1.Välkomna till verksamhetsåret 2019-20
Med förhoppning om att ni alla haft en skön och stärkande sommar, vill jag hälsa er välkomna till
verksamhetsåret 2019-20 i Lions Club Kalmar Skälby.
Vi i LC Kalmar Skälby har ju den fina traditionen att få sommarjobba med våra logdanser. Denna sommar har
det varit extra trevlig eftersom vi nu ser ett trendbrott i tillströmningen av dansant publik. När man lyssnar
till besökarna, så har det nya dansvänliga golvet tillsammans med attraktiva orkestrar, stor del i ett glädjande
uppsving i antalet besökare på danskvällarna.
Uppdraget att lotsa in bilar och sköta parkeringen vid
BAOs besök var en riktig höjdare. Att få ta emot och
visa vägen för alla förväntansfulla och positiva besökare
var ett trevligt och tacksamt uppdrag. Den stora
tillströmningen av bilburen publik, med totalt ca 800
bilar, krävde snabba och kreativa lösningar när köerna
växte och parkeringsutrymmena fylldes. Alla kom dock
in i tid och vi kunde slappna av några timmar innan det
var dags att lotsa ut alla bilar i den mörka, men ljuvliga
sommarnatten. Bra jobbat och stort tack för alla bra insatser under sommaren på Skälby!
I det ekonomiska perspektivet, så är det ju så att sommarens aktiviteter på Skälby, tillsammans med våra
sponsorers stöd, står för merparten av intjänande av pengar som sedan går till Lions olika
hjälpverksamheter. Detta ger oss också en bra ekonomisk
plattform, för att genomföra våra lokala aktiviteter under hösten
och vintern. Som exempel
arrangerar vi två uppskattade
fester med dans, som riktar sig till
personer med funktionsvariationer,
samt genomför ett antal
trivselkvällar med sång och musik
på kommunens träffpunkter.
Vi är också en del i Lions övergripande hjälpverksamhet som i år har temat
”Water means life”. Om detta kan ni hitta mer intressant information på
distriktets hemsida www.lions101s.se och på Lions Sveriges hemsida
www.lions.se
Varmt välkomna till årets första allmänna möte, tisdagen den 17 september och till våra övriga aktiviteter!
Hans Oscarson
LP/Ordförande
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2. Presidentens sammanfattning av verksamhetsåret 2018-19
Första presidentåret i Lions Club Kalmar Skälby
Tiden går fort när man får uppleva något man tycker är roligt. En junikväll 2018 var det så dags för
mig att överta ordförandeklubban från avgående presidenten
Curt Gustavsson. Tankarna for runt i huvudet hur man skulle
bygga vidare på den goda grund Curt hade lagt under sitt
presidentår.
Man kan säga att det gick som en dans för redan under
sommaren lockade de bästa svenska dansbanden danslystna
till Skälby loge. En god inkomstkälla för klubben som bidrar
till att vi kan ge stöd till föreningar, människor med olika behov och hjälpprojekt såväl nationellt
som internationellt.
En mängd olika aktiviteter engagerar våra ideellt arbetande medlemmar som alltid ställer upp när vi
har något på gång.
Dansbanden hade precis fått undan sina instrument innan
hösten första aktivitet inträffade på Skälby loge.
Vår årligen återkommande dans för personer med
funktionsvariationer, är en källa till glädje för alla inbjudna
och även oss som arrangörer. När man ser den glädje och
värme de inbjudna visar upp känner man som lionsmedlem
stolthet att få var med om att bidra till detta

Sommaren övergick sedan snabbt till höst och dags för
nästa stora aktivitet. Höstmarknaden på Skälby. Tusentals
människor lockades dit för att ta del av hantverk, närodlat
och närproducerat som bjöds ut av försäljare i och utanför
vår loge. Många var i rörelse och alla bilister lotsades lugnt
och säkert in av våra medlemmar som för dagen agerade
parkeringsvakter.
Redan här tidigt på hösten kändes det då som vårt
namnbyte till Lions Club Skälby var helt rätt efter två
lyckade aktiviteter båda förlagda till just Skälby.
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Och mer var att vänta.
Vår julmarknad andra advent är sedan länge
etablerad och har man en höstmarknad så har man
givetvis även en vårmarknad som i år fick namnet
Vår på Skälby även om vindarna var bitande kalla.
Dessa Skälbyaktiviteter, danserna och våra
marknader utgör basen för insamlade medel som vi
sedan kan fördela till där behov finns. Och här är
värt att nämna att alla pengar når fram utan några extra kostnader.

Att med sång och glädje besöka äldreboenden är också en
programpunkt som ständigt återkommer. Under året har vår
Lionsorkester gjort flera bejublade framträdanden, något
som vi hoppas fortsätta med.

Allt har inte bara varit arbete. Våra månadsmöten har bjudit på varierande programpunkter.
Intressanta föreläsningar blandat med företagsbesök.

Något som jag tror igen visste tidigare var vad solvatten var, men
en av våra föreläsare Annica Triberg kunde berätta.
Vad vi tar som självklart att vatten alltid skall finnas är inte lika
självklart överallt.
Så är inte fallet i Tanzania som i gengäld har mera sol och det är
här solvatten kommer in. Vi fick veta att en behållare stor som en
dokumentportfölj kunde rena upp till 40 liter varmt vatten per
dag och detta enbart med solens hjälp.
Att på detta sätt få tillgång till rent vatten underlättar för
människor i byarna på landsbygden. Sjukdomar som sprids genom smutsigt vatten har minskat,
bättre hygien allmänt och minskad vedeldning för matlagning, vilket också är bra för miljön, är
något som denna geniala uppfinning har bidragit till.
Behovet är stort och vår klubb gav ett bidrag till att köpa in tjugo stycken solvattenrenare till
Tanzania vilket givetvis gladde kvällens föreläsare Annica Triberg.
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Att Kalmar växer är väl ingen hemlighet vilket underströks av Kalmar kommuns näringslivschef
Tomas Davidsson som redogjorde för visionerna för ett Kalmar i förvandling.
Kalmarpostens grundare Pelle Pettersson gav oss sin resa fram till skapandet av denna vällästa
publikation och det får sätta punkt för ämnat föreläsningar.
Bland företagsbesöken blev nog alla överraskade över att Trelleborg Robure var ett världsledande
industriföretag och dessutom Kalmars största företag på tillverkningssidan.
Att med en unik gummiblandning förhindra skakningar och oljud från bromsbelag och få ut sin
produkt till i stort sett alla kända bilmodeller är fantastiskt.
Säkert lyssnade vi extra noga i våra egna bilar efter eventuella oljud när vi rattade hem i den sena
kvällen.
Att sedan en junikväll 2019 med lugn kunna lämna över
ordförandeklubban till min efterträdare Hans Oscarsson
kändes som ett skönt slut på ett innehållsrikt år som
Lionspresident.
Detta i en klubb med engagerade medlemmar, bra
aktiviteter och en ekonomi som gjort att vi kunnat ge
bidrag både lokalt, nationellt och internationellt.
Ser fram emot ett nytt spännande Lionsår med Lions Club Kalmar Skälby.
President 2018-2019
Anders Ibohm
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