Kära Ljungskilevän – I svåra tider behöver vi varandra!
Det läge vi lever med idag har kommit som en chock för alla. Mycket av det vi tagit för givet blir plötsligt
ifrågasatt. Inget är längre självklart. Men i motgång förs goda krafter samman, även om vi fysiskt håller
ordentligt coronaavstånd.
Ett problem är att många verksamheter drabbas hårt ekonomiskt. Verksamheter som bygger upp det
Ljungskilesamhälle som vi är glada och stolta för. LSK är en av dessa. Föreningen är inne i en positiv
utveckling med stora sportsliga och sociala framgångar. Vår återvunna plats i Svensk Elitfotboll och
damernas andra raka serieseger, uppmärksammas inte bara runt om i Sverige, utan ger oss också möjlighet
att utveckla vår roll som en viktig spelare i det lokala samhället. För vi vet att idrottsliga framgångar föder
stolthet och positiv energi i Ljungskile. Men ändå viktigare är att framgångar ökar intresset hos våra barn och
ungdomar att vara med. Idag är över 350 barn och ungdomar aktiva i den verksamhet som vi bedriver
tillsammans med Groheds IF!
Allt vi gör i LSK bygger på våra värdeord; lagkänsla, ansvar, öppenhet och glädje. Så står det i LSK:s
visionsdokument. Det är inte tomma ord utan skall prägla allt vi gör. Gott kamratskap, solidaritet och att känna
gemensam glädje gör oss till vinnare som människor, men är också avgörande byggklossar och föredömen i
ett gott samhälle.
I höstas och början av året kände vi att framgångsvindarna skapade ny kraft i vårt kära LSK. Förväntade
”normalt säkra” ekonomiska tillskott under året gav oss en välgrundad bas att stå på, för att fatta offensiva
beslut. Under ett par veckor förändrades situationen brutalt. Vi fick ställa om från offensiv till överlevnad.
Men i Ljungskile ger vi oss aldrig! Så, nu vädjar vi till Dig att stödja LSK i denna helt unika och svåra situation.
Vänligen, sätt in den summa du vill och mäktar med på antingen:
- Swish: 123 502 42 78
- Bankgiro: 5357–1113
Självklart betyder pengarna mycket, men även en liten summa ser vi som en välkommen gest av solidaritet i
en unik och svår tid.
Stort tack för ditt stöd!
Erland Holmdahl, Ordförande
Povel Fridefors, Klubbledningen
Joakim Jensen, LSK Dam

Jessica Barck, Klubbledningen
Jörgen Wålemark, LSK Herr
Rikard Delbring, LSK Ungdom

PS: Tillsammans med andra bidragsgivare vill vi tacka Dig genom att publicera ditt
namn utan angiven summa på LSK:s Hemsida, LSK.se, under rubriken ”Tack för ditt
stöd”. Där kan Du också följa hur mycket bidrag vi får in. Om det är okej för dig att
publicera ditt namn så skriver du bara ”OK” i meddelandefältet. Annars registrerar vi
tacksamt din gåva enligt våra interna rutiner. DS.

