
Lennart Norlings drapa om klubbens verksamhet vid 25-årsfesten den 8 april 2000. 

 

Dagens Nyheters första sida den 7 april 1975 handlade bl a om hur President Ford ur PR-syfte 

utnyttjade den massevakuering av barn som skedde från Vietnam till USA. 

I Sverige strandade löneförhandlingarna mellan LO och SAF. Regeringen måste därvid tillsätta en 

medlingskommission. LO-chef var vid den tidpunkten Gunnar Nilsson och för SAF basade Curt-Steffan 

Giesecke. På den tiden hade vi inflation i Sverige - SAF förslag till tvåårsavtal kostade 27,6 % men LO 

avböjde eftersom de begärde 35,5 %. 

Kommunikationsminister Bengt Norling ville ha billigare tågbiljetter då kollektivtrafiken bedömdes bli 

ett konkurrenskraftigt alternativ till privatbilen. 

Vi hade en pågående strejk bland skogsarbetarna, 15 000 var uttagna i strejk. 

Industriminister Rune Johansson sade i ett tal i Uppsala att det blir allt viktigare för svensk industri att 

anpassa sig till en ökad östhandel, som är mindre konjunkturkänslig. 

Sven-Åke Nilsson vann Algeriet Runt på cykel. 

Europa Top 12 - bordtennisens förnämsta tävling - blev en strålande svensk framgång. Ann-Christin 

Hellman vann damklassen och Kjell Johansson herrklassen 

Minst fem spelare i Tre Kronor kan räkna med seriösa proffsanbud efter hockey-VM's slut i 

Västtyskland. Det gäller Mats Åhlberg, Dan Söderström, Dan Labraaten, Willy Lindström och 

"Honken" Holmqvist. 

I Enköping Posten, som vid den tiden hade ett lösnummerpris om 1 krona, kunde vi läsa att 

Idrottshuset invigdes då bland andra Ulrika Knape, Kjell Johansson och Stellan Bengtsson deltog, 

att Enköpings Rugbyklubb tog sitt 16:e SM-guld 

att aprilskämtet 1975 var att M/S Kungsholm skulle anlända och lägga till utanför Enköping 

att vårmarknaden besöktes av 25 000 personer 

att tågpassagerare satt fast i fyra timmar i Krägga p g a elfel 

att det var en stor popgala med bl a Jan Hardenborg 

att vi hade huliganer i Enköping, de stod nämligen och kastade sten från viadukter vid E 18 

att Lily Berglund, 47, krockade vid Lådö 

att man fick ihop 4 000 namnunderskrifter för att klara Enköpings Lasarett från nedläggning 

att Skvalbäcken svämmade över och att man dessutom fann olja i bäcken 

 

däremot ingenting om att det skulle bildas en ny Lions-klubb i Enköping. 

 

Men i går, för 25 är sedan, alltså den 7:e april 1975, bildades vår klubb - Lions Club Enköping/Åsunda 

- av 17 samhällsorienterade och ansvarsfulla män, eller rättare sagt pojkar 

Dessa grabbar som är ansvariga för att vi återigen träffas i kväll till en fin middag, trevlig gemenskap 

och mycket glam och fest, och som igår alltså fyllde 25 är i Lions är, utan rangordning; 



Hans Bystedt, Alf Cederudd, Jan Eklund, Jan Elvroth, Roine Erkenstål, Christer Karlsson, Gunnar Keller, 

Jan-Åke Lennqvist, Lennart Persson och Göran Sätterström. 

Dessa 10 är fortfarande aktiva i vår klubb och vi ger dessa nu en BIG HAND. 

När klubben bildades gjordes det av totalt 17 nyblivna Lions och, utöver de redan nämnda, ingick 

även följande personer; 

Bengt Smedberg, Mats Thyr, Lars-Göran Andersson, Leif Öhrling, Anders Rongelid, Kjell Lundmark och 

Göran Barkevall 

Dessa 7 sistnämnda personerna finns då, av olika skäl, inte längre kvar i var klubb. Bengt Smedberg, 

på grund av sjukdom, gick bort alldeles för tidigt. Han gjorde ritningen till vårt stånd som vi i alla år 

gemensamt har monterat upp och ned i samband med julmarknaden. 

Mats Thyr är på något vis ändå kvar i klubben, helt plötsligt är han med och hjälper till med något. 

Göran Barkevall flyttade söderut men har faktiskt efter sitt utträde varit med på någon höstfest. Bara 

för att nämna några… 

 

Vad har vi då sysslat med och åstadkommit under dessa 25 år? Jo, framförallt har vi haft fantastiskt 

trevligt på våra styrelse- och månadsmöten, på våra familjeaktiviteter, på de ca 50 Vår och Höstfester 

vi haft tillsammans med våra ladies, massor av trevliga och intressanta besök av personer som 

informerat oss om viktiga och angelägna områden, mängder av intressanta och givande resmål 

såsom Arlanda, Rapportstudion på TY 2, Östa Camping, resa med Birka Princess, Go-kart tävling, 

Gröönsö Slott, Enköpings-Posten, Möbelhuset, Bahco Verktyg, Nykvarns Hantverkscentrum – bara för 

att nämna några av alla de besök vi gjort som arrangerats av alla dessa duktiga klubbmästare vi haft 

genom åren. 

Och en sak som de flesta medlemmar är överens om är de trevliga våravslutningama vi gjorde, men 

som tyvärr tagit slut, nämligen de med båttransporter till Skarpan eller Gröneborg där det hölls ett 

enklare månadsmöte, presidentskifte med överlämnande av klubba, mössa och flaska med 

silverplakett samt där pågående President gav sitt valspråk för kommande mandatperiod, exempelvis 

MÅ - BÄ - KÅ vilket betydde Mitt År Bättre Än Karlssons År. Därefter vidtog middag i det gröna med 

grillning och god dryck, tävling i historieberättning etc. 

En gång fick vi oväntat besök på Gröneborg av, och som en del medlemmar uppfattade som flygande 

besiktning av, herr Carlebjörk. 

Andra saker som de flesta tycker är och har varit trevliga är bl a alla dessa paketinslagningar, resning 

och rivning av stånden samt de aktiviteter vi gjort med våra barn och familjer. 

 

Tillbaka till ordningen! 

Vilken nytta vi då gjort? Värt insamlingsnetto har under dessa år uppgått till ca 700 000 kronor och 

det har vi åstadkommit via följande axplock av inkomstbringande aktiviteter: 

Den årliga julmarknaden på torget 

Pengar till Cancerforskning och Barndiabetes 

Stor aktivitet med TV-laget i fotboll 

Arrangemang av Idrottsskadekurser 



Arrangör av företagarfest i samband med Enköpingsmässa 

Skogsplantering 

Bilrally (Janne Eklund drivkraft) 

Loppmarknad (Olle Stedts påhitt) 

Plastpåseförsäljning till butiker i Enköping 

Försäljning av Lions ljus 

Barfotaläkare, Amazonas, Auktion 

Jättelotteri med försäljning på stadens gator och torg 

Medarrangör av Cirkus Skogman (något frusna relationer med EP efter detta) 

Insamling av 10-öringar för Sight First 

 

Som tidigare nämnts har mycket av våra insamlade medel transfererats till Cancerforskningsfonden 

vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala men vi har även givit bidrag till många andra, inte enbart i form 

av pengar. 

Exempel på detta är bidrag till den lokala handikapprörelsens årliga båttur, utdelning av blommor till 

Enköpingsborna i samband med vårt 20-årsjubileum, hjälpt till med installation av kylslangar vid 

byggandet av Bahco-hallen, bjudit simmande pensionärer och handikappade på kaffe i badhuset, 

lämnat bidrag till läger för barn i Jögeva Estland, Insamling Baltikum etc etc. 

Ett internprojekt vi arbetat med i många år är AG-lokal under handfast ledning och styrning av Olle 

Stedt. 

Vi har naturligtvis följt centrala direktiv om aktiviteter men vi har alltid även haft i högsätet lokala 

insatser i vår närhet och till enskilda personer med behov av hjälp. 

Under åren har vi även producerat ett antal ZO, Hans Bystedt var den första, Sven-Olof är nu och Olle 

Stedt kommer att bli. Vi har även i mängd deltagit i Riksmöten och vi har även haft deltagare i 

Convention, då senast Thomas Eklund och Ingemar Linde deltog i Korea. Vår lilla klubb finns alldeles 

säkert noterat på världskartan. 

 

I kväll skall vi verkligen gratulera och hylla de kvarvarande tio 25-åringarna för deras insatser och här 

kommer en liten presentation: 

Hans Bystedt 

En eldsjäl som innehaft alla funktioner i klubben, dessutom flera gånger. Var även var förste ZO. En 

fin kille som alltid ställer upp. Han var en av idégivarna till Gissa Grisens Vikt som årligen ger oss ett 

netto om ca 5 000 kronor. Hasse fyller 60 år i april nästa år och då alla här hjärtligt välkomna hem till 

honom och Inger. 

BIG HAND 

Alf Cederudd 

Vår nuvarande enligt personnumret äldste medlem. Har som de flesta bland dessa 25-åxingar 

innehaft alla funktioner i klubben. Dessutom har han varit Enköpingsortens förste manliga Lucia. Vi 



vill även härmed utnämna Alf till Mr Julmarknad, då han på ett enastående sätt försett vårt 

paketlotteri med ett fantastiskt innehåll, år efter år. 

BIG HAND 

Jan Eklund 

En härlig kille som satsar allt när vi har våra fester. Har gjort mycket nytta i klubben. Fin kille som 

ställer upp på ett suveränt sett. Duktig administratör av Chokladhjulet som årligen ger oss ett netto 

om ca 5 000 kronor. Har kanske gått ner lite i aktivitetsnivå de senaste åren men han kommer 

tillbaka. Egenföretagarnas tid till ideell verksamhet är ganska limiterad. 

BIG HAND 

Jan Elvroth 

En fin kille som jobbar lite i det tysta men som alltid ställer upp på ett fantastiskt satt. Undrar hur 

många gånger han stått med sin kärra på torget på fredagskvällar och söndagskvällar för att 

transportera våra stånd. Janne var president verksamhetsåret 1993/94 då han bl a vid en fin 

julmiddag på Fagerudd överlämnade en check på 38 000 kronor till Stig Svensson, överläkare vid 

Akademiska Sjukhuset i Uppsala, tillika vice ordförande i Lions Cancerforskningsfond. Janne har gjort 

stora insatser för Lions. 

BIG HAND 

Roine Erkenstål 

P g a flytt för nu många år sedan till Stockholm inte så aktiv längre i klubben. Har tidigare gjort 

fantastisk nytta. Vem minns väl inte Roines insatser vi Amazonas-aktiviteten. Eller det professionella 

jobbet i samband med vårt 10-årsjubileum. Roine och Britt har även engagerat sig i Lions 

Internationella Ungdomsutbyte där något av deras barn var i USA samt att dom något år även haft 

amerikanska ungdomar i sitt hem i Enköping. 

BIG HAND 

Christer Karlsson 

Har på grund av mycket utlandsresor i arbetet inte varit så aktiv i klubben de senaste åren. Han 

kommer snart att ta igen detta. Han var dock med i förra årets golfturnering. Har gjort stora insatser 

för klubben genom åren. Är otroligt varm och go' att dansa med efter en halvtimmes dansANDE. 

BIG HAND 

Gunnar Keller 

En kille att lita på. Ställer alltid upp. Har haft alla tänkbara funktioner i klubben - flera gånger 

dessutom. Hade vi haft 10 Gunnar i klubben hade insamlingsnetto varit 7 miljoner. 

BIG HAND 

Jan-Åke Lennqvist 

Årets president. Styr just nu klubben på ett bra sätt. Har faktiskt aldrig varit med och jobbat med 

julmarknaden på torget beroende på att Möbelhuset tagit all hans tid över 1 :a adventhelgen. Med 

andra ord så vet han inte så mycket om allt hart jobb vi andra lagt ned för att få in vårt netto som 

brukar uppgå till 35 - 40 000 kronor. Margaretha har däremot ställt upp. Jan-Åke ställer däremot upp 

med möteslokal vilket är suveränt. Jan-Åke har gjort stora insatser för Lions genom åren. 

BIG HAND 



Lennart Persson 

Är tyvärr inte här i kväll. Lennart är en sån person som alla Lion-klubbar bör ha. Han var här och 

hjälpte till idag med att iordningsställa lokalen trots att han och Lillan inte kunde vara med i kväll. En 

mycket fin och positiv person som gjort oerhörd nytta i klubben. Sköter alla våra polistillstånd. Är 

dessutom mycket engagerad i klubbens golfturnering. Knappt man kan tro't men Lennart fyller 

faktiskt 70 år i juni nästa år. 

BIG HAND 

Göran Sätterström 

Ett stort tack till Göran för alla fina insatser för klubben - utan Göran inget fågelfrö. Göran har väl 

under ca 15 är hållit oss med lokal. Han har väl dessutom under lika många år skött den ekonomiska 

redovisningen, eller som revisor kontrollerat den. Att vi ibland inte ställt upp på alla centrala direktiv 

eller tidvis inte gjort så många aktiviteter har Göran alltid förklarat med att "vi är en ung klubb". 

Göran har i alla fall ställt upp för klubben till 100 %. 

BIG HAND 

 

Med hopp om att det inte var så många sakfel i denna sammanfattning önskar Eva och jag er alla en 

fortsatt trevlig 25-års fest. 

 

Lennart Norling, 21 år 

 

För att visa vår uppskattning och tacksamhet till dessa 25-åringar utbringar vi nu vårt fyrfaldiga leve 

med tillönskan om ytterligare 25 fina år i Lions-rörelsen. 


