
  

Redan på trettiotalet umgicks Melvin Jones med tanken att introdu-

cera Lions International i Europa. Andra världskriget satte emellertid 

stopp för planerna men 1948 fick organisationen äntligen fotfäste på 

vår kontinent när Sverige, Schweiz och Frankrike fick sina första 

klubbar.  

En tät kamp mellan Sverige och Schweiz, en stunds betänketid var det 

som avgjorde att Sverige och inte Schweiz blev det första landet i 

Europa att få Lions.  

Det var fyra medlemmar, Melvin Jones, internationella presidenten 

Fred W. Smith, biträdande generalsekreteraren R. Roy Keaton och 

AA DeLage som blev de viktigaste aktörerna för att bilda lion-

klubbar i Europa.  

År 1948 började Europa resa sig ur ruinerna efter det förödande 

andra världskriget. En ny tid höll på att bryta in och Lions skulle 

vara med om den. DeLage reste till Europa på uppdrag av Melvin 

Jones. Han gjorde först ett uppehåll i Paris för att undersöka möjlig-

heterna där och fortsatte sedan till Genève där förhoppningen på en 

ny lionklubb - den första i Europa - såg ut att kunna infrias ganska 

omgående. De tjugo nyckelpersoner som i Genève blivit tillfrågade 

bad emellertid om betänketid. DeLage som hade sällskap med 

Keaton beslöt då att flyga till Stockholm där en grupp personer 

redan visat intresse. Under tiden hade man både i Genève och i 

Stockholm fått reda på att den grupp som först uppfyllde kraven på 

medlemskapet skulle betraktas som den första lionklubben i Europa. 

President Fred Smith överlämnade charterbrevet till lionklubben i 

Genève den 19 maj och till Stockholm den 23 maj. Det var alltså 

Genèveklubben som först tog emot sitt charterbrev men det är 

Stockholm som räknas som Europas första klubb eftersom man var 

först med att uppfylla de stipulerade kraven. Därav beteckningen 

“MD 101” för Sverige och 102 för Schweiz.  

 

  



Första steget  

Den som införde lionrörelsen i Sverige var Torgny 

Lange, på den tiden kartredaktör vid Rikets All-

männa Kartverk och sedermera bosatt i Linköping. 

Torgny Lange lämnade organisationen redan 1949 

och flyttade utomlands på nyåret 1950. Han kom 

ändå att betyda mycket i starten av den svenska 

lionrörelsen och är den ende som innehaft titeln 

District Governor of Scandinavia.  

Torgny Lange reste till USA på ett stipendium från 

Swedish-American Foundation och deltog bland 

annat i en journalistkurs i staden Syracuse, New 

York State. Där kom han, som intresserad sport-

flygare, i kontakt med en viss Harold E. Curran, 

som just det året var guvernör för ett liondistrikt inom delstaten.  

Han bjöds in till internationella kongressen i Philadelphia i Pennsylvania. 

Året var 1946. I egenskap av europé erbjöds han tala till de 18 000 kon-

gressdeltagarna. Här lovade han att försöka organisera den första lion-

klubben i Europa, också Melvin Jones fick detta löfte. 

 

Stockholm, klubb nummer 1, invigdes den 23 maj 1948 av dåvarande 

internationelle presidenten Fred W Smith och Torgny Lange blev medlem 

nummer 1. Klubben fick det hedrande namnen: LC Stockholm, ”Host Club 

of Europé”. LC Stockholm bildades dock redan den 24 mars 1948 som 

klubb på Hotell Carlton i Stockholm. 

 

I Sverige spreds sedan Lions idéer vidare och ett antal klubbar bild-

ades i rask följd: LC Halmstad som är klubb nummer två och LC Malmö 

som kom till två dagar senare den 21 oktober 1948 och blev nummer tre. I 

juli 1949 fanns sex klubbar, LC Stockholm, Halmstad, Malmö, Eskilstuna, 

Strängnäs och Uppsala men redan 1951 noterades 20 klubbar, 1952 fanns 

det 40 och 1953 80 klubbar. Redan då hade Sverige två distrikt.  

1949 bildades första klubben i Norge, Oslo, och Norge blev MD 104. 

Storbritannien blev MD 105 och Danmark MD 106 1950. Samma år blev 

Finland MD 107. Island blev MD 109 1951 och 1952 bildade Lions i de 

nordiska länderna Nordiska Rådet – senare NSR. 

Tidigare har nämnts att Torgny Lange blev vår förste och ende distrikts-

guvernör för Skandinavien. Den 12 juli 1949 valde medlemmarna i distrikt 

101 Sverige Torgny Lange till distriktets guvernör för perioden 1 juli 1949 

- 30 juni 1950 och Hadar Wahrenby till distriktssekreterare. Samtidigt val-

des två suppleanter på vardera posten för samma tid i händelse av förfall 

för ordinarie. Allt verkade vara i ordning men redan den 27 juli avsade sig 

Torgny Lange sitt guvernörsuppdrag på grund av förestående utlandsvist-

else. Det blev alltså omedelbart aktuellt med en efterträdare till Lange som 

distriktsguvernör och Cyril Marcus åtog sig posten som Acting District 

Governor för Sverige 1949–1950 och därefter som distriktsguvernör 1950-

1951. Cyril Marcus, som tillhörde LC Stockholm flyttade några år före sin 

bortgång till Kullabygden och kom där att bli medlem i LC Höganäs. Han 

blev alltså svenska lionrörelsens första DG i multipeldistrikt 101 Sverige 

och Hadar Wahrenby svenska organisationens förste rådssekreterare, en 

post han behöll fram till sin död 1972 varefter Lars Edwards efterträdde. 

 

Sverige var det första landet, innan LCI, som organiserade ungdoms-

läger. Det var PIP (tidigare internationell president) Sten Åkestam, som 

var initiativtagare. Sten var också den som tog initiativ till att satsa på 

ungdomar och att arbeta mot droger för ungdomen. Som tack för Stens 

internationella gärningar inom Lions fick han av nordiska Lions en gåva 

när han avgick som internationell president. Den gåvan blev grundplåten 

till ett antidrogseminarium som gick av stapeln i Sverige 1987. Det var 

startpunkten för Lions kamp mot droger och för satsning på ungdomar. 

 

  



Samarbete över gränserna  

Allteftersom lionrörelsen växte sig allt starkare i de nordiska länderna 

insåg man ganska snart nödvändigheten att etablera någon form av sam-

arbete. Idén om ett nordiskt samarbete kom från Nordens andre medlem i 

internationella styrelsen (ID) Herbert Hårshagen. Hans idé var om ett sam-

arbete Norden emellan på klubbnivå. Han fick gehör hos den förste DG 

(distriktsguvernören) i Sverige, PDG Cyril Marcus. Marcus och 

Hårshagens idéer har burit frukt så till vida att Norden inom Lions står 

stark på den internationella arenan. NSR idag är dock först och främst ett 

forum för lionsorganisationen på de nationella nivåerna, inte klubbnivå. 

Rådet har till uppgift att främst verka 

för samförstånd och vidgat samarbete. 

Men man skall också förbereda sam-

gående och ett enhetligt uppträdande 

vid internationella kongresser och 

andra större lionsammankomster och 

gemensamma aktiviteter. 

De gemensamma aktiviteterna har varit 

många under årens lopp och resulterat i 

lyckliga och iögonfallande resultat. Orkester Norden, till exempel, har som 

mål att stärka sammanhållningen mellan nordisk ungdom och utveckla 

kunskaperna om nordisk musik. Orkester Norden anses idag som Nordens 

främsta kulturprojekt och har överallt väckt stor och berättigad uppmärk-

samhet.  

I Nordiska Samarbetsrådet (NSR) ingår samtliga medlemmar av guver-

nörsråden i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Dessa äger en 

röst vardera. När det gäller ett enhetligt nordiskt uppträdande utåt har varje 

multipeldistrikt endast en röst. Landet företrädes då vid röstning av guver-

nörsrådets ordförande (GRO).  

Alla förutvarande distriktsguvernörer äger rätt att deltaga i sammanträdena 

och har förslags- och yttranderätt men ej rösträtt. Värdlandets guvernörs-

råd utser ordförande vid rådets sammanträde. Enligt stadgarna skall NSR 

sammanträda en gång om året i januari månad. Extra sammanträde kan 

hållas till exempel vid internationella kongressen eller Europa Forum.  

Första nordiska sammankomsten ägde rum i Göteborg 1957, nio år efter att 

lionrörelsen kommit till Europa. 1961 antogs första gången formella stad-

gar för Nordiska Samarbetsrådet (NSR).  

Genom åren har Norden tack vare NSR alltid kunnat få fram kandidater till 

internationella styrelsen. Av styrelsens 33 ledamöter har vårt område i 

Norden därigenom alltid haft minst en ledamot. 

 

Europa Forum  

Europa Forum är, som namnet anger, ett samarbets-

organ mellan de europeiska lionländerna och har som 

målsättning att sammanföra och stärka lionismen. 

Europa Forum gör det möjligt för de över 50-talet 

länder att träffas under vänskapliga former och 

samtidigt skapa den ömsesidiga förståelse som 

resulterar i ett fördjupat samarbete över hela Europa.  

Viktiga aktiviteter som ungdomsutbytet och 

ungdomslägren prioriteras på Forum.  

Europa Forum sammanträder en gång om året vid 

ingången av hösten. 2023 sker detta i Klagenfurt, 

Österrike.  

Europa Forum är det äldsta lionforum med första mötet 1953 i Frankrike. 

Forumet har fått efterföljare i andra världsdelar, till exempel Afrika, Asien, 

Latinamerika och USA. 

 

Egen klubbtidning 

Tankarna omkring en egen klubbtidning väcktes 

tidigt och Hadar Wahrenby som år 1949 var 

distriktssekreterare åt Lange hade på våren samma 

år hört sig för om tillstånd att utge en svensk lion-

tidning. Svaret från huvudkontoret blev positivt 

med tillstånd att ”saxa” artiklar ur den amerikan-

ska The Lion. Tidningen 101:an som Gösta Koorn 

i Stockholmsklubben Stockholm/Norrmalm en-

sam svarade för kom ut med sitt första nummer i 

oktober 1949. Då fanns i landet sju klubbar och 

hundraettan var självfinansierad genom annons-

intäkter.  

Tidigare hade medlemmarna fått den amerikanska 

utgåvan en gång i månaden. Det var åtskilliga 

som knorrade över tidningen - man läste inte engelska alldeles utan vidare och 

innehållet ansågs vara alltför amerikanskt.  

Så småningom övergick 101:an till att bli en skandinavisk utgåva av The Lion 

och 1975 blev tidningen en ren svensk angelägenhet. Våra nordiska vänner 

skaffade sedermera egna tidningar.  
 

 

 

  



Medlemsantalet historiskt sett 

1985 var året då medlemsantalet inom Lions i Sverige stod som högst. 

17.755 medlemmar i 539 klubbar.  

Historiskt sett så var antalet medlemmar i Sverige 8.006 år 1960, i 287 

klubbar. Sedan gick det fort framåt; 1964 10.774 i 360 klubbar, 1970 

14.956 i 454 klubbar och som sagt 1985 var det högsta. 

Sedan började det gå nedåt; 1995 17.119 i 589 klubbar, 2000 15.599 i 570 

klubbar. Den 8 januari 2008 var medlemstalet 13.452 i 513 klubbar, och 

den 28 februari 2023 var medlemsantalet 7.401 i 337 klubbar. 

 

De 3 första klubbarna i Europa 

LC Stockholm 1948 

LC Genève 1948,  

LC Paris 1948 

 

De 3 första klubbarna i Norden 

LC Stockholm 1948 

LC Oslo 1949 

LC Köpenhamn 1950 

 

Svenska internationella presidenter 

Per Ståhl – 1961-62 

Sten Åkestam – 1986 – 87 

 

Svenska medlemmar av internationella styrelsen 

Per Ståhl, 1953-55, 1958-62 

Herbert Hårshagen, 1955-57 

Gunnar Stjernström, 1968-69 

Åke Wäng, 1969-70 

Sten Åkestam, 1977-79, 1983-1987 

Heinz Ondrjeka, 1989-91 

Bruno Ahlqvist, 1997-99 

Jan-Åke Åkerlund, 2006-08 

Kenneth Persson, 2012-14 

Mats Granath, 2021–23 
 

 

 

Sten Åkestam 

Som tidigare nämnts har Sveriges Lions har haft två internationella presi-

denter; Per Ståhl – 1961–62 och Sten Åkestam – 1986 – 87. 

Sten Åkestam, lionmedlem sedan 1956 och var fram till sin död en aktiv 

Lions och medlem i LC Stockholm/Globen. 

Nedanstående text är hämtat från en intervju med Sten Åkestam och som 

publicerades i tidningen The Lion när Lions Sverige fyllde 60 år. 

Sten har gjort mycket för Lions både på det internationella planet och för 

Sveriges Lions. Han har också gjort en intern karriär inom Lions och kom-

mit så långt man bara kan komma, att bli internationell president. 

Drivkraften för honom har alltid varit att få något uträttat och att hjälpa 

andra. 

- Man måste hjälpa till i samhället, hjälpa andra som inte har det lika bra 

ställt som en själv. Att vi inom Lions gör det tillsammans med andra 

trevliga människor ger ett mervärde, säger Sten.  

Mitt valspråk som internationell president ”Bring Quality to Life” var 

därför noga genomtänkt, säger han. 

Sten var den som drev på och sedermera drev igenom kvinnligt medlem-

skap i Lions. 

- Det hela började 1972 då ett förslag från svenska Lions om att öppna för 

kvinnligt medlemskap röstades igenom. 

Sten som då hade i uppdrag att leda resorna till Convention (Lions inter-

nationella årsmöte) fick i uppdrag att tala med LCI i USA. Det som drev 

Sten att arbetar med frågan om kvinnligt medlemskap var också det att hans 

dotter då var LEO. Skulle hon då inte kunna fortsätta arbeta för det som 

LEO och Lions står för bara för att hon var kvinna, när hon blev äldre? 

Sten minns när han på plats i USA tog upp frågan första gången om 

kvinnligt medlemskap: 

- Reaktionerna var svala, några skrattade till och med, minns Sten. 1977 

blev Sten invald i internationella styrelsen. Då tog han upp frågan på nytt. 

”Få var det som lyssnade.” När han blev andre vice president 1984 tog han 

upp den igen och då fick han merparten av styrelseledamöterna med sig. 

”Nu när jag stigit i graderna lyssnade man på mig.” * 

Under hans år som pågående president 1986 fick han ej kvalificerad majo-

ritet på Convention för frågan om kvinnligt medlemskap men året därpå, 

1987, gick det igenom. Han kunde därmed kröna sin tid som internationell 

president med att ha fått igenom, som han själv säger, denna självklara 

ändring. 

 

 

 



Röda Fjädern, Lions mot narkotika och Lions för ungdom är också tre 

saker som Sten ska ha äran för att ha genomfört/introducerat/ varit med att 

genomföra i Sverige.  

Historien om Röda Fjädern började med att det guvernörsråd som Sten till-

hörde började fråga klubbarna om idéer till gemensamma aktiviteter. 

Sedermera bildades en aktivitetskommitté på Sverige nivå som fick upp-

draget att föra fram intressanta gemensamma aktiviteter för klubbarna. 

Kommittén leddes av Sten. I arbetet med detta kom kommittén i kontakt 

med Lis Asklund som arbetade på Sveriges Radio och som på den tiden 

var lite av ett ”orakel” i sociala frågor. Hon hade ett populärt radioprogram 

och hon startade ett samarbete som ledde till att Allan Schulman, på den 

tiden en känd TV-man, och medlem i LC Vällingby och regissör för det 

populära TV programmet Hylands Hörna kom med liksom Lennart Hyland 

själv, för övrigt då medlem i LC Stockholm Globen. 

Bild från den 

första Röda 

Fjädern 

insamlingen, 

Lennart Hyland - 

Lion och känd 

programledare. 

 

Gruppen kom fram till att man skulle samla in pengar till bostäder åt 

handikappade och att använda TV som insamlingsmedel. Symbolen kom 

att bli en röd liten fjäder, Röda Fjädern, efter idé av Lennart Hyland. Den 

första insamlingen Röda Fjädern 1965 med SVTs Lennart Hyland och 

Sveriges Radio som stöd blev en rekordinsamling på hela 13 miljoner 

kronor! Målet hade gruppen satt till 2 miljoner. 

Senare års Röda Fjädrar har skett 1969 till förmån för cancerforskning – 33 

miljoner, 1989 till astma och allergi – 60 miljoner och 1999 till forskning 

mot äldresjukdomar – 11 miljoner.” Senast det begav sig var 2013, då till 

förmån för Barndiabetesfonden vilka bedriver forskning om diabetes typ 1. 

 

”*Det som också kan ha spelat in var att vid ungefär samma tid kom det en dom i 

USA om att Rotary diskriminerade kvinnor genom att inte tillåta dem vara medlem-

mar. Redan innan domen hade Lions hört om vad som var på gång och agerat och 

beslutade om att öppna upp för kvinnliga medlemmar.” 

 

Avtryck i historien 

Här följer en uppräkning av några nationella projekt för Sveriges 

Lions som gjort avtryck i historien. 

1965. Första insamlingen Röda Fjädern till förmån för bostäder åt handi-

kappade. 13 miljoner kronor inbringade insamlingen som fick draghjälp av 

dåvarande TV- kändisen Lennart Hyland i den enda TV-kanal som fanns i 

Sverige då. 

1969. Röda Fjädern till förmån för cancerforskningen. 33 miljoner inbring-

ade insamlingen. 

1972. Beslut på Lions Riksmöte om att arbeta för att kvinnor ska kunna bli 

fullvärdiga medlemmar av Lions. Något som resulterade i 1987 att Lions 

internationella styrelse tog beslut som öppnade för kvinnligt medlemskap. 

1973. Lions ger pris till uppfinnare av handikapphjälpmedel. En blad-

vändare får första pris. 

1973. Bota Indiska ögon. Ett första gemensamt nordiskt lionprojekt, lett av 

MD 101. Resulterade i 1,1 miljoner kronor för att hjälpa människor i 

Indien att få synen åter. 

1975. Sveriges Lions flyghjälp. Den första insamlingen till flygplan för att 

undsätta människor i katastrofområden. Den första insamlingen skedde i 

samarbete med Kvällsposten i Malmö och inbringade drygt 600 000 

svenska kronor som gick till att köpa ett flygplan, DC 3:a, och som flögs 

av den legendariske Carl-Gustaf von Rosen i Etiopien, där han genomförde 

så kallade mat- bombningar till svältande människor i otillgängliga 

områden. DC 3:an fick namnet ”The Helping Lion I”. 

1979. Lions Sverigeprojekt ”Water to India” startar, ett projekt som varade 

ända till 1999 och som gav 450 000 människor rent vatten i avlägset 

belägna byar i Indien. 971 brunnar borrades till en kostnad av 21,7 milj. 

1980. Hälsoprojekt i Amazonas. Bland annat utbildning av barfotaläkare 

för att nå indianbefolkningen på landsbygden med hälsovård. 

1983. Insamling till Lions flyghjälp, ett plan till föreningen Mission 

Aviation Fellowship (MAF) för deras verksamhet i Afrika. Planet fick 

namnet ”The Helping Lion II”. Sedan har Lions samlat in 1986, 1987, 

1991 till ytterligare plan – totalt 6 plan till en kostnad på omkring 5 mil-

joner svenska kronor. ”The Helping Lion VI” är det senaste planet (1991). 

1984. Barnen i Guatemala. Utbildning av mammor till stora barnaskaror i 

bland annat näringslära, hygien och elementär sjukvård. 

1986. Sveriges Lions säljer Lions ljus, glödlampor, till förmån för att bota 

blindhet i världen.  

 

 



1988. Sveriges Lions rustar barnhem för CP-skadade barn i Polen. 

1989. Röda Fjädern till förmån för forskningen kring astma och allergi. 60 

miljoner. 

1990. Utrustar ett barnhem i Gorsow, Polen. Ett nordiskt projekt som leds 

av MD 101.  

Lions startar med att ge pris Bragdlejonet till handikappidrottare, för på så 

sätt stödja handikappidrotten. Första Bragdlejon-priset delas ut detta år. 

1994. Handikappskolan Casa Minunata invigs i Rumänien. Ett projekt som 

inte bara betytt att Sveriges Lions finansierat en skolbyggnad, utan infört 

en helt ny syn på hur man ska behandla och vårda handikappade barn och 

ungdomar i Rumänien. En pedagogik som nu är förebild för hela 

Rumänien. 

1997. Första Livskvalitetspriset delas ut. Hittills har 33 stycken delats ut. 

Priset syftar till att lyfta fram extraordinära insatser i livet och visa på 

möjligheter trots handikapp. 

1999. Röda Fjädern till förmån för forskningen kring äldresjukdomar. 11 

miljoner.  

1999. Renovering av mentalsjukhuset Daugavpils i Lettland, ett NSR 

projekt som leds av MD 101. 

2005. Sveriges Lions bidrar med 10 miljoner kronor till offren för 

Tsunamin i Asien. 

2005. Sveriges Lions inleder samarbete med Svenska Räddningsverket och 

finansierar tält som kan skickas till katastrofområden. Hjälper bland annat 

offren för jordbävningen i Pakistan. 

2006. Sveriges Lions rustar sjukhus, BB och mödravårdscentral i 

Novozybkov i Ryssland, ett område som drabbats hårt av radioaktivt 

nedfall från det havererade kärnkraftverket Tjernobyl i Ukraina. 

2007. Sveriges Lions deltar i den gemensamma kampanjen Radiohjälpen/ 

Världens Barn som slutar på total insamling på cirka 98 miljoner kronor. 

Sveriges Lions bidrag till insamlingen är 5 miljoner kronor och Lions 

tilldelning av insamlade medel (3% av totalt insamlade medel) går till det 

svenska men officiella Sight First projektet Morogoro i Tanzania. På TV – 

galan som Världens Barn har visas filmen om Lions projekt i Tanzania. 

Det är första gången sedan 1989 som Lions visa i riks TV. 

2008 Lions tält, som skänkts till Svenska Räddningsverket, hjälper i 

Burma och Kina efter katastrofer.  

 

 

 

 

2009 Lions genomför en Röda Fjädern-kampanj och insamling ihop med 

Hjärnfonden till förmån för hjärnforskningen om beroende. Kampanjen 

avslutas 2010 och vid Riksmötet redovisas ett insamlingsresultat på 9 

miljoner kronor.  

2010 Sveriges Lions första studentklubb (Campusklubb) bildas på hög-

skolan i Malmö.  

2011 Sveriges Lions hjälper befolkningen i Libyen samt Pakistan via 

UNCHR, totalt 750 000 kronor.  

Sveriges Lions hjälper Japan efter jordbävningen, drygt 600 000 kronor via 

LCIF, Lions Clubs International Foundation. Även Turkiet som haft jord-

bävning får hjälp av Sveriges Lions.  

2012 Sveriges Lions deltar i Lions internationella mässlingsinitiativ. Bill & 

Melinda Gates Foundation stöder mässlingsinitiativet.  

Sveriges Lions deltar i Radiohjälpens insamling Världens Barn. Pengarna 

Lions får från insamlingen går till barn- och mödravårdsprojekt samt i 

anslutning, vattenprojekt i Tanzania.  

2013 Sveriges Lions genomför en insamlingskampanj under namnet Röda 

Fjädern till förmån för forskningen om barndiabetes.  

Sveriges Lions deltar i Radiohjälpens insamling Världens Barn. Lions får 

pengar från insamlingen till ett diabetsprojekt för barn och ungdomar i Sri 

Lanka samt barn- och mödravårdsprogram i Tanzania.  

Lions hjälper Filippinerna i katastrofen efter en tyfon. Sveriges Lions har 

donerat omkring 4,2 miljoner svenska kronor plus tält till ett värde av  

150 000 kronor.  

Sveriges och Norges Lions bidrar med en miljon svenska kronor till flykt-

ingar från Syrien i läger i Libanon. I samarbete med Lions i Libanon an-

vänds pengarna för inköp av kläder till flyktingarna.  

Sveriges Lions stöttar idrott för funktionsnedsatta med 150 000 kronor 

inför satsningen på Paralympics.  

Sveriges Lions bidrar med 900 tält till Irak och flyktingar från Syrien.  

Sveriges Lions bidrar med 270 000 kronor till LCIF, Lions Clubs Inter-

national Foundation, för att bekämpa ebolaepidemin i Afrika.  

Sveriges Lions ger 100 000 ur sin katastroffond till offren för skogsbrand-

en i Västmanland.  

  

  



2014 och framåt deltar Lions i fortsatt insamling för mässlingsvaccinering. 

Det är en internationell insamling som avslutas 2017 då Lions fyller 100 år.  

Fortsatt deltagande i Radiohjälpen Världens Barninsamling.  

Lions hjälper Filippinerna i katastrofen efter en tyfon. Sveriges Lions har 

donerat omkring 4,2 miljoner svenska kronor plus tält till ett värde av  

150 000 kronor.  

Sveriges och Norges Lions bidrar med en miljon svenska kronor till flykt-

ingar från Syrien i läger i Libanon. I samarbete med Lions i Libanon an-

vänds pengarna för inköp av kläder till flyktingarna.  

Sveriges Lions stöttar handikappidrotten med 150 000 kronor inför sats-

ningen på Paralympics.  

2015 Genomför insamling för flyktingbarn från Syrien i Turkiet; “De 

glömda barnen”. Cirka 4 miljoner samlas in under några veckor i 

december. 

Sveriges Lions ger 200 000 kronor till LCIF för mat till hungriga barn i 

Sydsudan.  

Sveriges Lions och organisationen Hand in Hand ingår samarbete om ett 

projekt för att lyfta en by ur fattigdom i Indien, byn Karikili.  

Sveriges Lions har beredskap att sända 200 tält med MSB (Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap) till Nepal som drabbats av en svår 

jordbävning. Sveriges Lions donerar cirka 2,5 miljoner kronor till Nepal 

via LCIF.  

Lions skickar 1 000 tält via MSB till norra Irak och människor på flykt. 

2016 Firar Lions 100 år med en nationell insamling “För barn och ung-

domar i Sverige”.  

Fortsätter insamlingen för flyktingbarn, “De Glömda Barnen”.  

Tält från Lions och MSB används i Sverige som tillfälliga bostäder för de 

många asylsökande som kommit till Sverige på kort tid. 

2017 Lions fyller 100 år 2017 och firade detta i Sverige med en jubileums-

insamling: “För barn och ungdomar i Sverige”.  

Sveriges Lions arbetar i enlighet med FN:s barnkonvention.  

Sveriges Lions fortsätter hjälpa syriska barn på flykt, med mat, tak över 

huvudet och även skola. Projektet heter “De glömda barnen”.  

Sveriges Lions fortsätter sända tält till katastrofområden, bland annat 

Mosul i Irak.  

Sveriges Lions hjälper monsundrabbade i Sri Lanka.  

 

 

 

2018 Lions fortsätter kampen mot Mässling. Sedan 2001 har otroliga 13,8 

miljoner dödsfall förhindrats tack vare Lions vaccinationer mot mässling!  

2019 Borrningar efter vatten inom ramen för ”Water Means Life” i Somalia 

inleddes under sensommaren och hösten 2019.  

Projektet ”De Glömda Barnen” gick in i sitt sista aktivitetsår parallellt med 

NSR projekt i samma område.  

MD 101 övergick till 5 nya distrikt istället för tidigare 10.  

2020 Projektet ”Water Means Life” fortsätter och är mycket framgångsrikt. 

Två borrhål är klara, vilka förser ca: 30 000 människor och även boskap i 

Somalia med rent dricksvatten. Projektet planeras att fortsätta med ytter-

ligare borrningar.  

Projektet ”De Glömda Barnen” är nu officiellt avslutat. Arbetet i Adana 

fortsätter genom den lokala befolkningen och medel som fortfarande kom-

mer in från Sveriges medlemmar överförs dit. Hittills har projektet samlat 

in 16 907 128 kronor. Lions Club Nossebro, som startade projektet, sam-

lade via klubben in 1 240 739 kronor.  

Lions Sveriges Katastrofberedskap har under året bidragit med ca: 1 miljon 

kr till följande via upparbetade kanaler på. plats:  

Massiv explosion i Beiruts hamn med många döda och skadade och ca: 

300 000 människor som förlorat sina hem.  

Invasion av gräshoppor i Somalia som medfört att bönder förlorat sin 

skörd och därmed försörjning.  

Jordbävning nära Zagreb i Kroatien. Basal hjälp till tusentals drabbade.  

Tältprojektet ”Bring Quality to Life” har via MSB skänkt 250 tält och 

utrustning till Grekland, då ett flyktingläger på ön Lesbos jämnats med 

marken pga brand.  

Miljöarbetet har utvecklats under året på ett mycket effektivt sätt. Miljö-

priser har utdelats med tema rent vatten och svensk mat. Ett flertal aktivi-

teter har genomförts i klubbarna med temat miljö.  

Nära samarbete med Barndiabetesfonden har påbörjats under året.  

Lions gav Special Olympics ett bidrag på 300 000 kr samt på fyra orter, 

Dorotea, Sollefteå, Ånn och Östersund precamp med 185 deltagare från 16 

nationer. 

 

 

  



2021 Ur Katastrofberedskapen har återuppbyggnadsbidrag lämnats till 

Tyskland och Belgien (naturkatastrofen), till Madagaskar (cyklonerna) och 

till Somalia (storbranden).  

Nytt, förmånligare, avtal har träffats med STIM – Sveriges Tonsättaren 

Internationella Musikbyrå.  

Från Marketing Committee, LCI, har MD 101 fått ett PR-anslag för att 

kunna genomföra ett nationellt projekt inom vilket Lions ska marknads-

föras – ”Hjälp Lions Hjälpa Diabetesforskningen”.  

MD 101 startade, omedelbart efter det att invasionen inleddes, en nationell 

insamling till förmån för Ukrainas befolkning – ”Hjälp Lions Hjälpa 

Ukrainas befolkning”.  

Samarbetet med Barndiabetesfonden har ytterligare fördjupats under verk-

samhetsåret.  

Nationella partnerskap har etablerats med Parasportförbundet och Special 

Olympics Sverige.  

Pilotprojektet Global Membership Approach har under verksamhetsåret 

genomförts inom Distrikt 101-V.  

LEO Europa Forum 2021 genomfördes med stöd från Lions Danmark och 

Lions Sverige.  

Särskilda medel har ställts till Bring Quality to Life förfogande för inköp 

av ytterligare tält.  

Slutrapporten från Water Means Life, ”Borrhål nummer 2 Hamure”, god-

kändes av GR och planeringen för ”Borrhål nummer 3 Hiiriro” påbörjades.  

 

 

Källor: 

Utdrag ur en bok om NSR – Lions i Norden. Sveriges Lions Handbok, 

olika årgångar. Äldre nummer av The Lion. Jubileumsnummer om Lions 

50 år och 60 år. 

Intervjuer med personer i artiklarna samt historiebeskrivning av Sven 

Jönsson medlem i LC Stockholm, gjordes och publicerades i och inför 

jubileumsnumret av The Lion när Lions Sverige 2008 firade 60 år. 

 

 

 

 


