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Hej
Nu har våren kommit?
Flera händelser pekar på detta. Vi har kört Vasalopp, vi har haft hästtävlingar i Scandinavium och
vi har genomfört en av våra inplanerade utbildningar. Utbildningen i IT-frågor.
Deltagarantalet 22 får anses som bra även om man aldrig kan bli nöjd.
Jag vill tacka ansvariga Hans, Kjell-Arne och Bengt för insatsen. Nämnas skall deltagande från Åsa
respektive Varberg, Ove Söderquist och Ulf Thoren.
Tre utbildningspaket återstår. VZO-utbildning, Presidie-utbildning och Ledarskaps-utbildning.
Ta del av information på hemsidan www.101sv.lions.se . Glöm inte att anmäla er.
Ta tillfället i akt att lära och träffa kollegor.
Vårt projekt ”Hjälparbete på riktigt”. PR, medlemsrekrytering.
Projekt ”Hjälparbete på riktigt.” går ut på att med hjälp av nya och/eller pågående Lionsprojekt,
intressera aktiva medborgare som har intresse för hjälparbete att ingå i en projektgrupp som arbetar
praktiskt. Vi har 6 zoner med målsättningen att driva 1 projekt per zon.
Vi har haft ett första möte i Ljungby. Deltagare DG, VDG, 2VDG, ZO och VZO. Projektledare
Åke Björkman. Uppstart av en Lions Club i Markaryd kan vara ett exempel där Bert Oredsson är
projektledar ett annat exempel är tältprojektet BQTL. Se www.101sv.lions.se ”Hjälparbete på
riktigt 2014. Vi vill ha ett brett engagemang från klubbarna.
Syriska flyktingar i grannländerna.
Norges och Sveriges Lions har gått in med hjälp från Katastrofberedskapen och via LCIF med
varder 500.000 kr. 7.000 paket med varma kläder distribueras ut. Varje paket innehåller kläder till
fyra personer i olika storlekar. Detta ger vinterkläder till 28.000.
Men flyktingarnas antal i Libanon och Jordanien är cirka 1,2 miljoner varav mer än hälften är barn.
Det vore en fantastisk insats om vi från klubbarna kunde öka på denna humanitära och så
välbehövlig hjälp. Se www.lcif.org/SW/
Betala in till DK som vidarebefordrar till LCIF. Märkes i alla led med:”Syriska flyktingar”
skriver Jan-Åke Åkerlund.
Lions och miljöfrågan
Ur Lions Handbok: Var står Lions? Rovdriften med våra naturresurser och bristande
handlingsförmåga i klimatfrågan beror inte på de slösaktiga och egoistiska utan på likgiltigheten
från oss som har det bra och lever väl men inte inser vad som kommer att hända, för våra efterlevande – våra barn. Vi borde driva denna fråga på samma framgångsrika sätt som nu gjorts mot
drogmissbruk och för en bättre livskvalitet, utan att göra avkall på klubbarnas fina och nödvändiga

101SV lag i arbete
Sten-Åke

