Lions Piteå och Öjebyn ser fram emot kommande jularrangemang. Fr.v. Ulf Lundkvist, Tommy Sundqvist, Annika Sandberg
Sparbanken Nord samt Torgny Wikström.
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Banken stöttar när Lions planerar för
julfest igen
Redan nu planeras det för fullt inför julen hos den ideellt arbetande
aktivitetsgruppen Lions i Piteå och Öjebyn. Varje år vid juletid anordnas
nämligen aktiviteter för behövande familjer i kommunen. Sparbanken Nord stöttar
den julfest med tillhörande jultallrik och gåvor som nu planeras efter uppehållet.

— Vi samarbetar med flera olika aktörer som gör detta möjligt, säger Ulf
Lundkvist, kommunikationsansvarig Lions Piteå/Öjebyn, och nämner bland
annat kommunens socialtjänst, lokal restaurang och en rad olika butiker och
kedjor.

Socialtjänsten är ett stöd för att säkerställa att insatserna hamnar hos rätt
personer, något som annars skulle vara svårt att avgöra för den ideella
organisationen.
— Det känns viktigt att julfestinbjudan och våra insamlade klappar går till de
barnfamiljer som behöver det allra mest, säger Ulf. Varenda krona som
samlas in går till slutmottagaren, det är en hederssak hos oss inom Lions.

Samarbete med Sparbanken Nord har funnits i ett flertal år i olika projekt och
till olika ändamål. I år stöttar banken med kostnaden för jultallrik till de
inbjudna barnfamiljerna.
— När det gäller att bevilja medel till projekt och aktiviteter är Lions en
kvalitetsstämpel för oss, säger Annika Sandberg, kontorschef Sparbanken
Nord i Piteå. Vi vet vilket gediget arbete som organisationen lägger ned och
att pengarna går till bra saker.
— Vi är så tacksamma för stödet från Sparbanken Nord, säger Ulf Lundkvist.
Det betyder mycket att vi får hjälp att hjälpa.
Vi önskar stort lycka till med förberedelserna!
Vill du veta mer hur du kan bidra till Lions verksamhet, som privatperson
eller företag? Ta kontakt med Ulf Lundkvist på 070-559 80 10 eller läs mer
på http://www.pitea.lions.se/

Ulf Lundkvist, kommunikationsansvarig på Lions Piteå/Öjebyn är tacksam över
samarbetet med Sparbanken Nord.

FaktaLions
Lions Clubs International, ofta benämnd Lions eller Lions Club på svenska, är
en ideell internationell välgörenhetsorganisation som bildades i Chicago den
7 juni 1917 av affärsmannen Melvin Jones. Lions Club Stockholm bildades
som den första klubben i Europa och Sverige 1948. Medlemmarna arbetar

ideellt och utan politiskt eller religiöst ställningstagande för människor i nöd
och en värld i fred, efter FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.
Lions Piteå startade 1955, och på grund av det stora antalet medlemmar
bildades ytterligare en klubb, Piteå/Öjebyn, år 1988. Samarbetet är stort
mellan de två klubbarna.

Sparbanken Nord har kontorsverksamhet i de tio kommunerna Piteå, Älvsbyn,
Arvidsjaur, Arjeplog, Jokkmokk, Gällivare, Kiruna, Pajala, Överkalix och
Övertorneå, samt en hög digital närvaro med ett eget Digitalt kontor. Med en
affärsvolym på drygt 60 miljarder kronor och 200 medarbetare är vi en av
landets största sparbanker och en betydande finansiell aktör i regionen där vi
verkar. En stor del av vinsten avsätter banken till hållbar utveckling på olika
nivåer och i olika områden i lokalsamhället.
http://www.sparbankennord.se/
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