EN STOR GÄRNING FÖR CANCERFORSKNINGEN
Av Ingrid Bergman, Harads

Många är vi edeforsbor som till namnet känner till
”Cancerforskningsfonden vid Umeå universitet”, en
välgörenhetsorganisation vars uppgift är att ta emot och
förvalta gåvor som stöd för den viktiga cancerforskningen.
Fondens tillkomst är inte lika välbekant. Här följer dess
historia.
Från och med 18 september 1959 började Edefors Lions Club arbeta för att
skapa en insamling världen över till bekämpande av cancersjukdomar. En av
initiativtagarna var dåvarande läkaren vid Sandträsk sanatorium Carl Ryde.
Under de kommande sex åren inlämnades motioner för att få medel till
cancerforskning på internationell nivå. Det resulterade i att en distriktsmotion
sändes till Riksmötet i Örebro 1965 med innehållet ”att Lions Club Edefors som
en grundplåt till en fond för cancerforskning vid kliniken i Umeå anslå 2500 kr
ur Aktivitetskassan”. Motionen fick stor genomslagskraft och tillstyrktes av
Riksmötet!
Agne Strandberg, Harads, berättar:
”Vid Riksmötet i Norrköping 1966 utsågs
min klubb Edefors till Årets Bästa Club
inom Lions i Sverige för våra insatser i
bildandet av Lions Cancerforskningsfond
vid Umeå Universitet.
Utifrån mitt uppdrag som president detta år,
fick jag även äran att vid samma tillfälle
motta Lejonkronan, som är den finaste
utmärkelse en svensk lionsklubb kan få. Det
ståtliga vandringspriset härstammar från en
gåva till Svenska Lions från Etiopen och
dess kejsare Haile Selassie”.

Agne Strandberg med ”Lejonkronan”

Så skapades av ”lilla Edeforsklubben” den viktiga cancerforskningsfonden.
Insamlade medel uppgår hittills till ca 180 miljoner. Ur fonden delas årligen ut
fem miljoner kronor till forskningen.
Rikskända Edefors Lions Club har anledning att känna sig extra stolt, när man i
Harads den 30 mars i år uppmärksammades i samband med ett några månader
försenat 50-års jubileum (1959-2009), där bl.a. guvernören för Norr- och
Västerbotten, Mats Torstensson samt professor Sven-Ola Hietala medverkade.
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Hietala är överläkare vid Institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå
universitet. Hans områden är diagnostisk radiologi, onkologi och radiofysik. I en
intressant föreläsning redogjorde han för den framgångsrika forskning man gjort
inom cancerområdet med hjälp av generösa bidrag till fonden.
Under den trevliga sammankomsten i församlingshemmet, då vi besökare bjöds
på mat, kaffe med tårta och musikunderhållning, överlämnades ytterligare ett
bidrag till Cancerforskningsfonden från Edefors Lions – en check på 40 000 kr.

Överlämnandet av gåvan. Fr.v. Agne Strandberg,
Sven-Ola Hietala med fru Barbro samt Lage
Persson.

Edeforsklubbens nuvarande styrelse.
Fr.v .Seth Hedström, sekreterare,
Agne Strandberg, kassör,
Lage Persson, president

President Lage Persson mottar en
hedersutmärkelse av guvernör Mats
Torstensson.
Källor:
Lions hemsida
Agne Strandberg
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