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ÄLVÄNGEN. Den inter-
nationella hjälporga-
nisationen Lions Club 
grundades för 60 år 
sedan.

Lokalföreningen Ale 
Lions har nyligen 50-
årsjubilerat.

– Mottot är att träffas 
och trivas, men ytterst 
handlar det om att 
hjälpa och stötta behö-
vande såväl lokalt som 
nationellt och interna-
tionellt, säger tillträ-
dande Alepresidenten, 
Gerhard Andersson.

Verksamheten går ut på att 
samla in pengar till hjälp-
verksamhet. Lokalt har Ale 
Lions bidragit med pengar 
till projekt i både skola och 

näringsliv, men även enskilda 
har fått ekonomisk hjälp.

– Jag minns särskilt hur vi 
hjälpte Gunilla Wallengren 
med pengar till hennes första 
rullstol för tävlingsbruk, 
säger Gerhard och har själv-
klart noterat att Hålandas 
drottning i år åker till OS i 
Peking.

Genom olika aktiviteter 
och engagemang på markna-
der samlar de ”gula rockarna” 
in pengar, men Lions har 
också gjort sig kända för att 
samla in gamla glasögon.

– Det har vi hållit på med i 
många år och det har gett ett 
fantastiskt resultat. En opti-
ker som vi samarbetar med 
mäter upp glasögonen och 
vidare sänds de ut till behö-
vande i världens u-länder. 
Det har inneburit att många 
människor har fått ett drägli-

gare liv och vissa har kunnat 
läsa för första gången, berät-
tar Gerhard.

Ale Lions träffas sista 
måndagen i varje månad, 
tio gånger om året. Kvällen 
inleds med ett sammanträde 
där ansökningar och olika 
ärenden diskuteras, efteråt är 
det gemensam middag.

– Vi har blivit kända för 
vårt goda kök. Det är många 
av våra 18 medlemmar som 
behärskar matkonsten, säger 
Gerhard.

Han vet vad han talar om 
efter sina 33 år i klubben. 
Än bättre är Rune Johans-
son som har varit med sedan 
1974.

– Tillsammans med Kjell-
Arne Fasth har vi fått utmär-
kelsen Melwin Jones fellows 
som är ett bevis på mångårigt 
engagemang i Lions.

Gerhard Andersson har 
tidigare varit president i Ale 
vid ett par tillfällen och nu 
är det dags igen. Monika 
Nilsson avgår efter två år på 
posten.

– Det var egentligen inte 
meningen, men av olika skäl 
får jag ställa upp en omgång 
till. Mer anmärkningsvärt är 
att Rune Johansson faktiskt 
har varit kassör i 33 av sina 
34 år. Det året han inte höll 
ordning på räkenskaperna var 
han president, berättar Ger-
hard.

Ale Lions består av 18 
medlemmar, varav tio är 

kvinnor.
– Det var från början 

omöjligt och kvinnorna fick 
tillträde först för ungefär 15 
år sedan. Det blev ett lyft för 
vår förening. Annars vet jag 
inte om vi hade funnits kvar, 
påpekar Gerhard.

Men det gör Ale Lions och 
i år firar de 50 år.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Ale Lions firade 50 år

Monika Nilsson, avgående Alepresident för Ale Lions, fick på 50-årsjubileet i Älvängens IK:s 
klubbhus ta emot en check på 5000 kronor avsedd till klubbens ungdomsverksamhet. Check-
en överlämnades tillsammans med ett nytt standar av distriktsguvernören, Gudrun Rytter-
lund.

Melwin Jones Fellows är en utmärkelse som bara tilldelas 
de som har varit aktiva under många år i Lions. I Ale har tre 
personer erhållit den, från vänster Gerhard Andersson, Rune 
Johansson och Kjell-Arne Fasth.

LIONS CLUB
Lions Club är en ideell välgörenhets-
organisation som bildades i Chicago 
1917. Grundaren var Melvin Jones. 
1948 kom Lionsrörelsen till Europa, 
eftersom Lionsklubben i Stockholm 
då bildaades som den första klubben 
i Europa. Medlemmarna arbetar ide-
ellt och utan politiskt eller religiöst 
ställningstagande för människor i 
nöd och en värld i fred i fred, efter 

Fn:s deklaration om de mänskliga 
rättigheterna. 
Administrationskostnader finansie-
ras genom medlemsavgifter och alla 
insamlade medel går oavkortat till 
behövande. 
I hela världen finns idag ungefär 1,4 
miljoner medlemmar i 42 900 klub-
bar, och i Sveriges 530 klubbar med 
13 500 medlemmar.


