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Lions Club har under de 
senaste månaderna beslu-
tat om att stödja barn och 
ungdomar på ett flertal sätt. 
Tack vare att kommuninvå-
narna och företagen i kom-
munen välvilligt har bidragit 
till klubbens hjälpverksam-
het i samband med Edetfes-
tivaler och Luciaaktiviteter 
de senaste åren så har klub-
ben haft ekonomiska möj-
ligheter att stödja många bra 
verksamheter. Här är några 
exempel på beslut under 
2010:

Leasing av ett akvarium 
på barn och ungdomsavdel-
ningen på NÄL under två 
år till en total kostnad av 
50 000 kronor.

· Ett bidrag på 10 000 
kronor har beviljats för 
utbildning till personalen på 
familjecentralen Eken i Lilla 
Edet.

Ett bidrag på 10 000 
kronor har beviljats till 
Folkets Hus ungdomsfond 
i samband med invigningen 
av de nya lokalerna. 

Ett bidrag på 20 000 
kronor till Casa Minuata – 
en skola för barn med funk-
tionshinder i Rumänien. Ett 
Lionsprojekt som klubben i 
Lilla Edet även har bidragit 
till tidigare år. En represen-
tant från klubben har även 
varit på plats i Rumänien 

och besökt skolan. Klubben 
har även förärats en min-
nestavla i skolan, för att man 
var en av de större bidragsgi-
varna vid byggandet av res-
taurangskolan, tillsammans 
med fem andra klubbar från 
Sverige.

Dessutom är det åter dags 
att tillsammans med skol-
ledarna på Fuxerna-, Ting-
bergs- och Strömsskolan 
att besluta om vilka projekt 
som skall genomföras under 
2010 inom ramen för Jubi-
leumsfonden. Lions Club 
Lilla Edet 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 
kvalitetshöjning av Lilla 
Edets skolor.

Nu fortsätter satsningen 
på ungdomarna i kommunen 
och klubben har beslutat att 
instifta två ungdomsstipen-
dier.

Lions Club Lilla Edet 
Ungdomsstipendium som 
skall delas ut en gång per år 
från och med 2010. Stipen-
diet är instiftat för ungdoms-
verksamhet i Lilla Edet. 
Syftet är att stödja, upp-
muntra och stimulera ung-

domar till 
en sund och 
meningsfull 
fritidssys-
selsättning 
eller utbild-
ning (inte 
direkt yrkes- 

eller skolutbildning) genom 
att premiera framstående 
resultat, insatser och färdig-
heter inom konst – idrott 
– kultur.

Stipendiat kan även vara 
en grupp, förening eller 
ungdomsledare som uträttar 
ett värdefullt och oegennyt-
tigt arbete inom kommunen.

Ansökan eller förslag till 
stipendiat skall vara skriftlig. 
Ansökan insändes senast 4/6 
2010 till Lions Club Lilla 
Edet.

Stipendieutdelning är 
tänkt att vara i samband med 
Edetfestivalen sista helgen i 
augusti.

Lions Club Lilla Edet 
Särskilt Ungdomsstipen-
dium ett stipendium som 
kan sökas hela året. Särskilt 
ungdomsstipendium är 
enbart avsett för ungdomar 
13 till och med 20 år. Exem-
pel på bidragsberättigade 
aktiviteter är: spelningar, 
poesikvällar, teater, skate, 
bygga ramper, multiar-
rangemang, turneringar, 
fiskeläger, mötesplatser 
– aktiviteter som unga gjort 
för unga.

Sökande skall uppfylla 
följande krav för möjligt 
beslut om beviljande av sti-
pendium:

• Huvudansvarig ungdom 
skall finnas – det är till 
denne som bidraget ställs

• Huvudansvarig vuxen 
person (till exempel fri-
tidsledare, ungdomsledare, 
förening, idrottsledare, 
föräldrar, företag) som vill 
hjälpa till med att förverkliga 
idén. Denne skall nämnas 

Lions Club i Lilla Edet satsar på barn och ungdom

Lions Club i Lilla Edet har bidragit med 20 000 kronor till Casa Minuata, en skola för barn 
med funktionshinder i Rumänien.

www.mittiale.se - 0303-444 000
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MÄSSA MUSIKAL VÅRFEST!

Söndag 23 maj
11.00 i Starrkärrs kyrka

Flickkören framför 
I BEGYNNELSEN

Liten SjungaGunga-dans
Präst: Björn Nilsson

Organist: Sabina Nilsson

Efteråt vid församlingshemmet 
Korv - bröd - kaffe

Hästskjuts
Fiskdamm

Spelmansmusik 
Ansiktsmålning

Poängpromenad
Rutschbana med mera 

Många ballonger!

VÄLKOMNA ALLA!
Barn, mammor, pappor, mormor, morfar, 

farmor, farfar, moster, morbror, faster, 
farbror, kusin...

Kilandadagen 13 maj 

Kilanda kyrka
9.30 Gudstjänst 

Kyrkokören medverkar
Mikael Nordblom präst 

13.00 Konsert 
”gospel.kom” med kompband 

under ledning av Åsa Gunnervik

OBS!
OBS!

Nästa helg!

Nästa helg!

www.svenskakyrkan.se/skepplanda
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vid namn i beslut till bidrag 
och stå som garant för att 
aktiviteten genomförs.

• Aktiviteten måste ske 
inom Lilla Edets kommun

• Maxbelopp är 5 000 

kronor och kan betalas ut i 
förskott

• Aktiviteten skall vara 
offentlig – med offentliga 
arrangemang menas att 
allmänheten informeras om 

samt har tillträde till aktivi-
teten.

 
Bengt-Arne Westerlind

Lions Club Lilla Edet

Parkeringen bakom Glas-
bruksmuséet kommer även 
i år att fyllas med en prun-
kande trädgårdsmarknad för 
en dag, lördagen den 22 maj. 
Det är Kulturföreningen 
”Bruksongar i Surte”, i 
samarbete med ”Odlaklub-
ben Väst” som slår ihop sina 
arrangemang. 

– Förra årets samarbete 
blev en sådan succé så nu gör 
vi det igen, säger Bo Sand-
berg i Bruksongar.  

Bruksongars dag är en 
återkommande familjedag 
där besökarna får informa-
tion om bruket och glas-
folket i Surte och om livet 
i hyttan och på bruksgår-
darna.  Lotterier, våffelkafé 
och försäljning är uppskat-
tade inslag.

– I år kommer vi att ha 
en utställning om Surteraset 
med anledning av att det är 
60 år sedan det hände, säger 
Bo Sandberg.

Odlaklubben Väst är 
en intresseförening för 
odlingsintresserade.  De 
har arrangerat studieresor, 
växtbytesdagar och träd-
gårdsmarknader. Marknaden 
är en bakluckeloppis med 
växt- och trädgårdsanknyt-
ning. Man kör in sin bil och 

öppnar bakluckan och säljer 
vad man har i överskott av 
sticklingar, frösådder och 
krukväxter. Alla som vill har 
något trädgårdsrelaterat att 
sälja är välkomna. Det måste 
inte vara växter. Det kan 

till exempel 
vara redskap, 
trädgårds-

konst, krukor och lyktor. 
Det är ett ypperligt till-

fälle att köpa fina växter till 
fyndpris. Den som är intres-
serad kan läsa mer på trad-
gardsmarknad.se och/eller 
bruksongar.dinstudio.se

❐❐❐

Bruksongars dag- och trädgårdsmarknad i Surte

Nästa lördag blir det trädgårdsmarknad i Surte.

Arkivbild: Allan Karlsson
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KYRKOFULLMÄKTIGEKYRKOFULLMÄKTIGE
i Starrkärr-Kilanda församling

kallas till sammanträde 
onsdagen den 26 maj onsdagen den 26 maj 

kl. 18.00 kl. 18.00 
i Starrkärrs församlingshem.

Dagordning enligt 
utsänd kallelse.

Kurt Nielsen, ordförande


