
Lions Club Bålsta 

Org.-nr 

817000-9222 

 

Postadress 

Lions Club Bålsta 

Skvadronvägen 2 

746 52 Bålsta 

Bankgiro 

579-2957 

 

Swish 

1234 26 09 80 

 

En liten cell i en världsomspännande organisation 

E-post 

balsta.lions@balsta.lions.se  

 

Hemsida 

http//www.balsta.lions.se 

 

Facebooksida 

https://www.facebook.com/LionsClubBalsta 



Vårt mål och vår metod 

Vi är ett 25-tal ideellt arbetande medlemmar 

som har som mål att: 
 

  möta humanitära behov 

  verka för en trygg och drogfri miljö 

  främja internationell förståelse 

  verka för fred i världen 
 

Medel som vi behöver för våra hjälpinsatser samlar vi in främst 

genom att i Håbo kommun arrangera: 

 

  julkortslotterier 

  luciaarrangemang 

  konserter 

  marknader 

Nettot av insamlade medel   

(årligen ca 300 000 kr) 

går oavkortat till hjälpverksamheten.  

All administration betalas via medlemsavgifter. 



Vårt lokala engagemang i 

 

 Stöd till trivselfrämjande åtgärder på: 
  

o  Äldreboenden och dagverk- 

  samheter 

o  Grund- och gymnasiesärskolor 

o  Gruppbostäder (LSS-brukare) 

  Stipendier till: 
 

o Elever i musikskolan 

o Ungdomar som deltar i inter- 

     nationella läger/volontärprojekt 

o Skolklasser som stöder våra  

     Luciaarrangemang  

o Ungdoms- och föreningsledare 

  Personlig hjälp till särskilt behövande 
 

   Driftbidrag till Bålstapolarna (brott & drogförebyggande) 

Dalängens trädgård 

Polarna i tjänst 



Vårt regionala engagemang 

Fonden stöder all typ av cancerforskning inom  Uppsala/Örebro 

sjukvårdsområde och är känd för sina små omkostnader tack vare 

helt ideellt arbete.  

 

Årligen återkommande är också vårt stöd till Akademiska Sjuk-

husets Barnfond. Fonden är till för att främja barns vård vid  

Akademiska Sjukhuset i Uppsala genom att: 
 

  Stimulera det friska hos det 

sjuka barnet, 

 

  Stödja den läkande miljön  

och utvecklingen av omvårdnad 

för det sjuka barnet 

 

  Verka för en stimulerande 

helhetsmiljö 

 

Dessutom stöder vi lägerverk- 

samhet för barn med diabetes. 

 

Fonderna står under kontroll av: 

Vi bidrar varje år med ca 50 000 kr till 

Lions Cancerforskningsfond vid Uppsala 

Akademiska Sjukhus. 



Vårt nationella  engagemang 

På det nationella planet lämnar vi 

varje år bidrag till Barndiabetesfon-

den. Den är en stiftelse som bildades 

när Östgötateatern i samråd med 

Astrid Lindgren 1989 skänkte biljett-

intäkterna vid urpremiären av Astrid 

Lindgrens pjäs Junker Nils av Eka 

till barndiabetesforskning.  

Lions har varit med sedan starten och är den i särklass 

största bidragsgivaren. Fondens beskyddare är idag 

H.K.H. Kronprinsessan Victoria. 

 

Röda Fjädern är en symbol som Lions har 

använt sig av vid större insamlingskampanjer. 

Den som kom med idén om att en röd liten 

fjäder skulle säljas till förmån för olika 

välgörande ändamål var den numera bort-

gångne programledaren Lennart Hyland, då 

även medlem i Lions. 

Den första kampanjen genomfördes 1965 och inbringade, 

enligt den tidens mått, en rekordsumma på 13 miljoner kronor. 

Framgången berodde till stor del på att kampanjen stöddes av 

TV, vilket var nytt på den tiden. 

får också årliga bidrag från vår klubb. 



Vårt internationella engagemang 

Lions Clubs International Foundation  

(LCIF) är den anslagsgivande delen av  

Lions Clubs International. LCIF stödjer 

Lions-klubbar runtom i världen i deras  

arbete med att tjäna sina lokala samhällen  

och världssamhället genom humanitära 

serviceprojekt. 

När naturkatastrofer inträffar och det 

uppstår behov av nödbostäder sam- 

arbetar Lions Sverige med MSB. 

Inom svenska Lionsrörelsen  

finns ett stort antal s.k. kata- 

stroftält som, i samarbete med 

MSB, snabbt kan skickas ut till 

nödställda i hela världen. 

  

. 

Vår klubb deltar i Lions mycket omfattande 

synvårdsprogram i vilket man arbetar för 

att förbättra synen och förhindra blindhet 

bland barn och vuxna i utvecklingsländer. 

Vi stöder internationella ungdomsläger och  

ungdomsutbyten över alla gränser. Internatio- 

nella läger har vid flera tillfällen arrangerats även 

inom vårt distrikt i Uppland (Viking Camp). 



Lite historik om Lions 

Lions ursprung bildades i Chicago den 7 juni 1917 av försäkrings-

mannen Melvin Jones. Den 8 oktober samma år antogs stadgar och 

arbetsordning och man gjorde utkast till etik och syften. 

Världsliondagen firas därför årligen den 8 oktober. 

 

Vid Lions convention 1925 talar författarinnan Helen Keller, själv 

dövblind, och uppmanar Lions att bli de blindas riddare. 

 

Första lionsklubben i Europa bildas i Stockholm den 24 mars 

1948 och får Torgny Lange som president. Lions Club Bålsta 

bildas den 15 maj 1959 med  Ture Lidén som förste president. 

År 1930  ansåg en Lionsmedlem i 

USA att blindas käppar borde målas 

vita för att synas bättre i trafiken. 

Lions har därför fått äran av att ha 

introducerat den vita käppen för 

synskadade. Den vita käppens dag 

firas världen över den 15 oktober 

varje år. 

Från att tidigare i huvudsak ha varit 

en herrklubb beslöt man 1987 att 

kvinnor ska erbjudas fullvärdigt 

medlemskap. 

 

Verksamhetsåret 2011-2012 hade 

Lions Club Bålsta sin första kvinnliga 

president, Martina Isaksson-Nordlund.  



Vi har redan ett bra sponsorstöd från många företag och privat-

personer, men vill gärna etablera fasta sponsorrelationer med fler.  

 

Alla sponsorer får ett diplom avsett  

att placeras där innehavaren möter  

sina kunder/vänner. Dessa får där- 

med veta att här värnar man om de  

som behöver hjälp, samtidigt som  

diplomet påminner om Lions verk- 

samhet.  

 

Om du är intresserad, ta kontakt  

med oss!  Adressuppgifter finns  

på första sidan. 

 

Exempel på diplomet (format A4) 

visas till höger. 

Vill även du bli vår sponsor? 

Bland de sponsorer vi redan  

har återfinns: 

 

 Lasse Åberg 
  BålstaBladet 

  HåboPortalen 

  Håbo kommun 

  ICA Kvantum 

  Fantasifloristen 

  Andra företag och privatpersoner 
Lasse Åberg, stolt sponsor  
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