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Hej alla Lionspresidenter och lionsklubbar! 

 

Hjälp Lions bota typ 1-diabetes 

Den 14 november är det Världsdiabetesdagen.  

Årets nationella insamlingsaktivitet i Sverige sker under devisen 
”Hjälp Lions bota typ 1-diabetes” och kommer att genomföras till 

stöd för Barndiabetesfonden och diabetesforskning.  

I år kommer Lions att satsa extra mycket och vi har därför valt att 

göra hela november till en insamlingsmånad, en ”diabetesmånad”! 

Att november blir diabetesmånad innebär att det kommer finnas gott om 

tillfällen för din klubb att genomföra olika typer av kampanjer. 

Lions har tillsammans med Barndiabetesfonden tagit fram kampanjmaterial 

i form av bland annat flyers, diabetesinformation och annat bra material för 

marknadsföring och genomförande av olika typer av aktiviteter/insamlingar. 

Materialet går att ändra för att passa den egna klubben.  

Vi har vidare tagit fram material för marknadsföring och insamlingar på 

sociala medier såsom Facebook.  

Det samlade materialet är för stort att skicka som bilagor via massmejl därför 

kommer det att finnas att hämta hem från såväl centralt på lions.se som från 

distriktens egna sidor. I väntan på att materialet läggs upp på respektive hemsida 

går det att ladda ner redan nu från Dropbox under nedanstående länk. 

https://www.dropbox.com/sh/5xmyylr65akxta0/AACaY5SByKzl7WTeCVd7xmnla?dl

=0 

 

Typ 1-diabetes är fortfarande en 
obotlig och livshotande sjukdom. Det 

vill Lions vara med och förändra till-
sammans med Barndiabetesfonden.  

Vi uppmanar därför alla klubbar och 
medlemmar att engagera sig, genom-
föra kampanjer och skapa synlighet 

för Lions verksamhet.  

 

Samarbete barndiabetesfondens lokalföreningar 

Inför Världsdiabetsdagen finns det också en förhoppning att Barndiabetesfonden 

och Lions ska kunna starta upp en samverkan lokalt. Barndiabetesfondens 

lokalföreningar vill gärna komma i kontakt med och få lokala klubbkontakter och i 

de fall det finns ett intresse från lionklubben att göra något tillsammans. Det kan 

också vara så att i dessa lokalföreningar finns många framtida lionsmedlemmar! 

Det finns kontaktuppgifter i materialet, annars finns din närmaste lokalförening på 

https://www.barndiabetesfonden.se/mer/barndiabetesfondens-lokalforeningar/  

https://www.dropbox.com/sh/5xmyylr65akxta0/AACaY5SByKzl7WTeCVd7xmnla?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/5xmyylr65akxta0/AACaY5SByKzl7WTeCVd7xmnla?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/5xmyylr65akxta0/AACaY5SByKzl7WTeCVd7xmnla?dl=0
https://www.barndiabetesfonden.se/mer/barndiabetesfondens-lokalforeningar/
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Exempel på aktiviteter för klubbarna kan vara:  

Diabeteslunken. Tipspromenad (finns färdig att 

hämta hem i materialet), kunskapsökning, stöd till 

forskning. 

 

 

 

 

Ljusmanifestation sälj och tänd marschaller 

till förmån för diabetes på liknade sätt som 

görs vid ”Alla hjärtans dag”. Ett vackert och 

bra sätt att informera och samla in pengar.  

 

Andra exempel kan vara att under ”rusningstimmarna” stå utanför affärer och 

samla in pengar, att överskottet från veckans loppisverksamhet går till diabetes 

eller Barndiabetesfonden, eller att klubben genomför insamling via sociala medier. 

Det viktiga är att vi gör något, för det är tillsammans som vi Lions kan hjälpa till att 

bota typ 1-diabetes.  

Tänk på att som alltid är varje aktivitet/insamling ett ypperligt 

tillfälle för medlemsvärvning!  

Lions kommer också centralt tillsammans med Barndiabetesfonden att genomföra 

en Facebook-insamling. Närmare information kommer att komma ut till klubbarna 

om hur man via Facebook kan sprida inlägget. 

 

Bilaga i Svenska Dagbladet 

Lions kommer också att synas i en bilaga i Svenska Dagbladet 9 nov (inför världs-

diabetesdagen) dels med en artikel dels med annons att Lions stöder diabetes-

forskningen och vi också där kan se att vi behöver förstärkning på medlemssidan. 

 

Inbetalning av insamlade medel 

Insamlade medel skickas som vanligt till distriktskassören, märkta med antingen 

BDF eller Barndiabetesfonden, och glöm inte att ange klubbens namn. 

Tänk också på att väljer man som allmänhet att skänka pengar via Lions Swish 90-

konto 9019480 så ska BDF alt. Barndiabetesfonden anges i kommentarsfältet. 

 

Som tidigare sagts det finns bra framtaget kampanjmaterial, materialet går att 

ändra för att passa den egna klubben. Det ska också ses som stöd och hjälp i er 

marknadsföring och insamling, vi får också ett enhetligt och gemensamt budskap 

över hela landet där fokus är ”Hjälp Lions bota typ 1-diabetes” 

 

 

Med Bästa Lionshälsningar 

MDGST Sten-Yngve Södergren, Lions representant i Barndiabetesfonden Per Krantz 

och ordförande i Marknadsföringskommittén Lars Kuntze 


