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Visst har du sett de solgula jackorna ute 
på stan? Män och kvinnor som lägger ner 
massor av tid och engagemang för att hjälpa 
människor som har det svårt. Åtta kvinnor 
och sjutton män som även träffas under 
trevliga former och umgås. Ett samman-
svetsat gäng som under året arbetar 
med allt från att bjuda på tårta på äldre-
boenden till att anordna årets största event 
i Oxelösund, Lions Oxelö Marknad. Allt 
överskott av deras arbete går till hjälpverk-
samhet och fördelas 50 % lokalt, 35 % inter-
nationellt och 15 % nationellt. De solgula 
jackorna tillhör Lions Club Oxelösund.

För att driva sin hjälpverksamhet arbetas 
lokalt med en mängd olika aktiviteter. 
Flaggskeppet är Lions Oxelö Marknad.
- 2023 arrangerar vi marknaden för 39:e gån-
gen, säger Ingemar Urborn. Den går alltid av 
stapeln den andra lördagen i maj. Planerin-
gen inför nästa års marknad har pågått sedan 
september. Vi bokar artister och knallar, 
söker tillstånd, skapar avtal med sponsorer, 
planerar marknadsområdet med mera.

Ett udda jobb som Lions genomför är att 
utrusta ambulanser med igelkottar.
- Under flera år har vi levererat igelkottar i 
form av mjukisdjur till barn som tyvärr tvin-
gats åka ambulans efter att ha gjort sig illa. 
Mjukisdjuren fungerar som en liten tröst un-
der färden till sjukhuset. Mjukisdjuren köper 
vi av Barndiabetesfonden som också gör stor 
insats för barnen, säger Lilian Holmgren. 

Loppis och glasögoninsamling är två stora 
aktiviteter under året.
- Vi har en  stor loppis med skänkta saker 
som det är en speciell grupp som jobbar 
med. På marknaden, Ljus & Värme, Femöre-
dagen och Jogersö säljer vi. Alla intäkter går 
till hjälpverksamhet. Vi samlar in begagnade 
glasögon, ca 5.000 per år. Loppisgruppen 
tvättar, sorterar och packar innan glasögonen 

tas om hand av optiker som skickar vidare till 
behövande länder i Afrika och Sydamerika. 

Lions Club Oxelösund är inte främmande 
för nya idéer.
- Sedan några år tillbaka åker vi runt och 
hämtar julgranar efter jul för en billig peng. 
En idé som vi fick utifrån och som bidrar till 
våra möjligheter att skänka pengar till 
välgörenhet, säger Ingemar Urborn. 

Av alla aktiviteter under året är det en 
som ligger Lilian och Ingemar varmast om 
hjärtat.
- Vårt Lionståg, säger båda med en mun. Vi 
har ett eget tåg med ICA Kvantum som 
huvudsponsor som rullar åtta veckor varje 
sommar enligt en turlista. Resan är gratis 
men det är valfritt att bidra med medel om 
man vill. När det gäller bemanningen på 
tåget samarbetar vi med föreningslivet i 
Oxelösund, som på så sätt också får en intäkt 
till klubben. Från centrum går färden till 
Läget, Sailor, Jogersö och gamla Oxelösund. 
Vi möter varje sommar massor av glada och 
positiva människor som åker med vårt tåg. 

Lions i Oxelösund står inte bara för arbete 
med att samla in pengar. Gemenskapen är 
viktig och anledningen till att vara med i 
klubben likaså.
- Vi tycker om människor och vill hjälpa 
människor som har det svårt, säger Ingemar 
Urborn. Verksamheten är utåtriktad och vi 
träffar mycket folk, internt har vi trevligt till-
sammans och en fantastisk gemenskap. 
Vi välkomnar fler till vår verksamhet, avslutar 
Ingemar och Lilian vårt samtal.

I tuffa tider är behovet stort av människor 
som inte bara tänker på sig själva.
Människor som arbetar ideellt för att hjälpa 
dom som har det jobbigt. Lions Club i 
Oxelösund är ett lysande exempel.

”Vi tycker om människor 
och vill hjälpa dom som 

har det svårt”
Lions Club Oxelösund bildades 1958
och har idag 25 medlemmar, 8 kvinnor 
och 17 män.

Intäkter/år cirka 250-300 tkr
Fördelas 50 % lokalt, 35 % 
internationellt och 15 % nationellt

Exempel på aktiviteter under året
• Lions Oxelö Marknad
• Bakluckeloppis på Jogersö
• Lionståget maj-augusti
• Femöredagen. Korv, loppis, Lionståg
• Ambulanser, gosedjur till barn
• Underhållning och tårta till äldre
• Ljus & Värme. Knallar, loppis och korv
• Hämta julgranar i januari
• Barnlördagsliv på Koordinaten
• Nationaldagen, medarrangör
• Stipendium, 2 st á 10.000:-
• Familjecentralen. Julklappar mm 
• Glasögoninsamling

Är du intresserad av att bli medlem i 
Lions Club Oxelösund och dela vår glädje 
att hjälpa andra?
Kontakta Lilian Holmgren, 070-224 46 58
eller via lilian.holmgren@hotmail.se
Hemsida: www.oxelosundlions.se
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Delar av Lions Club i Oxelösund samlade under aktiviteten Ljus & Värme den 26 november.


