LIONS CLUB MÖRSIL
Klubben har under våren haft sina medlemsmöten första onsdagen i början av varje månad.
Då deltar medlemmarna i beslut som styrelsen förberett. Första vårmötet hade vi HallenOviken klubben som gäster. Mötena handlar framför allt om hjälpverksamhet, men också
bl.a. om kommande aktiviteter och under våren har det handlat en hel del om vårt
deltagande i Mattmarveckan, vecka 30, där hattparad och stockrace sedan 10 år varit det
största arrangemanget för klubben.
20 juli bjöd klubben på fika vid Musik-lyrikafton i Mörtåkåtan. 24 juli hade klubben i
samarbete med Församlingen en uppskattad konsert med trubaduren Anders Hedén i
Mattmars kyrka där intäkterna 6.700:- oavkortat gick till insamlingen för Världens Barn.
Fredagen den 24 juli hade vi alltså 10-årsjubileum med hattparad och stockrace vid Mörtån.
Dagen började med regntunga skyar, men som alla gånger tidigare hade vi fin kontakt med
vädergudarna och både värmen och solen infann sig. Vid 10-tiden samlades medlemmarna i
buskar och snår och förberedde för korv-, hamburger-, kaffe-, bröd och saftförsäljning.
Dessutom såldes stockracelotter sista timmen. Klockan 12.00 hade 23 glada deltagare i
hattparaden infunnit sig och kunde paradera inför en förtjust och stor publik. Cirka hälften
var barn. Publiken, som fått röstsedlar i förväg, röstade fram den vackraste, roligaste och
färgstarkaste hatten och detsamma för barnen. Alla barnen fick pris. De tre vinnande
vuxna fick var sina priser. Ansvariga för hattparaden var i år Mona Larsson och Britt-Inger
Nilzén. Conferencier för det hela var Carina Hemmingsson.
Så skulle då stockracestockarna ut i Kvitsleån, men aj,aj vilken besvikelse! På grund av det myckna regnandet
under våren och sommaren var vattenståndet på tok för högt för att Stig Larsson med sin
traktorlast (stockarna) skulle våga sig ut i vattnet och det fick bli en vanlig lottning under
översyn av notarius publicus Gösta Nilsson och Håkan Olsen. Under aktiviteterna underhöll
ett härligt gäng, Börje Bystedt med co. med varierande och härligt uppskattad musik. Flera i
musikgänget deltog också med nöje i hattparaden. Kaffe, bröd, dricka, korv och grillat hade
en strykande åtgång. Alla närvarande barn bjöds på varmkorv, bröd och dricka. För
grillningen basade Uno Pettersson med Holger Appelnäs m.fl. som hjälp. Gott och hembakat
bröd bidrog Inga-Britt Antonsson, Aina Nylén och Britt Östlund med. Vilken härlig dag det
blev med en stor och trevlig publik och många hjälpsamma glada ”Lejon”!! Tack ALLA!
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