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Uppdaterat 06 mars 2015

Kampanjplan 2015

Radiohjälpens insamlingskampanj Världens Barn genomförs under 2015 för
sjuttonde året. Cirka 1,3 miljarder kronor har samlats in från allmänheten under
de år kampanjen pågått. Detta är medel som sedan har kunnat kanaliseras ut i
vår omvärld genom ett stort antal svenska hjälporganisationer (se vidare
Radiohjälpens årsberättelse). >>

Lions hjälper barn med diabetes i Sri Lanka

Lions Sri Lanka projekt är profilprojekt
i Radiohjälpen/Världens Barn.

Lions satsar på förebyggande insatser
i Sri Lanka för att förhindra att barn
och ungdomar drabbas av diabetes på
grund av dåliga livsstilsvanor. >>

Barn och mördravården i Tanzania

Skulle vi i Sverige acceptera att 800 kvinnor och 3 400
barn per år dog vid förlossningar? Att 250 kvinnor fick
förlossningsskador för livet, så pass så att de blir
utstötta ur gemenskapen? Läs mer om ytterligare ett
projekt som får stöd av Radiohjälpen/Världens Barn.
>>

file:///C:/Users/Cynthia%20Lo/Documents/public_html/varldensbarn/2015/Kampanjplan_2015.pdf
file:///C:/Users/Cynthia%20Lo/Documents/public_html/varldensbarn/2014/diabetes_sri-lanka.htm
file:///C:/Users/Cynthia%20Lo/Documents/public_html/varldensbarn/2014/barn_modravard_Tanzania.htm
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Resultat från 2013 års insamling

Här kommer resultat från årets Världens Barns insamling. >>

Lions med i TV i samband med Världens Barn

Källa: SVT.se

Sara Ahlgren och Philip Granath från Lions Stockholm Students var
med i summeringen av Världens Barn-insamlingen i söndagskväll.
Insamlingen har hittills gett drygt 70 miljoner till Världens Barn. Om
ni missade programmet kan ni se det här på SVT.se. >>

Unga Lions med i SVT om Världens Barn
Sara Ahlgren och Philip Granath Sr, bilden, är
med från Lions i SVT1:s söndagsprogram om
Världens Barn. Söndagen den 13 oktober får

http://start.varldensbarn.se/resultat-kommunkampen-lanskampen-och-storstadskampen/
http://www.svt.se/varldens-barn/se-program/tillsammans-for-varldens-barn-11?autostart=true
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ni bänka er framför TV:n. Klockan 18:15 -
19:00. SVT kanal 1.

Världens Barn-galan sänds fredag kväll
klockan 18:15 - 21:00, SVT kanal 1. I publiken
kommer 18 Lions från Lions Stockholm
Students och många andra Lions att sitta.
Kanske får de en publikfråga? Missa inte det.

Mer om Världens Barn i SVT här >>

Gällande gåvor till Världens barn

Alla lionklubbar som sätter in 50 000 kronor eller mer till Världens
Barn kommer med i en slinga på SVT programmet  minst en söndag
den 6 och/eller 13 oktober. Om man vill vara med den 6 oktober
måste man till sin kommunsamordnare rapportera in senast 2
oktober. Om man vill vara med den 13 oktober senast onsdag 9
oktober. En av söndagarna är garanterade.

Den 11 oktober på SVT galan kommer alla organisationer som har
satt in 100 000 eller mer får sitt namn i slingan under SVT galan.
Klubbar måste redovisa till sin kommunsamordnare senast 2
oktober.

De klubbar som sätter in 50 000 eller mer kommer att räknas ihop

http://www.svt.se/varldens-barn/
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och redovisas i klump under SVT-galan som: Lions Sverige x
kronor. Lionklubbar måste redovisa sina insättningar på 50 000
kronor eller mer till sin kommunsamordnare före den 2 oktober.
OBS: Klubbnamnen kommer där inte att synas.  Klubbar måste
redovisa till sin kommunsamordnare senast 2 oktober.

Riksinsamling för 2013

Riksinsamlingshelg 12 oktober.
TV-gala i SVT den 11 oktober.

Världens Barn-gala 11 oktober 2013:
Kl: 18:15 – 19:15
(19:15-20:00 paus för regionala nyheter och Rapport)
20:00 – 21:00

SVT sänder program om Världens Barn mellan 5 och 12 oktober.

Dr Loretta från Sri Lanka berättar om diabetesprojektet

PR-material till Världens Barn 2013

http://www.svt.se/varldens-barn/
http://www.svt.se/varldens-barn/
http://www.svt.se/varldens-barn/
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All beställning av material till Världens Barn, broschyrer, bössgördlar,
kroppsbanderoller med mera beställs nu centralt från Världens Barn.

Här beställer du boken Noveller för Världens Barn. >>

Regionsamordnare för 2013
Listan på 2013 års samordnare finns här.

http://start.varldensbarn.se/materialbestallning-2013/
http://www.noveller.org/
file:///C:/Users/Cynthia%20Lo/Documents/public_html/varldensbarn/2013/regionsamordnare.html
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Arkiv

Lions profilprojekt i Världens Barn insamlingen
2013

Lions ska hjälpa barn med diabetes i Sri Lanka

Lions ska satsa på förebyggande insatser i Sri Lanka för att förhindra att
barn och ungdomar drabbas av diabetes på grund av dåliga livsstilsvanor.
Det projektet är också det som Sveriges Lions beslutat att vara Lions
profilprojekt i Världens Barn-insamlingen hösten 2013.

Diabetes hos barn och unga i Sri Lanka ökar dramatiskt. Även hos vuxna,
precis som i många delar av världen. En studie som gjorts av läkare på Sri
Lanka skriver att 24 % av unga i åldrarna 10 – 14 år är i riskzonen för att få
även diabetes typ 2, som vanligtvis brukar kallas åldersdiabetes och är
knuten till livsstilen med motion och kost. Även diabetes typ 1 ökar, men
den är speciell då den i huvudsak inte beror på motion och kost utan
snarare på akut virusinfektion i bukspottkörteln hos barn och unga. Kort
sagt, diabetes ökar hos unga och vuxna.

Här vill projektet ”Diabeteskliniken Negombo, Sri Lanka” som leds av
projektledare Mats Granath, LC Trollbäcken utanför Stockholm, göra en
viktig insats i ett av de fattigare länderna i världen med stor skillnad mellan
fattiga och rika vad gäller möjlighet till sjukvård.

Stort mörkertal

– Det finns ett stort mörkertal med människor som går med oupptäckt
diabetes bland barn och unga. Befolkningen är fattig och många har inte
råd att göra tester, än mindre behandla sin diabetes eller aktivt förebygga
att få diabetes, berättar Mats Granath.
– Behovet av att testa den fattiga delen av befolkningen, barn och
ungdomar, för att upptäcka och behandla diabetes är stort, fortsätter Mats.

Projektet är inriktat på två delar:

1. Att öka öppettiderna på en befintlig diabetesklinik för att
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fler ska få chansen att gratis testa sig för att upptäcka
diabetes eller är i riskzonen. Även att få dem som har fått
diabetes att få kunskaper om hur de ska sköta sin diabetes
och ekonomisk möjlighet att göra det.

2. Att söka upp barn och ungdomar i skolorna för att
informera dem och deras föräldrar om vikten av att hålla en
bra livsstil, alltså med kost och motion.
Detta för att på sikt hejda ökningen av diabetes typ 2 hos
unga. Även fånga upp unga med diabetes och lära dem att
leva med sin diabetes.

Det Sveriges Lions kommer att bidra med är att finansiera
anställning av läkare, sjuksköterskor, utbildning av dietister för satsningen
på skolinformation samt sjukvårdsutrustning.
Pengarna ska även gå till att öka öppethållandena på en redan befintlig
diabetesklinik.

Profilprojekt för 2012

Lions profilprojekt i Världens Barn insamlingen 2012 är fortsatt
mödra/barnvård i Morogoro i Tanzania. Efter att ha satsat först på
ögonsjukvård och sedan mödravård och BB och förra året även rent
vatten, är inriktningen 2012 på att hjälpa mammor med förlossningsskadan
fistel. Genom att göra det ger man barnen, dessa mammor föder, en bättre
start på livet.

2012 års projekt mer i detalj
Fistlar kan drabba kvinnor vid en långdragen förlossning. En fistel
kan bildas om vävnaden skadas då barnets huvud stöter länge i
kvinnans mjukdelar för att komma ut. Fistlar är gångar, hål, i
mjukdelarna som kan leda direkt till urinblåsan eller tarmen och då
resultera i ständigt läckage.  Det finns en förhöjd risk att barnet dör
vid förlossningen på grund av bakterier som bildas av läckaget. Om
barnet klarar sig finns en klar risk att både barn och mor blir utstötta
ur bygemenskapen på grund av moderns problem med läckage. Att
bota fistlar är relativt enkelt med kirurgi. Det ger både barn och dess
mamma en bättre livskvalité. I Lions projekt ingår att öka tillgången
på kirurgi och att utbilda läkare som kan utföra dessa ingrepp.

Vidare att utbilda sjuksköterskor för eftervård, vårdpersonal i
förlossningsvården och att utbilda bybarnmorskornas attityd ute i byarna.
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Pressmeddelande

78,5 miljoner till världens barn

Radiohjälpens största kampanj Världens Barn gav i år 78,5 miljoner kronor.
Insamlingen genomfördes för fjortonde året och kulminerade i helgen med
direktsänd gala i SVT1 och riksinsamling i landets 290 kommuner. Under
de två senaste veckorna har både Sveriges Television och Sveriges Radio
P4 i en lång rad olika program gett exempel på vart pengarna går och även
direkt bidragit till att lyssnare och tittare kunnat stödja insamlingen. >>

Så här gör du med pengarna

som klubben samlar in till Världens Barn i helgen – riksinsamlingshelgen.

Gå på den information som klubben fått av kommunsamordnaren. Om så
inte är fallet, sätt in direkt på Radiohjälpens konto 90 1950-6. Märk
Världens Barn och vilken kommun.

Notera självt i klubben summan (beräknad summa) som ni sätter in/samlat
in. Meddela denna summa till distriktskassören sedan. (För Lions
interna tävling ”bästa klubb i Världens Barn).

Handla och bidra till Världens Barn

file:///C/Users/Cynthia%20Lo/Documents/public_html/varldensbarn/pressmedd_okt2012.htm
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Sugen på Kleerups t-shirt med Mötley Crüe påtryckt? Eller kanske Michelle
Meadows paljettklännning? Nu kan du shoppa och samtidigt ge pengar till
Världens Barn. >>

Kampanjsida för Världens Barn

Världens Barn är Radiohjälpens största kampanj och involverar en stor del
av det ideella Sverige.

I 2012 års insamling samverkar Radiohjälpen med tolv organisationer
bland andra Lions Clubs Sverige. >>

PR-material
Beställ Världens Barns PR-material . >>

http://varldensbarn.tictail.com/
http://start.varldensbarn.se/
http://start.varldensbarn.se/
file:///C/Users/Cynthia%20Lo/Documents/public_html/varldensbarn/bestall_PR.htm
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Powerpointpresentation inför Världens Barn 2012

Lions med för sjätte året
I höst är det insamling till Världens Barn igen. Lions är med för sjätte året i
rad. Riksinsamlingshelger är den 6 och 13 oktober.
Då förväntas organisationerna som är med tillsammans samla in 40
miljoner, som är målet. Organisationerna som är med 2012 är: Lions,
Diakonia, Föräldralösa Barn, KFUM, Plan Sverige, PMU, Läkarmissionen,
Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Kyrkan, Vi-skogen och Unicef
Sverige.

Målet för hela insamlingen 2012 är 80 miljoner.

TV-gala blir den 12 oktober men SVTs kampanjvecka sträcker sig från 5 –
14 oktober. Den 14 oktober är det slutredovisning i SVT och då kommer
glimtar från riksinsamlingen att visas.
Radiohjälpen/Världens Barn insamlingens tema 2012 är hälsa, utbildning
och en värdig framtid.

https://www.box.com/s/bevt9uz12ib71vhscsac
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Lions profilprojekt i Världens Barn insamlingen 2012 är fortsatt
mödra/barnvård i Morogoro i Tanzania. Efter att ha satsat först på
ögonsjukvård och sedan mödravård och BB och förra året även rent
vatten, är inriktningen 2012 på att hjälpa mammor med förlossningsskadan
fistel. Genom att göra det ger man barnen, dessa mammor föder, en bättre
start på livet.

Över 84 miljoner till Världens Barn i 2010 års insamling

Över 84 miljoner till Världens Barn i 2010 års insamling. Enligt Finn
Norgren stannade Världens Barn på 84 070 827 kronor när eftersläntrande
slantar räknades ihop i januari 2011.

Bildspel

Om Organisationernas projekt i Världens Barn 2009.

En temavecka för Världens Barn 11-16 okt

 I år är det elfte året i rad som SVT producerar Sveriges största tv-
insamlingsgala, Tillsammans för Världens Barn. 
Men i år tyckte företaget att det var dags att förnya den traditionella formen
av galan. Årets satsning innebär att insamlingen får större plats än
någonsin och omfattar en temavecka i SVT1, SVT2 och SVTB för Världens
Barn den 11-16 oktober. >>

2009 års Världens Barn insamling

17 organisationer, däribland Lions, är med i 2009 års insamling till
Världens Barn. För alla organisationer som ingår , klicka här.

http://www.box.net/shared/ppbe4ufq92
file:///C/Users/Cynthia%20Lo/Documents/public_html/varldensbarn/varldens_barn_2009.htm
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Lions profilprojekt 2009
i Världens Barn är fortsatt barn och mödravård i Morogoro. >

Insamlingsmål
2009 års insamlingsmål är minst 80 miljoner kronor. 
Därav är målet för själva riksinsamlingen, den som
frivilligorganisationerna ska stå för, 42 miljoner kronor.

Riksinsamlingshelg
Den 9 och 10 oktober infaller riksinsamlingshelgen. Det är då frivilliga
är ute på gator och torg och samlar in från allmänheten på olika sätt.
Vad du och din klubb gör avgör ni i samarbete med övriga
organisationer lokalt. Ta kontakt med kommunsamordnaren på orten,
om du inte vet vem det är, se efter regionsamordnare här som har den
kommun du tillhör inom sitt område.

Sveriges Television
Istället för tidigare års satsning på två helkvällar om Världens Barn
(inklusive gala) efter varandra i anslutning till riksinsamlingshelgen
tar nu SVT ett annat grepp i år. Under perioden 6 - 16/10 sänder man
om Världens Barn brett i kanalerna i olika programinslag, bland annat
i GoKväll. (Mer detaljerad information senare när den finns.)
Motsvarigheterna till gala sändningarna i SVT kommer i år att sändas
söndagen den 11/10 och fredagen den 16/10 – den senare blir
motsvarigheten till TV galan och det är den 16/10 som resultatet av
riksinsamlingen (som var den 9 och 10 oktober) kommer att
rapporteras.

Youtube
Världens Barn finns nu på egen sida på Youtube.
Givetvis finns Lions film med där.

Profilprojekt för 2009 >>

Resultat från 2008 >>

Profilprojekt 2007 
Lions botar onödig blindhet i Tanzania

Ungefär 80 % av blindheten i världen är
onödig och går att bota. Exempelvis
ögonsjukdomen trakom, som sprids
med flugor, kan hejdas med en
antibiotikabehandling per år. Och om
en människa drabbats går sjukdomen
att bota med en enkel operation. Störst
risk att smittas av trakom är barn under
5 år. Tre gånger så många kvinnor som
män är smittade av trakom. Sjukdomen
leder till blindhet, om den inte stoppas.

I delar av Tanzania är upp till 80% av
invånarna smittade. Lions hjälper därför
till i Morogoro distriktet med att utbilda
mer än 600 sjukvårdare som ska ut på

landsbygden i Morogoro och undersöka och bota, framförallt kvinnor och
barn. De insamlade pengarna ska också användas till att skaffa medicinsk
utrustning till en ögonklinik och renovera sex landsbygdskliniker.

En av 200 vuxna i Morogoro, familjeförsörjare, är också blinda därför att de

http://www.youtube.com/varldensbarn
file:///C/Users/Cynthia%20Lo/Documents/public_html/varldensbarn/2009/profilprojekt-09.htm
file:///C/Users/Cynthia%20Lo/Documents/public_html/varldensbarn/resultat_2008.htm
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har grå starr. Det kostar mindre än 200 kronor att bli opererad och få synen
tillbaks. Men på landet har man inte de pengarna. Lions mål är att hjälpa till
även här.

Morogoro är ett distrikt stort ungefär som Värmland, men med 600 000
invånare.

Slutspurten i Världens Barn!

Nu är det slutspurten i Världens Barn samtidigt
som de flesta klubbar har mängder av aktiviteter
i jultid. Absolut sista dag att sätta in pengar på
Radiohjälpens konto är den 27 december för att
gåvan ska kunna registreras för 2007.  >>

Riksinsamlingen som Lions var med i slog rekord

Totalt samlade alla frivilliga från Lions och från de andra deltagande
organisationerna i Världens Barn (totalt 15 stycken) in drygt 37 miljoner
kronor. >>

Succésamling i Stockholm!

Att något riktigt stort är på gång i år för
Världens Barn i Stockholms stad med
län framgick med all önskvärd tydlighet
när stockholmarna genomförde en
succéartad kampanjupptakt den 26
september. 180 nyckelpersoner från fl
ertalet kommuner och stadsdelar var
samlade till en hejdundrande kick off.
Att det vankas insamlingsrekord i
Stockholm råder det ingen tvekan om!
>>

file:///C/Users/Cynthia%20Lo/Documents/public_html/varldensbarn/slutspurten_dec2007.htm
file:///C/Users/Cynthia%20Lo/Documents/public_html/varldensbarn/summering_vb_071015.htm
file:///C/Users/Cynthia%20Lo/Documents/public_html/varldensbarn/Nyhetsbrev_03_07.pdf


LIONS OCH VÄRLDENS BARN

file:///C/Users/Cynthia%20Lo/Documents/public_html/varldensbarn/arkiv.htm[2021-03-17 15:30:28]

LC Arboga

Under årets mycket välbesökta Medeltidsvecka i Arboga i augusti månad
drev 
LC Arboga en enkel krog kallad Munken & Hönan. 

Den är mycket uppskattad av besökarna i Arboga. 

Vinsten från torsdagskvällen var ämnad för Världens Barn. Resultatet blev
17 000 kr.

Storstadsträffar 2007

Turnéplan för storstadsträffar där det finns en medverkan av antingen
Peter Hjukström (Projektledare), Göran Klingensjö (Biträdande
Projektledare) eller Generalsekreteraren Finn Norgren på Radiohjälpen. >>

LC Sigtuna - Stadsloppet 

Till förmån för
Världens Barn
arrangerade LC
Sigtuna den 2
september en
löptävling i staden
som lockade 94

file:///C/Users/Cynthia%20Lo/Documents/public_html/varldensbarn/storstadstraffar_sept2007.htm
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deltagare. 120
anmälningar hade
inkommit men
morgonens dystra
väder gjorde att
flera tyvärr inte

kom till start. Vädret var var dock samarbetsvilligt och strax innan löparna
försvann från startfållan kom solen fram och alla  kunde glädjas åt  ett fint
arrangemang. Det var första gången denna tävling ägde rum och dom
deltagande löparna hoppas att Lions återkommer varje år med detta lopp. 
Intäckterna till Världens Barn blev 5.100:-. Det fanns 5 klasser: Herrar och
Damer 10 km, Herrar och Damer 5 km samt barn 5 km. Glädjande var att
många äldre och barnfamiljer ställde upp i den grupp som tog det hela som
en söndagspromenad. Flera företag i Sigtuna hade sponsrat priser till de
bästa placeringarna.

LC Älta samlade in till Världens Barn vid Älta Festivalen

I Älta var det i helgen "Älta
Festivalen". Eftersom vi i
Älta är en förort utan något
egentligt centrum passade
Lions Älta på att genomföra
sin insamling till Världen
barn vid detta tillfälle, då det
var mycket folk i rörelse.
Klubben fick in 3.684,00
kronor vid en loppis och
bössinsamling.

Nyhetsbrev nr 2
Inspiration och nyheter på
Världens Barns kampanjupptakt

Fler deltagande organisationer, SVT som
satsar mer, positiva signaler från landets
kommuner och ett samarbete med SF. Det
var en del av innehållet i Världens Barns
kampanjupptakt den 20 augusti, där
planerna för hur årets kampanj ska bli den
bästa någonsin presenterades. >>

http://www.lions.se/varldensbarn/Nyhetsbrev 2_07.pdf
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LC Ljugarns "Fiskets Dag"

Söndagen den 26 aug avhölls det årliga "Fiskets Dag" i Herrviks Hamn på
östra Gotland. 
Sex medlemmar från Lions Club Ljugarn tjuvstarade då Världens Barn-
aktiviteten med att "snurra chokladhjulet" samt samla pengar i bössor.
De höll på i 4½ timmar. 
Chokladhjulet gav 3300 SEK och bössinsamlingen 1700 SEK! 
Om inte förr, så fortsätter de den 12-13 oktober!

LC Mässan gjorde en macka för Världens Barn

Medlemmarna i Lions Club Stockholm Mässan stod under aktiviteten
”Smaka på Stockholm” i Kungsträdgården, som var under ett antal dagar i
vecka 23, och stekte strömmingsmacka som man sålde för 20 kronor
smörgåsen. Det man fick in på strömmingsmackan går till Världens Barn.
8000 kronor totalt gav detta. (400 strömmingsmackor stekte man x 20).

Detta affischerade klubben om, dvs man hade uppe Världens Barns affisch
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och talade om att intäkten för mackan gick till Världens Barn.

LC Nässjö rensar
byggbolagskontor

Lions Club Nässjö har
påbörjat Världens Barn
insamlingen. Ett byggbolags
kontor och lager skulle flytta
till andra lokaler och klubben
fick överblivna saker gratis.
Dessa saker sålde klubben på
en lördagsförmiddag och på 4
timmar fick man ihop 30 000

kronor som klubben destinerar till Världens Barn. 
Kontaktperson i Nässjö Lions Club är Göran Pettersson, ordförande
(president). e-post: gp@falks.nu. tel: 0380 – 751 23, 511 692.

Publisher Maud Nordell    Webmaster Cynthia Lo
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Lions hjälper barn
med diabetes i Sri
Lanka

Lions Sri Lanka projekt är profilprojekt i
Radiohjälpen/Världens Barn.

Lions satsar på förebyggande insatser i
Sri Lanka för att förhindra att barn och
ungdomar drabbas av diabetes på
grund av dåliga livsstilsvanor. >>

Barn och mördravården i Tanzania

Skulle vi i Sverige acceptera att 800 kvinnor och 3 400
barn per år dog vid förlossningar? Att 250 kvinnor fick
förlossningsskador för livet, så pass så att de blir utstötta ur
gemenskapen? Läs mer om ytterligare ett projekt som får
stöd av Radiohjälpen/Världens Barn. >>

 

Publisher Maud Nordell    Webmaster Cynthia Lo
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Varför Världens Barn?
Världens Barn är hela Sveriges gemensamma
angelägenhet. Tillsammans kan vi alla vara med och
bidra till alla barns rätt till utbildning, hälsa och en
värdig framtid.

Varje år dör miljoner barn av sjukdomar och andra
umbäranden orsakade av fattigdom, krig och
katastrofer. Att få gå i skolan, att få möta en läkare
eller besöka ett sjukhus, att få mat för dagen är en
ouppnåelig dröm för miljoner och åter miljoner barn i
världen.

Så borde det inte få vara!

Radiohjälpens insamlingskampanj Världens Barn, som
startade 1997, genomförs i samverkan med tolv av
Sveriges mest etablerade humanitära
hjälporganisationer. Världens Barn är hela Sveriges
gemensamma angelägenhet.

Barn har en självklar rätt till liv, hälsa, utbildning och en
värdig framtid. Alla som haft med barn att göra vet att
barn har en inneboende livskraft, är fyllda av drömmar
och ambitioner. Det är barnens rätt till utbildning, hälsa
och en värdig framtid som du stöder när du bidrar med
en gåva till Världens Barn.

Världens barn kan inte vänta. De behöver dig.

Evy Jonsson, projektledare 
Världens Barn 2012

 

   
 Publisher Maud Nordell    Webmaster Cynthia Lo  
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 Deltagande organisationer under 2013  

 

i samarbete med Radiohjälpen 

 

 

 
Följande 12 organisationer ingår i insamlingen 2013:
Diakonia, Lions, Clowner utan Gränser, Erikshjälpen, KFUM,
Kooperation utan Gränser, Läkarmissionen, PMU, Rädda Barnen,
Röda Korset, Svenska kyrkan och Unicef.

 

 Publisher Maud Nordell    Webmaster Cynthia Lo  
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Kommunrankning

Här finns det möjligheter för Lions att göra
skillnad, ta möjligheten!

Antingen genom att förbättra resultatet ytterligare
om din lionklubb är med i en av de bästa
kommunerna eller att föra upp kommunen din
lionklubb verkar ifrån listan "sämsta kommun" till
"bästa"!

50 bästa kommuner 2009  >>

Redovisning av insamling 2009 >>
 

50 bästa kommuner 2008 >>
Länsresultat 2008 >>  

 

Riksinsamlingen 2006 >>
Sämsta resultat >>
Bästa resultat   >>

 

Publisher Maud Nordell    Webmaster Cynthia Lo  
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Regionsamordnare
Område Namn Telefon E-post

Stockholms stad Lena Gross 0705-330912 lena.gross@varldensbarn.se

Stockholms stad Sofia Fjellestad 072-333 71 41 sofia.fjellestad@varldensbarn.se

Stockholms stad & län Christina Pihl 0705-98 34 84 christina.pihl@varldensbarn.se

Stockholms län nordväst Jenny Höglund
Lindblad 070-712 0862 jenny.hoglund.lindblad@varldensbarn.se

Stockholms län nordost Peter Englund 070-224 17 12 peter.englund@varldensbarn.se

Stockholms län sydost Ulrika Söderpalm Löhr 0707-306 911 ulli.soderpalm@varldensbarn.se

Uppsala län (ej Enköping men
Sigtuna, Sollentuna, U Väsby) Micha Waernborg 072-202 72 45 micha.waernborg@varldensbarn.se

Gävleborgs län Lars Wennman 076-00 60 100 lars.wennman@varldensbarn.se

Gotland Göran Wahlqvist 0498-28 83 07 goran.wahlqvist@rkgotland.se

Skåne län Malmö Johanna Lindberg 0708-199-270 johanna.lindberg@varldensbarn.se

Skåne län Lund Frida Bengtsson 0709-940582 frida.bengtsson@varldensbarn.se

Skåne län Helsingborg Sofia Sivertsdotter 073-774 77 43 sofia.sivertsdotter@varldensbarn.se

Blekinge län/Skåne nordost Sören Fohlström 073-383 83 50 soren.fohlstrom@varldensbarn.se

Jönköpings län/Kronobergs
län Lotta Olofson 0706-564344 lotta.olofson@varldensbarn.se

Kalmar län Monica Bengtsson 073-525 15 52 monica.bengtsson@varldensbarn.se

Göteborg Katherine Alfaro 0735 75 53 45 katherine.alfaro@varldensbarn.se

Göteborg Jessica Egman 0737-81 88 25 jessica.egman@varldensbarn.se

Göteborg Johanna  Bjurenstedt 0709-923704 johanna.bjurenstedt@varldensbarn.se
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Göteborgs  kranskommuner Maria Sundstedt 0731-52 72 56 maria.sundstedt@varldensbarn.se

Bohuslän Inger Janson 0703-75 88 83 inger.janson@varldensbarn.se

Halland Anette Sjöberg 073 715 05 42 anette.sjoberg@varldensbarn.se

Älvsborg Helena Klahr Fast 0739-29 50 11 helena.klahrfast@varldensbarn.se

Skaraborg Gunnar Strömberg 0703-33 36 31 gunnar.stromberg@varldensbarn.se

Östergötlands län Per Åkerström 0705-40 87 56 per.akerstrom@varldensbarn.se

Sörmlands län
Västmanlands län + Enköping Elisabeth Rambrant 0703-660 630 elisabeth.rambrant@varldensbarn.se

Örebro län John Bärj 070-6076054 john.bärj@varldensbarn.se

Värmland Britt-Marie Spännar 076-786 28 40 britt-marie.spannar@varldensbarn.se

Dalarna Sakarias Winberg 0703-26 86 46 sakarias.winberg@varldensbarn.se

Jämtlands län och Härjedalen Mona Larsson 0640-410 40
070-334 58 40 mona.larsson@varldensbarn.se

Västernorrlands län Linda Söderlund 070-5784252 linda.soderlund@varldensbarn.se

Västerbottens län Per-Martin  Jonasson 070-522 59 33 permartin.jonasson@varldensbarn.se

Norrbottens län Lars Karlsson 070-543 76 27 lars.karlsson@varldensbarn.se

Vinster Sören Sandman 072 -705 91 90 soren.sandman@varldensbarn.se

Publisher Maud Nordell    Webmaster Cynthia Lo
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