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Invaderadav "lej otf"
H§Äilf Den r9-zr januari
höll Lions sitt årliga Nordiska Samarbetsråd på Mar-

holmen.
Det var 14o Lion systrar
och bröder, från samtliga
nordiska länder, samt representanter från USA, Libyen
och Estland som deltog på

mötet.
Förutom insamlingar

till

olika hjälpbehövande insatser, diskuterades och planerades, hurLions påbästa sätt
ska utnyttja sociala medier

och den digitala tekniken,
för att nå ut med information och budskap till de nästan 1,5 miljoner medlemmarna, över hela världen .
En viktig fråga, som också
debatterades, var hur Lions
framtiden ska marknadsföra sig för att informera om

fi
I

'$
I

rå_
Kommundirektör Ulla-Marie Hellenberg tackas av Lions
Guvernörsråds ordförande Mats Granath.
FOTO: ROLF HAMMARBERG

Norrtälje kommun bjöd
därefter på en sightseeingtur, med Micke Blum som
guide, till Norrtälje stad, vilket var mycket uppskattat.

öppningsceremonin inleddes med att Guvernörsrådets ordförande Mats Granath hälsade samtliga dele-

gater välkomna samt med
en fanborg med ländernas

flaggor. Norrtäljes kom-

mundirektör Ulla-Marie
Hellenberg hilsade också
delegaterna välkomna till
Norrtälje och berättade målande om vår kommun.

beröm för sitt arbete och ge-

nomförandet av mötet.

Lions club Norrtälje vill
tacka alla de medlemmar,

i

sin verksamhet och för att
värvanyamedlemmar.

ansvarade för hela evene-

manget, fick också stort

Marholmen är en mycket

och speciellt "mötesgenera-

bra anläggning för att arrang-

len" Kjell Jonsson, som lagt
ner mycket tid och stort arbete på planeringen, logistiken med transporter och
boende för att genomföra

era ett så stort evenemang
som Nordiska Samarbetsrådsmötet. Delegatema var
mycket nöjda med boendet,
konferensmöjlighetema och
inte minst den goda maten,
servicen och den vackra omgivningen. Vädrets makter
visade sig från sin bästa sida
och kunde ge Roslagen och
skdrgården i vacker vinterskrud, en fin inramning till
arrangemanget.
Lions Club Norrtälje, som

rådsmötet på bästa sätt.

Ett stort tack även till

Marholmen och dess personal, som hjälpt till på ett utmärkt sätt. Fridströms buss

och chaufforer, som kört i
skytteltrafik mellan Arlanda
och Marholmen, ska också
ha en stor eloge.
$örnAndersson

