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Hoppeborgen er alltid populær.
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Høyt henger de...

Bobiltreff i bryggekanten.

Bryggedansen.

Bobiltr eff i Riska
Lions Club Sandnes/Riska har gleden av å invitere til
bobiltreff under Riskadagene, som arrangeres 27. - 29.
mai 2011.
Vi har funnet oppstillingsplass til max. 30 bobiler like i sjøkanten
på Hommersåk, nærmere bestemt Riska sveis. Påmelding blir
etter “først til mølla”-prinsippet.
Pris kr. 600 pr. bil inkludert 2 personer (kr 250 pr. ekstra person i
bilen).
Prisen inkluderer: Standplass i to døgn, strøm, frokost i matteltet
lørdag morgen, inngang til Bryggedansen lørdag kveld og selvsagt
inngang til salgs- og utstillingsmessen i Hommersåkvågen både
lørdag og søndag.
Det gis tilgang på strøm og vann ved standplassene, mens toaletter blir å finne på selve messeområdet noen hundre meter unna.

Påmelding til Arne Eikeland tlf. 91 66 83 07,
eller e-post a-eikela@online.no. Påmeldingsfrist: 10. mai.
Kom med tom tank!
Husk minimum 4 meter mellom bilene!
Mer info om Riskadagene generelt og bobilmessen spesielt:
www.riskalions.no

Lions har som hovedoppgave å drive humanitært hjelpearbeid. Medlemmene engasjerer seg i å hjelpe i lokalsamfunnet, i nasjonale prosjekter og i internasjonalt bistandsarbeid.
Arbeid i Lions skal utvikle større forståelse mellom mennesker og lionsmedlemskapet skal gi mulighet til egenutvikling
og vennskap.
I Norge har Lions mer enn 14 000 kvinner
og menn som medlemmer i mer enn 500
klubber over hele landet. Det er lionsklubber i nesten alle landets kommuner.

HJELP I LOKALSAMFUNNET
Hoveddelen av Lions engasjement ligger i
nærmiljøet med støtte til lokale behov.
Syke, eldre og funksjonshemmede er av
de gruppene som tradisjonelt får støtte av
Lions. I tillegg satser en på holdningsskapende arbeid og aktiviteter for unge.

RØDE FJÆR
Røde Fjær er Lions landsomfattende innsamlingsaksjoner og gjennomføres med
noen års mellomrom. Den første aksjonen var i 1966 og gikk til reisingen av helseportssenteret på Beitostølen. Den siste
aksjonen ble gjennomført i 1999 under
mottoet «Livskvalitet i eldre år».

LIONS FØRERHUNDSKOLE OG MOBILITETSSENTER
Lions førerhundskole og mobilitetssenter
er etter moderniseringen i 1995 en av
verdens mest moderne og funksjonelle
førerhundskoler. Skolen leverer ferdig
trente hunder og tilbyr også mobilitetstrening for blinde og svaksynte.

NEI TIL NARKOTIKA
Kampen mot narkotikamisbruk er sentralt for Lions over hele verden. I Norge
er innsatsen særlig rettet mot forebyggende og holdningsskapende arbeid.

DET ER MITT VALG
Mange tusen elever i skolen har stiftet
bekjentskap med «Det er mitt valg» Lions` undervisningsprogram for grunnskolen. Programmet er i daglig bruk i
skoler over hele landet og ca 13 000 lærere har gjennomgått kurs for å bruke
opplegget. Lions sentralt og lokalt gir
støtte for at kursene skal holdes gratis for
skolen.

INTERNASJONALT HJELPEARBEID
Norske Lions er engasjert i internasjonalt
arbeid - både ved støtte til andre organisasjoners arbeid (Redd Barna, Røde Kors,
Kirkens Nødhjelp, SOS Barnebyer, Norsk
Folkehjelp) og ved egne prosjekter. Lions
har bidratt til bistandsprosjekter i blant
annet Etiopia, Nepal, Sri Lanka, Romania
og de baltiske landene.
Bistandsprosjektene har alltid som mål å
bygge opp lokal kompetanse og gi hjelp
til selvhjelp.

Lions i Norge har et eget øyehelseprosjekt i
Uganda, der det er bygget egne klinikker ved tre
regionsykehus og det drives oppsøkende virksomhet for å behandle og forebygge blindhet.
Lions Club Sandnes/Riska har finansiert byggingen
av et klasserom med tihørende internat ved en
døveskole i landsbyen Eruba i Uganda.

