KLUBBPORTRÄTTET

10

KLUBBPORTRÄTTET

En stor klubb i en liten stad
Den 46 medlemmar stora Lions Club Skänninge har som strategi att satsa på stora aktiviteter. Dels för att få in mycket pengar till klubbens hjälpverksamhet, dels för att stora aktiviteter
syns och därmed får Lions bra reklam på orten, vilket också
gynnar Skänningebornas givmildhet till klubben.
Lions Club Skänninge, bildad
1958, har en stark profil i samhället Skänninge. Själva staden
Skänninge har ungefär 3 200 invånare och har rötter från medeltiden, då det tyska inflytandet
var starkt. Idag lever Skänninge
av småföretagare, men även
några större då exempelvis
Överskottsbolaget som har sitt
huvudkontor där. Runt Skänninge ligger den bördiga östgötaslätten, så jordbruket är också
en betydande inkomstkälla och
källa till företag.
Exempel på dessa stora och publika aktiviteter är Nationaldagsfirande med motormässa,
som förra året fick besök av
kronprinsessan Viktoria. Klubben anordnar då cruising (med
bilar), där startavgiften 50 kronor går till hjälpverksamheten.
Likaså mopedrally där startavgiften 150 kronor går till hjälpverksamheten. Andra aktiviteter
är lokalrevy som engagerar alla
klubbmedlemmar med familjer,
julmarknad med Lucia kröning,

Valborg med motorcykelparad
och stortfyrverkeri samt ungdomsunderhållning. På Skänninge Marknad har klubben ett
tuff-tuff-tåg och chokladhjul.
Många av evenemangen läggs ut
på YouTube så att de kan ses av
flera och på så sätts sprids Lions
namn.
De olika aktiviteterna ger drygt
500 000 kronor till klubbens
hjälpkassa. Klubben bidrar sedan, med dessa pengar, till alla
beslutade riks-, distriktsprojekt
och egna lokala samhälls och
hjälpprojekt. Exempel på det
senare är stöd till lokal dansgrupp, kören ”Stämbandet”,
lokala Länkarna, Mjölby ungdomskör, Skänninge friidrottsklubb. Klubben driver också
musikcaféer på Skänninges äldreboende samt delar ut idrottsoch kulturstipendium.
De 48 medlemmarna i klubben
är alla engagerade i olika kommittéer med arbetsuppgifter.
Kommittémöten hålls hemma
hos varandra, vilket gör att fa-

miljerna lär känna varandra.
Man har 10 klubbmöten per år
på fredagar. Klubben har ingen
egen lokal utan programkommittén ordnar möten på olika
platser med varierande program,
till exempel besök på motorbanan Mantorp-Park, besök hos
Heliga Hjärtas Kloster vid Omberg, bågskytte, curling, femkamp med mera. Några gånger
per år är respektive partners med
på klubbmötena, varför klubben
blir en familjeangelägenhet. Ett
resultat av detta är, så klart, att
man ogärna går ur klubben och
att de Skänningebor som ännu
inte är medlemmar gärna vill bli
medlemmar, när de ser och förstår hur trevligt medlemmarna
och deras familjer har i klubben.
-Vi har kul i klubben. Dels är
klubbmötena intressanta och
roliga och sedan ser medlemskommittén till att vi uppvaktar
varandra på högtider och ger
stöd vid sjukdom eller andra
problem. Kort sagt, vi bryr oss
om varandra, säger Ulf Sundén,
en av medlemmarna.
- Det här med att familjerna är
med och hjälper till gör också att
vi egentligen är nästan dubbelt
så många när vi arbetar. Det är
många frivilliga som säger; ”det

ordnar vi”, vilket gör att arbetet
i klubben inte blir så betungande, fortsätter Ulf.
Medelåldern i klubben är för
närvarande 52 år och i medeltal
har medlemmarna varit med i 15
år. Det finns medlemmar som är
födda på 1960- och 70-talet och
det finns medlemmar som är födda på 1920-talet och däremellan.
Klubben har sedan starten 1958
enbart bestått av män.
- Lions har klubbar med bara
män, med bara kvinnor, med
bara ungdomar och blandade
klubbar. De olika lösningarna
har sina för- och nackdelar. Det
viktigaste dock är att klubben
fungerar bra. Då vår klubb ofta
engagerar våra familjer så har
frågan om en blandad klubb inte
varit aktuell. Men vår klubb är
öppen för alla som följer Lions
etik och moral, säger distriktsguvernör Mikael Sönner, tillika
medlem i Skänningeklubben.
Klubben har haft ny president
varje år sedan starten och nästan ingen har suttit mer än ett
år, enbart två stycken har suttit två gånger, däribland charterpresidenten John Söderlund.
Klubben har idag en chartermedlem kvar, Jan Rockler.
Hemsidan till klubben är: www.
skanningelions.se
Bilden överst på sidan 10: Inte
alla medlemmar, men nästan,
chartermedlemmen Jan Rockler
har röd kavaj, till vänster om honom Erik Henriksson och till höger med händerna i vädret - klubbens äldsta medlem Bengt Hallin
89 år.
Mellanbilder, vänster: Vice President Johan Wachtmeister i grön
hatt.
Högra bilden: President Per Hellman, till vänster och sekreterare
Per Olof Almberg.
Understa bilderna, vänster: Kalle
Gustavsson som ”påskjutare”.
Högra bilden: ”Diskare” Ulf
Sundén.
Bild sid 11: Från nationaldagsfirandet.

11

