
LILLA EDET. Lions Club 
Lilla Edet har hållit 50-
årsjubileum.

Det skedde på Edet 
Värdshus där ett 35-tal 
personer hade samlats.

Gästerna bjöds på supé 
och under kvällen pas-
sade man bland annat på 
att dela ut jubileumsfon-
den till kommunens hög-
stadieskolor.

Det blev en trivsam jubi-
leumskväll som medlemmar-
na i Lions Club Lilla Edet 
fick uppleva. Gästerna fick 
ta del av den jubileumsskrift 
som hade tryckts upp dagen 
till ära, med historiskt intres-
santa ögonblick från 1958 och 
framåt.

– Vi är stolta över klub-
bens 50 år av service i sam-
hället, säger 
Lions presi-
dent, Frede-
ric Olsson.

Den goda 
måltiden fö-
regicks av 
förtjänstteckensutdelning. 
Några av föreningens trotjä-
nare prisades, däribland Ulf 
Lagergren som har verkat 
35 år i klubben samt Sven 
Karlsson och Göran Ing-
emarsson, som hyllades för 
25-årigt arbete.

Melvin Jones-plaketter, 

det finaste av Lions utmär-
kelser, tilldelades Bengt-Åke 
Gustafson, Joakim Molin, 
Göran Thorsson, Ingemar 
Johansson samt Ralf An-
dersson som tog emot priset 
för sin far Evald som gick bort 
2007.

Vidare hade Frederic 
Olsson det stora nöjet att dela 
ut Lions Lilla Edets 50-årsju-
bileumsfond till kommunens 
tre högstadieskolor (Fuxerna, 
Tingberg och Ström). 

Syftet med fonden
Föreningen garanterar att 
det till fondens förfogande 
skall finnas 150 000 kronor. 
Dessa pengar skall delas ut 
under fem år (2008-2012). Ur 
fonden skall maximalt 30 000 
kronor delas ut varje år.

– Jubileumsfondens syfte 
är att stödja en målinriktad 

kvalitetshöj-
ning av Lilla 
Edets skolor. 
Framgång 
inom utbild-
ningsverk-
samheten 

har en avgörande betydel-
se för samhällets långsikti-
ga utveckling, säger Frederic 
Olsson.

Under jubileumsåret 
kommer den populära Edet-
festivalen att genomföras på 
sedvanligt vis i augusti.

– Planeringen pågår för 

fullt och årets festival 
kommer att gå i jubileets 
tecken med en del nya 
upptåg, avslutar Frede-
ric Olsson.
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Lions Lilla Edets jubileumsfond tilldelades de tre hög-
stadieskolorna i kommunen. Till höger ses Lions presi-
dent Frederic Olsson och till vänster kassören Bengt-Arne 
Westerlind. I mitten Anders Pettersson, rektor Tingbergs-
skolan och Magnus Olsson, rektor Fuxernaskolan. Saknas 
på bilden görs Strömskolans rektor Anneli Eriksson.

Melvin Jones-plaketter, det 
finaste av Lions utmärkelser, 
tilldelades Bengt-Åke Gus-
tafson, Joakim Molin, Göran 
Thorsson, Ralf Andersson 
(tog emot priset för sin far 
Evald Andersson som avled 
2007) och Ingemar Johans-
son. 
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>>Årets festival kommer 
att gå i jubileets tecken 
med en del nya upptåg<<


