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Karleby stads hälsning

Det finns många olika uppfattningar om lejon. De beskedligaste re-
presentanterna är aktiva inom Lionsklubbar runtom i världen med 
mottot ”Vi tjäna”. Lionsverksamheten är en av de bästa orsakerna att 
vara tillsammans, bekanta sig med olika yrkesutövare och arbeta för 

hela samhället genom de resurser som en frivilligorganisation har.
Det världsomfattande Lionsnätverket består av fristående klubbar, den lokala 
klubben, vars medlemmar känner varandra allra bäst. Den näst äldsta svensk-
språkiga klubben i Karleby, Lions Club Karleby, har varit verksam i ansenliga 50 
år och gett medlemskåren möjlighet att omsätta organisationens målsättningar 
i praktiken. 

Å Karleby stads vägnar är det med glädje jag önskar lycka och framgång åt Er 
50-åriga förening samt åt varje lejon separat.

Med stort intresse tar jag fram denna 50-årshistorik som berättar om lejonens 
olika verksamhetsformer. Verksamheten påbörjades redan när man med nam-
net Karleby avsåg landskommunen Karleby före kommunsammanslagningen 
år 1977. Från den där tiden har Karleby ytterligare vuxit genom en ny kom-
munsammanslagning med Kelviå, Lochteå och Ullava och förändrats på många 
olika sätt i samma takt som hela världen genomgått stora förändringar. Lejonens 
grundläggande värden har dock bevarats oförändrade och dessa bör förmedlas 
vidare även till lejonungarna. 

Med tacksamhet för arbetet som lejonbröderna och -systrarna har gjort, med 
önskan om fortsatt framgång, med en varm hälsning.

Antti Isotalus
Antti Isotalus
stadsdirektör

LC Karleby 50 år

Lionsrörelsen har sitt ursprung i Chi-
cago i USA, där försäkringstjänste-
mannen Melvin Jones den 6 juni 1917 
grundade Lions organisationen The  

International Association of Lions Clubs. Denna 
organisation leder och samordnar verksamheten 
för ett världsom spännande nät av Lionsklubbar 
som är serviceklubbar, som utövar sin verksamhet 
för samhällets bästa. Klubbarna har som motto:  
We serve - Vi tjänar. 

Lionsrörelsen var till en början en amerikansk företeel se, men efter andra världs-
kriget förstärktes det internationella draget och organisationen växte lavin- 
artat. I dag är lionsrörelsen världens mest pålitliga serviceorganisation och utför värl-
den över årligen ca 100 miljoner timmar frivilligarbete och donerar ca 800 miljoner 
euro till olika ändamål.

Den första lionsklubben i Europa grundades i Sverige den 24 mars 1948. De övriga 
nordiska länderna följde snart efter. Sålunda fick Norge sin första klubb den 11 maj 
1949, Danmark den 7 juni 1950 och Finland den 14 augusti 1950.

Lionsrörelsens snabba tillväxt var icke blott en följd av lionsetiken utan får också ses 
som uttryck för ett behov att knyta internationella kontakter på ett mera personligt 
plan i en till synes alltmera osäker värld.

Rörelsen har många anglosaxiska särdrag. Som bekant hör medlem skap i en klubb 
ihop med det engelska kynnet och har starkt medverkat till uppkomsten av det engel-
ska gentlemannaidealet, som på många sätt överens stämmer med lionsetiken.

Mången kanske förvånar sig över att lionsrörelsen i vår demokratiska tid tagit som 
symboler lejonet, guld och purpurfärgen. Härigenom framhävs det konungsliga hos 
varje människa, människovärdet och allas rätt till självaktning. Från denna självakt-
ning framväxer strävan till ett värdigt beteende. Lionsbröderna vill hålla idealen höga 
i umgänget med medmänniskorna.
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Arbetar med öppen insyn

Lionsrörelsen är ingen mystisk, hemlighetsfull Ku-klux-klan- 
organisation. Lionsklubbarna arbetar med öppen insyn och ger publici-
tet åt sin verksam het. Odemokratisk är organisationen i den meningen, 
att den kallar sina medlemmar. Detta bottnar ytterst i sakförhållandet, 

att klubbarna vill ha aktiva medlemmar.

Lionsrörelsen som världsorganisation omfattar många folkslag med egen kultur 
och livssyn. Den måste därför ställa sig neutral i religiösa och politiska frågor. 
Detta hindrar inte, att lions inom våra regioner aktar fädernas trosuppfattning 
och gärning, värdesätter det nordiska rättssamhäl let och bejakar det positiva 
inom vår kulturkrets.

Sist men icke minst vill en lionsklubb vara ett föreningsband mellan personer, 
som vill sammankomma till tankeutbyte och allmän trevnad.

Ordet LIONS bildas av orden Liberty Intelligence Our Nations Safety. Den svensk- 
språkiga översättningen är Livsbejakande Ideal Omdanar Nya Släktled.  
Lionsorganisationen var också en av undertecknarna av FN:s författning år 1948. 

Den internationella lionsorganisationen finns i 206 länder och totalantalet  
lionsmedlemmar uppgår till 1,3 miljoner. I Europa finns det ca 9 600 klubbar 
och runt om i världen ca 46 000 klubbar. Lionsverksamheten innebär samman-
fattningsvis frivillig service åt en medmänniska på egen ort i hela världen. 

Lionismen kommer till Finland

Till Finland kom lionsidén genom kanadafinländaren Arne Ritari, som 
redan år 1948 började diskutera grundandet av en lionsklubb i Finland. 
Den första klubben LC Helsinki/Helsingfors grundades 14.8.1950.
Lionismen kom inte som någon stor rusch. 

Men atmosfären i det efterkrigstida Finland lämpade sig väl för det amerikan-
ska lionsidealet. Redan år 1960 fanns det 148 klubbar och 3 550 medlemmar  
i landet. 

Samma år bildades Finlands Lionsförbund för att sköta uppgifter och samarbete 
på riksnivå. 

I dag finns det nästan 1 000 lionsklubbar med ca 26 000 medlemmar i Finland, 
varav 16 procent är damer. I relation till folkmängden har Finland näst mest 

lionsmedlemmar i hela världen. Antalet Leoklubbar 
är 17. 

Leos är Lions ungdomsorganisation. Årligen sän-
der Finlands lionsklubbar ca 300 ungdomar på  
internationellt ungdomsutbyte runt om i världen.  
I gengäld kommer unga från andra länder till Fin-
land på ungdomsläger och för vistelse i finländska fa-
miljer. Lionsklubbarna i Finland bidrar årligen med 
sin service och penningdonationer till nödställda till 
ett värde av flera miljoner euro. 

Största delen av lionsklubbarnas servicearbete utförs 
i den egna närmiljön. Lions stöder de ungas fritid, 
bistår åldringar och veteraner, engagerar sig i miljö–
projekt, ordnar konserter och olika tillställningar. 
Därtill undsätter Lions internationellt katastrofer 
och fattiga länder.

Når Karleby- Jakobstadsregionen

Österbotten höll sig väl framme när li-
onsrörelsen fick fotfäste i Finland. Den  
17 april 1953 grundades LC Kristinestad 
och den 11 november 1953 LC Jakobstad 

som den sjätte i ordningen av landets lionsklubbar. 

Den 18 mars 1954 grundas LC Kronoby och den 28 
april står LC Gamlakarleby i tur. Klubbarna ligger på 
13:de, respektive 16:de plats i landsstatistiken. Den 
12 januari 1956 grundas LC Kokkola som landets 
51:a lionsklubb.

Därmed är vi framme vid den 15 februari 1961 då 
Lions Club Karleby grundas. Klubben grundades 
på initiativ av dåvarande kommunsekreteraren Eric 
Lönnqvist som tidigare verkat i Lappfjärd och varit 
medlem i LC Lappfjärd. LC Gamlakarleby fungerade 

Eric Lönnqvist,  
iniativtagare till  
L-C Karleby.  

Hobby: Suveränt  
behärskande av  
Finlands buss- 
kommunikationer
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som fadder och som stiftande medlemmar antecknades följande 19 lionsbröder:

Erik Brandt, Börje Brandt, Runar Brunell, Bernhard Bäck, Börje Dahla, 
Hannes Hagström, Valfrid Hauki, Viking Hilli, Erik Holm, Birger Huhta,  
Yngve Jungner, John Kåla, Eric Lönnqvist, Allan Nylén, Runar Nyström, 
Birger Räbb, Bertel Slotte, Karl Thylin och Karl-Erik Wentus.

Erik Brandt valdes till klubbens första president. Yngve Jungner utsågs till se-
kreterare och Börje Dahla valdes till kassör. Stiftelseurkunden inlämnades och 
cirkulär och tryckalster anlände i långa banor till den nystartade klubben. På 
det första mötet i mars föredrogs cirkulär om myggutrotning, olika kommit-
téer tillsattes, det fastställdes böter för olika förseelser, svordomar m.m. Men 
glädjande familjetilldragelser uppmärksammades. De som fick tvillingar pre-
mierades med 200 mark ur klubbens kassa. 

Själva invigningsfesten, klubbens Charter Night, hölls den 21 oktober 1961 i 
Villa skola. Programmet upptog musik av Erik och Anna-Lisa Fordell, Villa  
skolorkester uppträdde, invigningstalet hölls av guvernören Viljo Tervaranta 
som överlämnade charterbrevet till den nybildade klubben. 

Charter Night, hölls den 21 oktober 1961 i Villa skola.

Under det första verksamhetsåret tillkom fyra nya 
medlemmar. Klubbens första aktivitet var att ge ut 
en skattekalender. Tvenne upplagor duplicerades för  
inkomståren 1959 och 1960.

Verksamheten kommer i gång
Under den första tiden sammankom lionsbröderna 
i Kyrkbackens barnträdgård och Karleby Sparbanks 
klubbrum, sedermera Karleby kommuns ämbets-
hus. Sedan hösten 1966 har klubben hållit sina mö ten 
i Sällskapsklubbens lokaliteter. Vid särskilda tillfäl-
len har klubbmötena sammankopplats med besök i  
industrianläggningar och olika inrättningar.

I april 1962 anordnades en gemensam loppmark-
nad med stadens andra klubbar för finansieringen 
av ungdoms- och idrottsgården. I dåtida mynt 
insamlades för klubbens del 500  000 mark. Ung-
domsgården var en mycket stor aktivitet under 
1960-talet. 

Vi plockar vidare i protokollen. Midsommaren 
1965 avnjuts middag tillsammans med ladies i 
Kalajoki turisthotell. I januari 1966 anordnas en 
pimpeltävling och under hösten går klubben in för 
fullständiga protokoll. Tidigare hade man nöjt sig 
med den officiella rapporten.

Hembygdsgården fick en väderkvarn och en 
loftsbyggnad av klubben under senare delen av 
1960-talet. Från 1966 kan nämnas ”häftning av 
skattekalendrar”. Denna aktivitet var mycket in-
komstbringande för klubben ända till 1988, då ka-
lendern inte mera trycktes i klubbens regi. Våren 
1967 stod klubben fadder för den nygrundade li-
onsklubben i Nedervetil.

 

Distriktsguvernör Viljo 
Tervahauta från Rovanie-
mi talar vid överräckan-
det av stiftelseurkunden 
vid Charter Night-festen 
den 21 oktober 1961.
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Landsomfattande aktiviteter

På 1970-talet började de landsomfattande aktiviteterna komma i gång. 
Röda Fjädern 1972 och Röda Hjärtat 1975. Röda Hjärtat gav för LC Kar-
lebys del 13  179 mark. Utvecklingen inom kontorstekniken underlät-
tade klubbens verksamhet. År 1968 beslöts om skriftliga möteskallelser. 

År 1972 gick klubben in för duplicerade föredragningslistor. 

Motionens betydelse vinner gehör och volleyboll och skidåkning upptas på mo-
tionsprogrammet. Den 23 oktober 1971 firas klubbens 10-års fest med krans-
nedläggning och festsupé på Sällskapsklubben. Skrotinsamlingen som anordna-
des våren 1972 inbringade 4 008,50 mark till katastroffonden. Verksamhetsåret 
1977-78 inbringade klubbens aktiviteter 9 060,53 mark. 

Vänklubbsverksamheten inleds
1980-talet präglas av kontakter till andra klubbar. Vänklubbsverksamheten med 
LC Piteå inleds 1981. Det första besöket dateras till 22 maj 1982. Nettot på 8 477 
mark från kyrkokonserten som lionsklubbarna i Karleby anordnade under verk-
samhetsåret 1980-81, gick till krigsinvaliderna. 

Försäljningen av Röda Fjädern var en synlig aktivitet.

Den 17 oktober 1981 firade klubben 20-årsjubileum med uppvaktningar och 
jubileumsfest på Sällskapsklubben. Narkotikaproblem ventileras första gången  
i mars 1983, då klubben har besök av nykterhetsledaren Eija Wikström. Interna-
tionella kontakter fick klubben via ungdomsutbyte, genom Staffan Store som var 
utbyteselev i Kanada sommaren 1985, samt genom finansieringen av fadderbar-
net John Matenges skolgång 1986. 

Röda Fjädern -90 gav totalt 45 010 mark, varav klubben erhöll 15 530 mark. Det 
fördelades enligt följande: DUVK 2 000 mark, krigsinvaliderna 2 000 mark, syn-
skadade 2 000 mark och civilinvaliderna 9 530 mark. Hela 1980-talet genomsy-
ras av ökad aktivitet, ett ökat medlemsantal och utvecklandet av internationella 
kontakter.

Under perioden 1981-1991 utdelade klubben sammanlagt 253 644 mark i sti-
pendier och understöd.

Utdelning av Melwin Jones-utmärkelsen till aktiva lionsmedlemmar och ladies.
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1990-talet ett aktivt årtionde

Den 23 november 1991 firade klubben 30-årsjubileum med uppvakt-
ningar och jubileumsfest på Sällskapsklubben.  DG Pauli Hällback 
samt gäster från LC Piteå och representanter för nejdens klubbar 
hedrade festen med sin närvaro. Stipendier för juniorverksamhet på 

sammanlagt 6 000 mark utdelades till GBK, GIF och Öja-73.

Gristippning och julgransförsäljning gav 9 400 mark och luciainsamlingen till-
sammans med de övriga klubbarna ett netto på 45 800 mark. Loppmarknaden 
våren 1992 lyckades över förväntan. Den inbringade 15 620 mark netto. 

Diabetesföreningen och barnpsykiatriska föreningen stöddes och sedvanliga sti-
pendier utdelades till lågstadier, högstadiet och gymnasiet. Taltidningen fick ett 
bidrag för inköp av en kassettkopieringsapparat. 

Framgångsrik FirstSight-kampanj
Jukkus Bruk Ab väcktes till liv och broder Rainer Laakso  utnämndes till Sight-
First-ambassadör i distriktet. I maj 1992 valdes VDG Erik Holm enhälligt till 
distriktsguvernör för perioden 1993-94. Broder Stig Wentjärvi tog silvermedalj i 
Lionsförbundets tennismästerskap.

Galakvällen som hölls i stadshuset till förmån för SightFirst-kampanjen gav för 
klubbens del ett överskott på 8 210 mark. I januari 1993 hade 8 000 USD in-
betalats till SightFirst konto. LC Karleby stod för en hedersvärd insats och place-
rade sig på tredje plats i kampanjen. 

Trädgårdsmöbler började tillverkas i Oy Lahnakoski Ab:s snickeri. Lopp-
marknaden våren 1993 inbringade 8 699 mark netto. Bröderna Rainer Laakso, 
Sigurd Lagerström, Bo-Henry Simell, Allan Holm, Bror Hedman, Nils Nilsson 
och lady Brita Laakso tilldelades Melvin Jones-utmärkelsen.

Loppmarknaden i maj 1994 inbringade 17  218 mark och minutförsäljningen 
4 200 mark. Tillkännagavs att 10 000 mark erhållits till zonen av Arne Ritari-
stiftelsen som stöd till taltidningen.

Klubben fick positiv respons för sin insats vid riksmötet som hölls i Karleby 
1995. Enligt slutredovisningen tillföll klubben 60 200 mark. Klubben utmärkte 
sig i pidro och anordnade 35-årsfest på Mustakari 31.8.1996. I samband med 
jubileet utdelades två stipendier á 10 000 mark till GIF och GBK för juniorverk-
samhet. Öja sjöscouter fick ett bidrag på 3 000 mark.

Lejon i havreåkern
År 1997 knep volleybollaget silvermedaljen i zonturneringen. I maj överräckte 
klubben en gåvocheck på 14 800 mark till avdelning 10 på MÖCS för anskaff-
ning av en duschsäng. I september skrev Öb: ”Lejon i havreåkern” med anled-
ning av klubbens talkodag i Hassis. Målet för aktiviteten var 500 kärvar för jul-
marknaden i december. 

Bowlingen blev en ny motionsform för bröderna och träning pågår varje torsdag 
i bowlinghallen. Vinsten från vårlotteriet 1998 inbringade 20 000 mark. I okto-
ber 1999 kunde broder Bo-Henry Simell meddela att klubben kommit upp till 
sin målsättning på 40 500  mark i Fjäder 2000-kampanjen.

Klubbens bowlare hade framgång i firmaligan och volleybollspelarna kämpade 
sig till en andra plats i zonens turnering. Försäljningen av väggalmanackor blev 
en vinstbringande aktivitet. Verksamhetsåret 1999-2000 uppgick behållningen 
till 42 223 mark.

Under perioden 1991-2001 utdelade klubben 185 380 mark i stipendier och un-

Den 25 augusti 2001 firade klubben sitt 40-årsjubileum på Mustakari.
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Hans Brandt är i sitt esse 
när han får binda havre-
kärvar för julmarknaden.

derstöd. Därtill kommer otaliga talkotimmar som 
inte värderats i pengar. Vid verksamhetsårets slut 
hade klubben 49 medlemmar, varav 42 aktiva, en 
ständig och sex privilegierade medlemmar.

Mot nya utmaningar

Den 25 augusti 2001 firade klubben 40-års-
jubileum på Mustakari. I festen del-
tog 118 personer. Från vänklubben LC  
Piteå deltog tio par. I samband med festen 

utdelades stipendier för sammanlagt 40  000 mark.  
Bidrag erhöll:

Karleby Ungdomsförening,  
för inköp av högtalaranordning, 
Gamlakarleby Idrottförening,  
stafetteamet och juniorverksamhet,  
Gamlakarleby Bollklubb,  
för juniorverksamhet, 
Skolorna i f.d. Karleby kommun,  
för elevstipendier, 
Ventus åldringshem,  
för inköp av koralböcker, 
Öb:s lucia, för inköp av luciapälsar, 
Öja sjöscouter, för juniorverksamhet 
Karleby krigsveteraner, för rekreationsresa.

Försäljningen av väggkalendrar fortsatte som en 
inkomstbringande aktivitet. Under verksamhets-
året 2001-2002 steg försäljningen till 70  000 mark.  
Julkärvarna hade god åtgång, företagsbesök gjordes 
och olika föredragshållare gav innehåll åt månads-
mötena. Zonens och Öb:s Lucia-insamling gav ca 
40 000 mark. Tack vare den goda ekonomin kunde 
klubben fortsätta bevilja understöd och bidrag.

Per Nilsson som verkat som president under två 
perioder utmärktes till klubbens första Lions  

Riddare och sekreteraren Bo-Henry Simell tilldelades utmärkelsen Lion of the 
year. Klubbmästerskapet i bowling vanns av Ingmar Åkerblom.

Under verksamhetsperioden 2002-2003 ökade medlemsantalet till 51, antalet är 
det nästhögsta i klubbens 50-åriga historia. Som mest har klubben haft 53 aktiva 
och privilegierade medlemmar. Närvaroprocenten vid månadsmötena steg till 
93 procent.

Julkärvaktiviteten fortsatte, försäljningen av väggkalendrar gav 7 100 € netto och 
den gemensamma luciainsamlingen 7 600 €.  Klubben hade besök av lion Vidar 
Palm som berättade om fadderbarnsprojektet mellan Lions i Finland och Sri 
Lanka. Motionsaktiviteterna fortsatte inom klubben, stipendier och understöd 
utdelades i sedvanlig ordning. 

Omfattande talkoaktiviteter

Verksamhetsperioden 2003-2004 genomsyras av olika aktiviteter. Jul-
kärvar såldes och vårlotteriet gav totalt 4 316 €. Klubben redovisade 
för 266 talkotimmar värderade till 9 561 €. Därutöver donerade klub-
ben 7 167 € till skolor och ungdomsverksamhet, lokala hjälpaktivite-

ter, hälsovård och internationell hjälpverksamhet. 

Per Nilsson 
är klubbens 
första Lions 
Riddare. 
Carl G. 
Westmark 
överräcker 
utmärkelsen. 
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Ingmar Åkerblom korades till bowlingmästare och pidromästare blev paret Karl 
G Andersson och Bror Hedman. President Rainer Laakso fick motta utmärkel-
sen ”Bästa President i 107/1-regionen.

Under verksamhetsperioden 2004-2005 varierade närvaroprocenten mellan 
89 och 100 procent. Trots att klubben intog nya medlemmar, sjönk medlems-
antalet till 46. Motionerandet fortsatte och under sju månader redovisades 3 337  
motionstimmar.

Klubben arrangerade mästerskapstävlingar i bowling och pidro. Ingmar Åker-
blom blev bowlingmästare och paret Roland Stenvall och Bror Hedman segrade 
i pidroturneringen. Som pricken över i:et var bowlingmästerskapen i Heinola, 
där Bo-Henry Simell tog en andra plats. Han förlorade guldet med futtiga en 
poäng.

Havrekärvar skördades, sattes i plastpåsar och marknadsfördes vid julmark-
naden. Klubben svarade för luciakröningen i stadskyrkan. Beslöts att tillsam-
mans med ladies ta två fadderbarn från Sri Lanka, en pojke och en flicka. 
Netto inkomsterna från vårlotteriet som uppgick till 3 016 € gick till veteraner, 

åldringsvård och den palliativa vården. Från aktivi-
tetsmedlen utdelades stipendier och bidrag i sedvan-
lig ordning.

Vid månadsmötena hölls föredrag i olika ämnen 
och företagsbesök gjordes, bland annat besöktes den 
nya allvädersterminalen. Hamndirektör Torbjörn  
Witting och hamnkapten Carita Rönnqvist svarade 
för värdskapet.

Intressant besök på Nanoq
Årsberättelsen för verksamhetsåret 2005-2006 be-
rättar att klubben har 47 medlemmar, varav 45 
aktiva och två privilegierade medlemmar. Sed-
vanliga aktiviteter fortsätter, men klubben söker 
nya infallsvinklar för att utveckla verksamheten. 
Röjnings talko hålls hos Anja och Erik Holm och  
lions och ladies deltar i julmarknaden vid hembygds -
gården. 

Intäkterna från vårlotteriet gav ca 4 000 €. Under 
verksamhetsåret utdelades merparten av netto-
behållningen från de olika aktiviteterna. Bland  
mottagarna kan nämnas de  svenskspråkiga skol orna 
i staden, den palliativa vården samt Öb:s taltidning.

Inbjudna gästen Magnus Björkgren berättade om sitt 
arbete som forskare inom åldringsvården. Vid ett an-
nat tillfälle informerade stadens utvecklings direktör 
Jarmo Nissi om Karleby stads utveckling fram till år 
2015. Julfest hölls tillsammans med LC Nedervetil  
i Seljesrestaurangen.

Säsongen avslutades med ett besök på Nanoq  
i Jakobstad, där polarforskaren, eldsjälen Pentti  
Kronqvist berättade om verksamheten. Det var ett 
mycket intressant besök och ett stort tack går till 
föredragshållaren. Före mötet i Jakobstad intogs en 
festmiddag på Föus Finess i Esse. 

Sedan mitten av 1990-talet har Thorolf Witting läst in ÖB/ÖT-text för de synskadade.

Pentti Kronqvist bjöd på en 
intressant föreläsning när 
klubben besökte Nanoq  
i Jakobstad. 
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Klubben fortsatte att skörda ”idrottsliga” framgång-
ar. Antalet motionstimmar uppgick till drygt 3 300 
och i bowlingsammanhang hade klubben avancerat 
till en av landets främsta. Gustav Hägg, Bo-Henry 
Simell, Ingmar Åkerlund och Karl G Andersson 
kunde stolt visa upp sina FM-brons. Torolf Witting 
segrade i den lokala bowlingtävlingen och paret  
Roland Stenvall och Bror Hedman förnyade klub-
bens anteckningar i vandringspokalen.

Den 5 mars 2006 avled klubbens stiftande/ständiga 
medlem Erik Holm. Därmed hade en aktiv lionsbro-
der gått över tidens gräns. 

Stadgarna förnyas
Trots att klubben fick nya medlemmar under verk-
samhetsperioden 2006-2007 minskade antalet 
medlemmar till 44 aktiva och två privilegierade 
medlemmar. Klubben hade ansvar för självständighets-
festen som fick ett gott mottagande och medverkade  
i luciainsamlingen och hade ansvar för lucia-
kröningen i stadskyrkan.

Röda Fjädern blev en stor framgång. RF-ombudet 
C G Westmark som premierades av distriktet kunde 
meddela att klubben erhåller ca 4  000 euro av de 
insamlade medlen. Klubben hade besök av rektor 
Peter Sandbacka som berättade om GI-metoden. 
En teaterresa anordnades till Vasa med god uppslut-
ning.

Förslaget till nya stadgar godkändes. Klubben förde 
fram lion Karl G Andersson som kandidat till VDG-
posten. Lionmedlemmarna Bo-Henry Simell, Leif 
Jakobsson och C G Westmark  monterade 9 digi-
boxar åt åldringar som behövde hjälp. Stipendier 
utdelades som under tidigare år.

I januari stod klubben arrangör för Lionsförbundets 

Erik Holm (1929-2006)

LC Karlebys ständige 
medlem Erik Holm  
f. 12.2.1929, avled 
5.3.2006, drabbad av en 
svår sjukdom. Han var 
den sista av de 19 stif-
tande lionsbröder som 
den 15 februari 1961 
var med och grundade 
LC Karleby. 

Erik var en mycket ak-
tiv medlem under sina 
45 år som lion och han 
tvekade aldrig att ta 
emot något uppdrag, 
Han verkade som presi-
dent 1968-69, ZC 1978-
79, RC 1991-92, VDG 
1992-93, DG 1993-94 
och DC 1995-99.

Erik var känd som en 
glad, humoristisk och 
alltid hjälpsam person, 
varför saknaden är stor. 
Han efterlämnade hus-
trun Anja och tre barn.  

mästerskapstävlingar. Klubben hade stora framgångar. Klubben ordnade även 
klubbmästerskapet i pidro och bowling.

Verksamhetsperioden 2007-2008 kännetecknas av ökad aktivitet. Arbetsgrupper 
valdes för att komma med förslag hur man kunde utveckla klubbens verksamhet 
och mötesrutiner. Klara verksamhetsplaner skulle utarbetas av de olika kom-
mittéerna. Lion Leif Jakobsson valdes att sköta kontakterna till fadderbarnen i 
Sri Lanka.

Renoveringen av Anja Holms fastighet slutfördes och fem lionsmedlemmar del-
tog i aktiviteten och utförde 56 dagsverken motsvarande 310 timmar. Arbetet 
fortsatte under våren och då gällde det utsidan av huset. Sju lionsmedlemmar 
var engagerade. Klubben delade ut 1 500 euro från Röda Fjädern-insamlingen 
till sex svenskspråkiga förskolor i staden.

Föredrag ger ombyte
Klubbens medlemmar åhörde flera föredrag under verksamhetsåret. Tom Tiai-
nen berättade i ord och bild om sin intressanta 1 900 kilometer långa pilgrims-
färd. Lion Ole Granholm höll ett föredrag om emigrationen utgående från sin 
bok Emigrantvägar och gav synpunkter på den kommande samgången mellan 
Österbottningen och Jakobstads Tidning. Lion Per Nilsson höll ett intressant 
föredrag om pengar i Finland före euron.

Aktivt delta-
gande i Sight-
First-kampanjen 
resulterade i 
tavlor och tack-
samma ord.
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Luciainsamlingen gav 4  650 euro netto. 3  000 euro gavs till den palliativa  
vården och resten tillföll zonens klubbar. Digi-kampanjen fortsatte och  
klub bens två montörer hjälpte åldringar med installationer. Sight First II-kon-
serten som arrangerades av zonens klubbar uppvisade ett netto på  4 221 euro, 
varav LC Karlebys andel uppgick till 817 euro.

Vid förbundsmötet i Villmanstrand valdes VDG Karl G Andersson till DG  
för Lionsdistrikt 107-O. Under året belönades lionsbröderna Karl G Andersson 
och C G Westmark med Melwin Jones medlemskap. Internationella presiden-
tens utmärkelse gavs lion Ulf Kortell som stått fadder för två nya medlemmar, 
samt lion Bo H Simell för Digibox-kampanjen.

Klubbens bowlare tränar regelbundet. Fyra medlemmar deltog i Finlands  
lionsförbunds mästerskapstävlingar som hölls i Hartola. I lagtävlingen placerade 
sig klubben på sjätte plats. I klubbens interna mästerskap segrade Ingmar Åker-
blom före Gustav Finell och Roland Stenvall.

Gav ut påsktidning

Verksamhetsåret 2008-2009 var ett aktivt år. Mötesplatsen  
varsom tidigare Sällskapsklubben, men december mötet 
var för lagt till Seljes, där klubben firade julfest tillsam mans  
med LC Nedervetil. Majmötet var förlagt till Hästöskatan  

i Kronoby där säsongen avslutades med en matbit tillsammans med ladies. 

Utgivningen av Påsktidningen hörde till ett av de större projekten under verk-
samhetsåret. Den 16-sidiga tidningen i fyrfärg trycktes i ettusen exemplar 
och nettobehållningen uppgick till ca 4 000 euro. De svenskspråkiga skolorna 
engagerades i försäljningen.

Vid oktobermötet fängslade Ann-Christine Mannström medlemmarna och  
ladies med sitt intressanta föredrag om välmående och lycka. Vid februarimötet 
höll lion Rainer Laakso ett intressant föredrag om Sven Dufva. 

Vid månadsmötet på Villa Elba berättade VD Catarina Silvander i ord och bild 
om lionsdistriktets ungdomsläger. Marsmötet hölls på Linex-Boat i Kelviå,  
där lady Ann-Mari Stenvall förevisade produktionen och informerade om  
situationen inom båtindustrin. Klubben tackade Linex-Boat och överräckte 
lions förbundets historik som gåva till företaget. 

Vid mötet berättade DG Karl G 
Andersson om tiden som DG 
och visade ett ”brett foto” från 
internationella årsmötet i Thai-
land. Kalle och lady Ritva har 
haft ett givande år som betytt en 
hel del res ande, men samtidigt 
bjudit på intres  santa upplevel-
ser. 

I april hade klubben besök av  
regionordförande Gurli Du-
mell som tog upp aktuella saker 
från I-regionen och uppmanade 
klubbarna att satsa på Quest-
skolningen.

Vänklubbsträff  
i Torneå
Kontakterna till LC Piteå hålls 
vid liv. I september 2008 anord-
nades en resa till Torneå och 
Haparanda. I stadshotellet i Torneå hölls en gemensam tillställning. Klubben 
engagerade sig i självständighetskonserten i Snellman-salen och donerade 15 
biljetter till krigsveteranerna.  

Välgörenhetskonserten i stadskyrkan drog ca 1  000 personer och inbringade  
ca 11 300 euro. Responsen var positiv och nettobehållningen på 10 000 euro  
tillföll cancerföreningen i nejden. Hantverkskommittén var aktiv under hösten 
och resultatet av deras arbete fanns till salu på julmarknaden vid hembygds-
gården. 

Digi-kampanjen fortsatte och två montörer hjälpte åldringar med installationer. 
Lion Boris Nygård informerade om situationen inom Luciaevenemanget som 
står inför omställningar. Klubben valde lion Boris Nygård och lady Rita Kortell 
till representanter i arbetsgruppen. Lionbröderna Thorolf Witting och Bo-Hen-
ry Simell fortsätter tacksamt att läsa in material för ÖT:s taltidning.

Påsktidningen som klubben gav ut 2009 fick 
ett positivt mottagande.
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Framgångsrika bowlare
Motionskommitténs verksamhetsberättelse visar att bröderna försöker sköta 
konditionen efter bästa förmåga. Vid Lionsförbundets bowlingmästerskap i Jo-
ensuu hade klubben stora framgångar.
 
Med laget Gustav Hägg och Bo-Henry Simell tog klubben guld i veteranklas-
sen och silver i lagtävlingen med fyrmannalaget Gustav Hägg, Bo-Henry Simell, 
Ingmar Åkerblom och Karl G Andersson. I pidro nådde klubben silver och 
brons i en högklassig tävling.

Vid majmötet utdelade presidenten förtjänsttecken för väl utfört arbete och de-
lade ut stipendier till lågstadieskolorna i f.d. Karleby kommun, till Donnerska 
skolan och Karleby svenska gymnasium. Klubbens ekonomi var stabil under 
verksamhetsåret.

Under verksamhetsåret 2009-2010 minskade antalet medlemmar till 40, av dem 
var fyra privilegierade medlemmar. Målet för verksamheten har varit att ut-
veckla och söka nya former för de månatliga sammankomsterna. Nu söktes nya 
utvecklingsvägar. Verksamhetsårets första möte i september hölls vid Sexsjön.  
I oktober, januari och april var Sällskapsklubben samlingsplats. Verksamheten under lupp

I november hölls ett arbetsmöte på Hotell Kaarle där frågor kring klubbens  
mötesaktiviteter och medlemskap diskuterades. Julfesten firades i rest aurangen  
i Neristan. I februari gjordes ett företagsbesök hos Oy A. Häggblom Ab  
där VD John Hagnäs presenterade företaget. I mars samlades lions och  

ladies i Krono by för en friluftsdag. Värdparet Doris och Gustav Björkgren  
avtackades med blom mor.

Ett plock i årsberättelsen berättar att luciakommittén kompletterats med lady 
Rita Kortell och att arrangemangen kräver mera arbete och samarbete än tidi-
gare. Lion Karl G Andersson föreslog att klubben tillsätter en webbmaster och 
upprättar en hemsida.

I oktober gästade Per Holm klubben och överräckte bortgångne Erik Holms 
klippbok innehållande bilder och artiklar om klubbens aktiviteter under de 
gångna åren. Boken togs emot med stor tacksamhet. Vid aprilmötet presen-
terade lion Karl G Andersson klippboken i digital form. Lion Ole Granholm 
berättade om boken Ett företagsamt folk som utkommit med anledning av att 
Karleby fyllt 75 år.

Klubbens 
bowlare 
Gustav Hägg, 
Bo-Henry 
Simell, Karl 
G Andersson 
och Ingmar 
Åker blom 
hade stora 
framgångar i 
lionsförbun-
dets mäster-
skapstävlingar.

Företags-
besök ger 
omväxling 
i verksam-
heten. Här 
berättar 
VD John 
Hagnäs om 
verkstads-
företaget 
Ab A.  
Häggblom.
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Lionsmedlemmar premierades
Under året premierades följande lions för långvarigt medlemskap och aktivitet: 

30 år 
Roy Brunell
Ole Granholm
Eugen Granlund (100 %)
Gustav Finell   
Sigurd Lagerström  (100 %)
Boris Nygård
Roger Vestman  (100 %)
Thorolf Witting

35 år
Gustav Björkgren
Hans Brandt

40 år     
Rainer Laakso (100 %) 
Bo-Henry Simell (100 %) 
Stig Wentjärvi  (100 %)
C G Westmark (100 %)

45 år
Olof Brännkärr 
Gustav Hägg

Lucia kräver ökat ansvar
Vid mötet i januari kunde lion Boris Nygård berätta att arrangemanget kring Lucia 
2009 löpt bra. Det var nu första gången lionsklubbarna hade huvudansvaret då ÖT 
valt en mera passiv roll. Dock visade det sig att det finns saker att fundera över med 
tanke på kommande år. LC Karleby och LC Gamlakarleby axlade det största ansva-
ret. Allmänhetens intresse för Lucia verkade vara något sämre än under tidigare år. 
Julkärvarna hade god åtgång vid julmarknaden och aktiviteten inbringade drygt 
1 000 euro. Klubben gick med i ”FIKSU-projektet”, gav 500 euro till Haiti- hjälpen 
och ett bidrag på 200 euro för anskaffning av slöjdverktyg till Kyrkbackens skola. 
Som under tidigare år delade klubben ut stipendier till de sju svenskspråkiga 
lågstadieskolorna.

Under året trycktes ett klubbinfo i 100 exemplar och en festkommitté med lion 
Leif Jakobsson som sammankallare tillsattes för att förbereda jubileumsåret. 
Vid aprilmötet hade klubben besök av DG Hilkka Kopsa och zonordförande  
Dan-Anders Granvik. Vid ungdomslägret ansvarade klubben för en kanotdag.

Motion i olika former intresserar klubbmedlemmarna. Under kampanjperioden 
1.1 – 31.3.2010 redovisade klubben för 963 motionstimmar och 2 471 skidki-
lometrar. Bowlingen fortsätter och klubbmästerskap hålls i sedvanlig ordning.
 
Även på det nationella planet håller sig klubben väl framme. Det blev silver  
i veteranklassen med fyrmannalaget Gustav Finell, Gustav Hägg, Ingmar Åker-
lund och Karl G Andersson medan Bo-Henry Simell och Gustav Hägg tog brons  
i veteranklassen för tvåmannalag.

Förberedelser inför 50-årsjubileet
Verksamhetsåret 2010-2011 går i jubileets tecken. En jubileumskommitté har 
tillsatts, en historik har utarbetats och den 14 maj 2011 inbjuder klubben till 
fest på Villa Elba. Festtalet hölls av pensionerade lektorn Carl-Erik Silvander. 
Jubileum såret till ära donerade klubben av överskottet från luciainsamlingen 
1 200 euro till diakonin för rehabilitering av åldringar. Till skyddshemmet i Kar-
leby donerade lions tillsammans med ladies 5 000 euro.

OLE GRANHOLM

Karl G Andersson var distriktsguvernör 
2008-2009. Verksamhetsåret innan var 
han VDG. Här tillsammans med lady Ritva. 
Andersson blev medlem i LC Karleby 1982. 
Han har varit president, sekreterare och 
kassör i den egna klubben, verkat som 
regionordförande och distriktsordförande 
(DC). Dessutom har han engagerat sig 
aktivt i projekt inom och utanför den egna 
klubben.
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ANDERSSON KARL    
BACKA KAJ    
BACKA KARL-G  
BJÖRKGREN GUSTAV 
BODÖ KURT    
BRANDT HANS  
BRUNELL ROY  
BRÄNNKÄRR OLOF  
EMET FREJ    
FINELL GUSTAV  
FINELL JENS    
GRANHOLM OLE  
GRANLUND EUGEN  
HEDMAN BROR  
HONGA PETER  
HÄGG GUSTAV  
HÄGGBLOM OLAV  
JAKOBSSON LEIF  
KORTELL ULF    
KÅLA KLAS-ERIK  

LAAKSO RAINER  
LAGERSTRÖM SIGURD
LESKELÄ MATTI   
LOHILAHTI AULIS   
MIKKOLA BENGT   
NILSSON NILS   
NILSSON PER    
NYGÅRD BORIS  
NYGÅRD KAJ    
NYMAN NILS-HÅKAN  
RASMUS HÅKAN    
SANDSTRÖM PATRICK  
SJÖSTRAND JENS-ERIK  
VESTMAN ROGER    
WENTJÄRVI STIG    
WESTMAN MICHAEL    
WESTMARK CARL-G    
WISEN ALF    
WITTING THOROLF  
ÅKERBLOM INGMAR  

Vänklubbskontakter i västerled

I samband med en landskamp i början av 1980-talet kom Rainer Laakso i 
kontakt med Knut Engman från Piteå. Han var inte lionsmedlem, men han 
hade en vän som var medlem i LC Piteå. Vännen råkade vara Kjell Berg-
qvist. Liksom Rainer var han intresserad av att utveckla vänklubbskontak-

ter mellan de båda klubbarna.  Ärendet diskuterades sedan i positiv anda i de 
båda klubbarna. Det första besöket dateras till den 22 maj 1982, då represen-
tanter för Piteåklubben var på besök. Med detta besök etablerades kontakten 
mellan de båda klubbarna. 

I samband med den första träffen gjordes en rundtur i staden med lady Helmi 
Nilsson som guide. Karleby gamla sockenkyrka med Birger Räbb som sak-
kunnig ciceron ingick även i besöket. Två vänskapsträd planterades på hem-
bygdsgårdens tun som tecken på den nyknutna vänskapen. Efter dagens pro-
gram följde gemensam festsupé på Gamlakarleby handelsgille. I träffen deltog 
14 bröder och 12 ladies från Piteå. 

Att kontakten med LC Piteå blev av och har bestått, kan sägas vara bröderna 
Rainer Laaksos och Kjell Bergqvists förtjänster. När vänklubbsverksamheten 
inleddes var Piteåklubben 28 år gammal, hade 62 medlemmar, varav 57 var 
aktiva medlemmar. Karlebyklubben var något mindre med sina 46 aktiva 
medlemmar.
– Under våra besök i Piteå har vi blivit väl omhändertagna. Vi har fått bekan-
ta oss med staden och dess begivenheter. Öjeby med sin gamla sockenkyrka 
och kyrkstugorna intill är en speciell upplevelse, likaså Arnemark med Arne-
marksgården. Piteåbrödernas storartade loppmarknad är unik i sitt slag och 
den blir bara större med åren, påpekar Laakso. 

Under jubileumsåret hade klubben  
följande medlemmar:

PRESIDIEFÖRTECKNING 2001 - 2011

PERIOD PRESIDENT SEKRETERARE KASSÖR

2001-02 NILSSON PER SIMELL BO-HENRY SARIN EDY
2002-03 STORE CHRISTER SKOG ROY KROKVIK HILDING
2003-04 LAAKSO RAINER WESTMARK CARL G C G MIKKOLA BENGT
2004-05 LOHILAHTI AULIS ÅKERBLOM INGMAR HEDMAN BROR
2005-06 STENVALL ROLAND ANDERSSON KARL G RASMUS HÅKAN
2006-07 MIKKOLA BENGT LESKELÄ MATTI FINELL GUSTAV
2007-08 HONGA PETER WESTMARK CARL G C G FINELL GUSTAV
2008-09 STENVALL ROLAND JAKOBSSON LEIF NILSSON PER
2009-10 ÅKERBLOM INGMAR SANDSTRÖM PATRICK NILSSON PER
2010-11 MIKKOLA BENGT ANDERSSON KARL G BACKA KAJ
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Ulf Åström 
överräcker 
budkavlen 
till Bo-H. 
Simell som 
vördsamt 
antar utma-
ningen un-
der Rainer 
Laakso 
uppsikt.

LC Karlebys 
blandade 
uppträdde till 
festdeltagarnas 
stora förtjusn-
ing. 

I maj 1983 var Karlebyklubben på svarsvisit. I samband med firandet av  
Veneziaden i augusti 1984 hade vi besök från LC Piteå. I maj 1985 gästade 
vi Piteå och deltog i klubbens 30-årsjubileum. Vid vår klubbs 25-årsjubileum 
15.11.1986 hade vi 25 gäster från vänklubben. Den 5 september 1988 uppvak-
tades Kjell Bergqvist med klubbens bordstandar. I maj 1991 anordnades en 
gemensam vänklubbsträff i Uleåborg tillsammans med LC Kelviå och LC Ne-
dervetil samt LC Piteå och LC Gammelstad från Sverige. 

Vid vår klubbs 30-årsjubileum som firades på Sällskapsklubben den 23 no-
vember 1991, deltog representanter från LC Piteå. År 1995 deltog representan-
ter från vår klubb i Piteåklubbens 40-årsfest. När vår klubb firade sitt 35-års-
jubileum på Mustakari den 31 augusti 1996, var Piteåklubben representerad. I 
maj 1997 besöktes vänklubben i Piteå av 16 personer, såväl bröder som ladies.

Vid klubbens 40-årsjubileum på Mustakari den 25 augusti 2001 deltog 18 per-
soner från Piteå. När LC Piteå och Öjeby LC år 2003 stod värd för Riksmötet 
var LC Karleby inbjuden. Ett 30-tal bröder och ladies deltog i mötet. Klubben 
var även representerad vid LC Piteås 50-årsfest den 24 september 2005. 

Sammankomsten i Torneå 2008
Vår egen klubb firade inget 45-årsjubileum, men kontakterna mellan de båda 
klubbarna hölls vid liv. Veckoslutet 13-14 september 2008 var det dags för en 
större sammankomst. Mötesplats var denna gång stadshotellet i Torneå, givet-
vis ingick ett besök på IKEA i Haparanda i programmet.

Från vår klubb deltog 24 personer och från Piteåklubben var uppslutningen 
något större. Systemet med att mötas halvvägs visade sig vara en bra lösning. 
Programmet var uppsluppet, men 200-årsminnet av Finska kriget var ett cen-
tralt tema under kvällen.

Redan i sitt hälsningstal tog Piteåpresidenten Ulf Åström upp kriget och dess 
följdverkningar. Han var väl påläst och gav en detaljerad bild av händelseut-
vecklingen och berättade hur kriget uppmärksammas i Sverige.

Rainer Laakso är också väl bevandrad i Finska kriget. Med en pinfärsk upp-
laga av Fänrik Ståls sägner under armen, tog han upp olika händelser och 
personligheter som behandlas i J.L. Runebergs nationalepos. Han stannade 
upp vid Sven Dufva och hävdade att soldat Zacharias Bång från Korsholms 
kompani var förebild för Runebergs Sven Dufva. 

   – Han föddes i Lojo församling och hans far var kanoniär Per Johan Bång 
och hans mor Maja Stina Nilsdotter. Zacharias gifte sig med länsmansdottern 
Anna Baudin och de fick en son. 

Kopplingen mellan Bång och Sven Dufva är intressant. Den blir ännu mer 
spännande när Rainer berättade att Bång (Bjong) härstammar från Kronoby 
och att han har släktskap med mannen som envist kämpade mot ryssen vid 
Virta bro. 
– Åtminstone hävdar min fru att det finns vissa likheter, speciellt envisheten, 
framhöll Laakso i anslutning till sitt intressanta anförande.

Efter en välsmakande middag fortsatte kvällen med smärre programinslag. 
Budkavlen överräcktes till LC Karleby och Karlebyklubbens välsjungande 
blandade kör lämnade inget öga torrt. Österbottningens 125-årshistorik, His-
toriska nedslag, överlämnades till vänklubben av historikens författare Ole 
Granholm som i korta ordalag berättade om bokens innehåll. Kvällen avslu-
tades med dans och fri samvaro. Efter helgen i Torneå var alla överens om att 
det redan är skäl att börja planera nästa sammankomst.

OLE GRANHOLM
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”Enligt § 20 i reglementet för Finlands Lionsförbund utgör familjemedlemmar-
nas deltagande i klubbarnas aktiviteter en del av lionsverksamheten och även 
den verksamhet som anknyter till förbundets organisation. Därför förekommer 
partnerverksamheten i Finland under synnerligen fria former, som klubb- eller 
kommittéverksamhet, vars syfte är att förstärka och utveckla klubbens interna 
vi-anda samt stöda klubbens verksamhet utåt” (Finlands Lionsförbund rf).

Karleby Lions Damers egentliga verksamhet inleddes i form av syaftnar den 19 
oktober 1966, några år senare än LC Karlebys grundande. I början samlades 
damerna i Karlebynejdens Spar banks klubb lokal, men under åren har damerna 
samlats i daghemmet på Kyrkbacken, hemma hos någon av de aktiva damerna, i 

Karleby Lions Damer   

- verksamheten 1961 – 2011

Linnusperä Bystuga vid Villa skola samt på Sällskapsklubben. Sällskaps klubben 
har fungerat som samlingsplats med jämna mellanrum under åren. Damerna 
har traditions enligt samlats till möte samma kväll som bröderna, d.v.s. den an-
dra onsdagen i månaden.
I början kallades damerna för Ladies, men då det blev tillåtet med dam- och 
samklubbar reser ve rades titeln Lion Lady för Lionsrörelsens kvinnliga medlem-
mar, varvid damer som samlas utanför själva Lionsrörelsen, i så kallad part-
nerverksamhet, numera kallas Lions damer. Det är ändå viktigt att minnas, att 
lionsorganisationens regler och Lions-etiken naturligtvis berör all verksamhet 
som sker i lionismens anda. 

Karlebydamerna startade dock inofficiellt ungefär samtidigt som bröderna ge-
nom att sälja kaffe med tilltugg åt bröderna under deras första möten i Karleby-
nejdens Sparbanks klubblokal, och under åren har välgörenhetskassan utökats 
med hjälp av en mängd olika aktiviteter. 

Olika försäljningstillfällen

Damerna har under åren deltagit i Kvinnornas julmässa och julförsälj-
ningar på Jungsborg, anordnat kaffedag på Jungsborg med försälj-
ning av damernas handarbeten samt sålt kaffe på olika tillställ ningar 
arrangerade av bröderna, ordnat lotterier med vinster producerade 

eller skänkta av damerna, deltagit i cancerinsamlingen ”Från dörr till dörr” med 
mera. Under de senaste åren har deltagandet i ”Gammaldags julmarknad” på 
Hembygdsgården vid Kyrkbacken en lördag före jul varit den viktigaste formen 
av medel insamling för damerna. 

Damerna har varit med på julmarknaden varje år sedan Karleby Hembygdsför-
ening startade med den verksamheten. Under årens lopp har det sålts otaliga 
limpor och semlor, bullalängder, torrkakor och andra söta bakverk, råmjölk och 
inläggningar av olika slag samt hemgjorda hantverk med stor framgång, pro-
dukterna har haft en benägenhet att ta slut långt före marknaden avslutats. Som 
dragplåster invid damernas försäljnings bord har bröderna sålt framför allt jul-
kärvar och på senare tid granrisbockar, men även fågelholkar och mycket annat 
som de tillverkat.

Damerna har under alla år haft många gemensamma aktiviteter tillsammans 

En del av LC Karlebys ladies samlade i november 1991.
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med bröderna, man kan säga att damerna fungerat som servicepartners och 
ställt upp där det behövts. Havresådd, -skörd och bindning av julkärvar för små-
fåglarna är en av dessa som traditionsenligt återkommit så gott som varje år. 
En annan gemensam aktivitet är kontakten till brödernas vänklubb i Piteå, LC 
Piteå, en kontakt som hållits mer eller mindre regelbundet sedan år 1982. Da-
merna har medverkat i visiter som gjorts över gränsen och stått för många kaf-
fekoppar och matportioner under svarsvisiter som Piteåklubben gjort i Karleby. 

Under en resa till Piteå i början av 90-talet bekantade sig klubben med Piteå-
klubbens huvudverksamhet; Loppmarknaden. Loppmarknaden var en så stark 
upplevelse att den gav inspiration åt bröderna att arrangera liknande tillfällen 
även i Karleby. Med stor hjälp av damerna höll man ”loppis” i maj under några 
år i början av 1990-talet. Damerna sålde bl. a. kaffe med tilltugg och serverade 
våfflor med sylt och grädde, vilket gav ett välkommet tillskott i väl gören hets-
kassan. 

Aktiviteter av mer social natur tillsammans med bröderna har det funnits gott 
om under åren. Vi har varit på gemensamma teaterresor till Wasa Teater, gjort 
industri-, företags- och anstaltbesök (t ex det nya polishuset och biblioteket i 
Karleby), hört på föredrag av inspirerande personer och presenta tioner av in-
tressanta ämnen, varit på vandringsturer och haft andra motions  tillfällen till-
sammans, avnjutit en gemensam matbit efter avslutat månadsmöte samt natur-
ligtvis haft våra årligen återkommande jul- och vårfester tillsammans. 

Arrangemangen 
kring Luciafi-
randet i nejden 
har engagerat 

damerna på olika sätt ge-
nom åren. Lucia har arrang-
erats av Österbottningen, 
senare Österbottens Tid-
ning tillsammans med Li-
onsklubbarna i Karleby/Gamlakarleby och Kronobynejden. I början var tyngd-
punkten lagd på själva insamlingen i samband med röstningen och Luciatåget 
genom staden, men så småningom utvecklades arrange mangen till att omfatta 
en barnfest med tillhörande Luciakröning på högstadiet (nuvarande Donnerska 
skolan). 

Det största ansvaret för arrangemangen av barnfesterna föll på bröderna, Karle-
bydamernas lott var främst att ta hand om kaffe-, saft- och gräddtårtserveringen. 
En tid ordnade damerna även Luciakaffe på Jungsborg för inbjudna pensionärer 
och åldringar, ett trevligt tillfälle med musik, sketcher, program av dagisbarn, 
Luciabesök, lotteri och allsång samt gott kaffe och fyllkaka serverad av damerna. 
Barnfesten och pensionärskaffet levde ut sin tid, men Luciakröningen den 13 

Luciafirandet har engagerat

Bild från  
jul-
marknaden 
vid 
hembygds-
gården.
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december har under 2000-talet utvecklats till en fin tillställning i kyrkan, med 
högklassiskt musikprogram som en stämningsfull inledning på de sista dagarna 
före jul. Luciakröning har fram till 2010 föregåtts av en luciakortege genom sta-
den där Lucia med alla tärnor samt tomtar och stjärngossar drar fram genom 
stadens gator, tidigare med häst och kärra, under senare år med lastbil, brandbil 
eller traktor. 

Programmet i kyrkan har under de senaste åren koordinerats av Rita Kortell, 
före det av Lilly Laxåback, med hjälp av Luciakommittén och kantorn i Karleby 
svenska församling. Inför Lucia 2010 togs det i vissa ögon radikala beslutet att 
slopa luciakortegen genom staden och i stället pröva på en öppen tillställning på 
innergården vid församlingshemmet invid Stadskyrkan. 

Biskop Björn Vikström krönte lucian

Syftet var att stadens invånare under mer fria former skulle få umgås och 
dricka lite varm glögg samt kort se en glimt av Lucia med tärnor före till-
ställningen i kyrkan. Trots att vi inte hade vädret på vår sida denna första 
gång, det var mycket kallt, lyckades träffen över förväntan. Musiken i kyr-

kan har under åren framförts av lokala artister, körer, orkestrar och barngrupper. 
Som krönare av Lucia har olika, mer eller mindre kända, lokala personer ställt 
upp, nämnas kan ändå att Luciakommittén inför Lucia 2010 lyckades engagera 
biskop Björn Vikström som talare och krönare. 

Lucia innebär mycket mer än den högtidliga kröningen i kyrkan. Luciakommit-
tén startar sitt arbete i samarbete med Österbottens tidning (tidigare Österbott-
ningen) tidigt på hösten med att söka efter lämpliga kandidater. Under veckorna 
före Lucia har Luciamamma fullt upp med att se till att luciakandidaterna får 
all information de behöver, att de har någon musikkunnig person som övar in 
luciaprogrammet med dem, att luciakläderna, kronan och ljusen är i skick, att 
det finns kaffe och godis att dela ut under besöken, att boka och koordinera 
besökstider i privata hem och på olika anstalter (åldringshem, daghem, sjukhus 
o.s.v.) samt på förbeställda julfester, att det finns tid för mat- och kaffepauser 
under besöksdagarna samt mycket mer av praktisk natur. 

Luciakläderna (pälsar, vinterjackor samt kjolar, blusar, klänningar och de röda 
skärpen) har i tiderna inhandlats och förnyats bl. a. med damernas hjälp. Da-
merna har bidragit ekonomiskt för att nejdens Lucia med följe skall vara ända-

målsenligt och snyggt klädda under sin färd genom nejden. Dagarna före Lucia 
och ungefär en vecka efter är Lucias och tärnornas dagar fyllda med uppgiften 
att sprida ljus och glädje. Dagarna blir långa och späckade eftersom besöken 
sträcker sig runt om i hela Karleby och Kronoby  nejden. 

Lucia med följe får se och uppleva mycket under den intensiva tiden före jul. 
Mycket glädje, värme, tacksamhet och skratt finns ute i nejden, men även sorg, 
sjukdom, ensamhet och elände, allt detta ger minnen för livet åt Lucia med tär-
nor samt åt Luciamamma som får uppleva allt tillsammans med ungdomarna.

Luciainsamlingen ger årligen en betydande summa pengar till hjälpbehövande 
privata personer och olika välgörande ändamål i nejden, bl. a. har den palliativa 
vården inom nejdens cancerförening och åldringarna i nejden fått bidrag till 
verksamheten via luciainsamlingen. Som Luciamamma har bl. a. Sirkka Haldin, 
Gun-Britt Grönlund och Carina Nilsson fungerat.

Välgörenhet  
och fadderbarn

Tyngdpunkten i damernas verksamhet har alltid varit välgörenhet och 
hjälpverksamhet. Karleby Lions damer har genom åren skänkt medel 
till en mängd välgörande ändamål både på lokal och på nationell nivå 
samt även internationellt. Karleby Lions damer har under åren haft 

några fadderbarn utomlands, bl. a. i Kenya och på Sri Lanka. 

Damerna har sett det som en naturlig del av sin verk samhet att hjälpa barn från 
fattiga förhållanden till bättre förutsättningar och ett drägligt liv genom att un-
derstöda deras skolgång och utbildning ekono miskt. Via fadderkontakterna har 
barnen även fått små, praktiska presenter såsom pennor, papper och lite kläder. 
Fadderbarnen har i sin tur hållit kontakten genom årliga brev och fotografier. 

Damerna har inte glömt ortens egna skolbarn och studerande. Under de senaste 
åren har damerna årligen skänkt en summa pengar att användas som stipendie-
medel i lågstadieskolorna i nejden. Sporadiskt har damerna genom åren även 
understött studerande, som anhållit om pengar för något speciellt ändamål.

Karleby Lions damer har genom åren haft ett nära samarbete med Karleby 
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svenska församling. På de äldres kyrksöndag på hösten är det en årligen åter-
kommande tradition att servera kyrkkaffe efter gudstjänsten och på pensionärs-
föreningen Silverlänkens julfest brukar damerna servera maten samt bjuda på 
fyllkaka till efterrättskaffet. 

”Partnerverksamhetens kostnader bör erläggas med egna intäkter” (Finlands Li-
onsförbund rf). Damerna har därför alltid samlat in en liten kaffepeng av delta-
garna varje gång vi samlats till våra egna möten. Årligen inkasseras även en liten 
medlemsavgift av alla brödernas partners. Medlems avgiften och kaffepengen 
går oavkortat in på välgörenhetskontot, och används till damverksam hetens lö-
pande utgifter, såsom blommor och andra uppvaktningar under året. 

Antalet aktiva damer inom Karleby Lions damer har genom åren hållit sig re-
lativt konstant, 10 – 15 damer deltar mer eller mindre aktivt i våra träffar. Även 
om välgörenhet i lionismens anda genom syrar all verk samhet, kan man påstå 
att träffarna fyller en viktig social funktion då kvinnor i olika åldrar och i olika 
livs situationer får träffas och umgås över en kopp kaffe med dopp. 

CARINA NILSSON

Klubbens fadderbarn är en 
viktig del av verksamheten.
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FOKUSERA PÅ DET VÄSENTLIGA

KARLEBY   JAKOBSTAD   YLIVIESKA 
KUUSAMO   SEINÄJOKI



LIONS ETISKA PRINCIPER

• Fullgör ditt arbete med omsorg
• Handla på ett sådant sätt som skapar  
 förtroende
• Försök att alltid göra ditt bästa utan att    
 skaffa dig oskäliga fördelar
• Skaffa dig inte fördelar på andras  
 bekostnad
• Var lojal mot dina medmänniskor och  
 ärlig mot dig själv
• Var mot andra som du vill att andra ska    
 vara mot dig
• Gör vänskap till ett mål, inte ett medel
• Fullgör lojalt dina samhällsplikter
• Hjälp dem som behöver ditt stöd
• Var positiv i din kritik och frikostig med    
 ditt beröm
• Bygg upp i stället för att riva ner
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