomma Basket 
klubb LOBAS 
 
Årets utövare: Saffara 
Lendemar, Lomma 
Vindsurfing Klubb 
 
Bild Benny Nilsson 



Lions Club Vinslöv 
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En bild från vårt 
bildarkiv i  
LC Vinslöv 
 
Bild  
Kenneth Johansson 



Lions Club Skurup 
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Kaffe, lussekatter, vackert 
Luciatåg med skönsjungande 
tjejer. Sång och musik av våra 
egna medlemmar i 
sånggruppen Lejongapen. 
 
Eftermiddagen avslutas med 
en bejublad show av Danne  
och hans Dynamo band. 
 
Vi tackar vår publik, som är ca 
300 personer, för att dom 
stöttar vår verksamhet genom 
att besöka våra aktiviteter och 
på så sätt hjälper oss att 
hjälpa. 
 
Bild: Leif Olsson 



Lions Club Bromölla 
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Julmarknad, där vi hade 
premiär för Kolbullar.  
 
Det är en delikatess, 
som vanligtvis finns 
längre norröver i vårt 
land och då vanlig på 
dessa marknader.  
 
Bild: Lars Gustavsson 



Lions Club Sjöbo 
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Varje år skänker företagen 
och affärer i Sjöbo paket till 
vår årliga paketauktion, 
som hålls på torget i Sjöbo, 
under julskyltnings-
söndagen.  
 
2017 fick vi in inte mindre 
än 140 paket som vi 
auktionerade ut. 
 
Behållningen av denna 
auktion går till att sprida 
extra julglädje på 
äldreboendena i Sjöbo 
kommun.  
 
Bild Anders Nilsson 



Lions Club Sofiero 
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Lions Club Sofiero har 
innan jul hjälpt till med 
granförsäljning på Kulla-
Gunnarstorps 
gårdsbutik. 
 
Vi hade hemkörning av 
granar i närområdet och 
bjöd på korv,glögg och 
pepparkakor.  
 
Granköparna var generösa 
och insamlingen gick till de 
Glömda Barnen.    
 
Foto Sven Bentinger 



Lions Club Ystad 
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Vi besökte ett 
barnhem i Polen i 
samband med en av 
våra hjälpsändningar. 
 
Det är något som vi 
har gjort sedan 1981 
och är nu uppe i över 
500 transporter dit.  
 
Det är härligt för oss 
att se hur vi kan 
glädja våra polska 
vänner 
 
Bild: Göran Johnsson 



Lions Club Hörby 
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2017-10-08 Firades 
Lions100-årsjubileum i 
Hörby med en rad av 
aktiviteter i Ringsjöparken  
 
Bl.a. hade varje lions 
bakat 1 meter rulltårta, 
som vi bjöd alla på med 
kaffe.  
 
Pengarna som kom in 
skickade vi till De glömda 
barnen. 
 
Bild: 
Foto LS  Gert Nilsson  



Lions Club Eslöv 
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En gåva bestående 
av 150-200 
naivistiska 
oljemålningar.  
 
Tavelförsälningen 
gick bra och det var 
en trevlig upplevelse 
när Eslövsborna kom 
gående med sina 
tavlor som dom köpt. 
 
Bild:  
Harriet Johnsdotter 



Lions Club Helsingborg Kärnan 
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Hjälp till Filippinerna 
efter en tyfon som 
drabbat området. 
 
Bild Emely Möller 



Lions Club Löddeköpinges 
årliga sommarfest för de 
boende i Ronald McDonald 
huset i Lund. Familjer med 
svårt sjuka barn kan bo här 
tillsammans i väntan på 
operation eller under 
rehabiliteringen.  
 
Det är för många familjer en 
mycket påfrestande tid med 
ständig oro. För att i viss 
mån lätta upp tillvaron för 
familjerna bjuder vi på 
grillbuffé, underhållning och 
goodiebags. Dessutom 
lämnade klubben över en 
check på 10 000 kronor till 
en hemmabioanläggning.  

Lions Club Löddeköpinge 


