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Hjältar i gult älskar att hjälpa

Siv Klasson, Rolf Halle, Siv Gyllensten och Anna Gustafsson drar i gång dansen kring granen på julmarknaden.

Medlemmarna i Lions brinner för att hjälpa andra. Arbetet de lägger ned är
ideellt, men känslan av att ge ger tusenfalt tillbaka.

Nästa år firar hjälporganisationen Lions Club 100
år. Organisationen har 1,35 miljoner utspridda över
hela världen. I Kalmar finns två Lionsklubbar, Lions
Club Kalmar och Lions Club Kalmar Unionen, som
båda jobbar mot samma mål; att hjälpa andra
människor, både lokalt, nationellt och internationellt.
Genom olika aktiviteter samlar Lionsklubbarna in
pengar till olika slags hjälpverksamheter. FörLions
Club Kalmar är den traditionella julmarknaden på

Bild 1

Larmtorget i Kalmar årets stora begivenhet. Julmarknaden samt försäljning av julenar
och påskträd är klubbens största aktiviteter.
– Alla tycker att det är roligt med marknaden på torget, så det är inget problem att få
folk att ställa upp att arbeta, säger Anders Johansson som var president i klubben
förra året.
Han engagerade sig i Lions när han slutade arbeta
och har nu varit med i organisationen i några år.
– Jag hade många förfrågningar från olika
organisationer, men jag valde Lions för att jag
tycker om att jobba praktiskt och det gör Lions. För
mig var det viktigt att ha något att göra när jag
slutade att jobba.
Bild 3

Behovet av hjälp är större än någonsin och
medlemmarna i Lions Club Kalmar känner att de
Bild 2
gör nytta. I fjol bidrog klubben med 219 000 kronor
till olika verksamheter.
– Allt, precis allt, vi samlar in går till olika
hjälpverksamheter och det var det som lockade mig
mest. När jag flyttade tillbaka till Kalmar igen efter
några år tog jag för givet att jag fortfarande skulle
känna alla i stan, men så var det ju inte och då insåg Bild 4
jag att jag var tvungen att skaffa mig ett nytt
kontaktnät. Jag hörde av vänner och bekanta att hundra procent av det som Lions
samlar in går till hjälpverksamheter och det gillade jag, säger Mats-Åke Tunelid, som
är blivande president i klubben.
Lions Club Kalmar består av olika kommittéer som medlemmarna jobbar i.
Uppdragen rullar runt bland medlemmarna och presidenten sitter bara på den posten i
ett år. Organisationens goda rykte och medlemmarnas gula jackor gör att många
känner till Lions och det är med stolthet Mats-Åke Tunelid pratar om sin organisation
och sina vänner.
– Att vara med i Lions ger mig väldigt mycket för egen del också.
Men precis som många andra föreningar har Lions i Kalmar svårt att rekrytera
ungdomar. Medelåldern i organisationen är hög och de flesta medlemmarna är
pensionärer.
– Det borde kunna vara fler unga. Jag jobbar fortfarande, men jag tycker att det här är
så viktigt. Det hade varit trevligt med fler unga. Det här är så kul och lärorikt, säger
Mats-Åke Tunelid.
På julmarknaden på Larmtorget står Håkan Klasson och Christer Fransén och
säljer lotter till ållotteriet. De tycker att kombinationen välgörenhet och vänskap är
det bästa med Lions.
– Dels är det den sociala biten och det att man gör något för välgörenhet. Vi känner
att vi gör nytta. Det bästa är när våra olika Lionsklubbar i zonen går samman och

ordnar dans för människor med speciella behov på Sandra. Det är en höjdare att se
glädjen i ögonen på dem som är där!
”Att

vara med i Lions
ger mig väldigt
mycket för egen
del också.”
Mats-Åke Tunelid om sitt engagemang i Lions.

% Efterlysning
Bild 1 Kjell TS Nilsson och Mats-Åke Tunelid brinner för Lions. Båda är före detta presidenter i Lions Club
Kalmar.
Bild 2 Kerstin Johansson och Eva Fransén är ingifta i Lions Club Kalmar. De tycker att det är trevligt att
damer är välkomna i välgörenhetsorganisationen.
Bild 3 Bill Foghagen, Lars Jandén och Sven-Olof Johansson står för underhållningen på julmarknaden i
Kalmar.
Bild 4 Rune Sampsson, Bengt Karlsson och Sverker Johansson tycker att Lions arbetar för en god sak och
har tack vare sitt engagemang i organisation dessutom fått många nya vänner.
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