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Hej Lionsvänner, Allt väl
hoppas jag!
Kan inte låta bli att kommentera
vädret. Avslutade juli nyhetsbrev
med att här i Halmstad har vi tropisk
värme. Nu har det växlat till Svenskt
busväder med skyfall och åska. Detta
har medfört att vi haft
översvämningar fram för allt i
Getinge och Susedalen samt stora
delar av nedre Nissan kring Åled,
Sennan och Oskarström. Nu hoppas
vi vädret återgår till mer normalt
sensommarväder.
Tälten på plats i Irak.
De 170 tält som skänkts av Lions till
MSB (Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap) och
som var på väg till Irak har nu landat.
Tälten ska hjälpa de nödlidande
människorna i norra Irak och är en
del av Sveriges humanitära hjälp dit.
Regeringen håller just nu
presskonferens om hjälpsändningen.
Människor kommer få tak över
huvudet tack vare tälten. Lions har
skänkt tälten till MSB och det är
regeringen som bestämt att MSB ska
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sända dem till norra Irak.
Ni kan läsa mer på Lions hemsida:
www.lions.se
Lions Forskningsfond
Vid styrelsemötet den 25 augusti
beslutades att klubbarnas möjlighet
att stödja en "egen" forskare
kvarstår med samma summa som
tidigare, vilket innebär 25 000 kr.
Vill du veta mer kontakta då Åke
Björkman: ake.l.bjorkman@telia.com
De flesta klubbarna starta upp sin
verksamhet i augusti månad. Här lite
påminnelser.
Några viktiga Komihåg:
DR1 mötet i Klevshult den 6 sept.
DK extra DM i Klevshult den 7 sept.
Projektgruppen Hjälparbete på
riktigt. I Ljungby den 27 sept.
RLLI
Regional Lions Leadership Institute
MD 101 Sverige håller en kurs i
ledarskap den 17 – 19 okt. Anmälan
skall göras till:
finn.bangsgaard@gmail.com genom att
skicka mail senast den 15 sept. Mail
har gott ut till alla medlemmar.
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Alla Zoner har också planerat in 1:a
zonmötet i Sept.

Ha det så bra och vi hoppas på några

Ny medlemmar.
I juli och augusti fick vi 6 nya
medlemmar:
Juli.
Oskarström 5 nya.
Simlångsdalen 1 ny
Augusti inga nya medlemmar

Vi hörs i september.

grillkvällar till.

Med många Lionshälsningar
DG Kjell & Ylva

Jag vill hälsa medlemmarna välkomna
till Lions och hoppas ni skall trivas i
era klubbar.
Så här många medlemmar är vi i
101SV i dag den 2014-08-29:

Ask1
Tänk om alla våra 1,35 miljoner
lionmedlemmar frågade en enda
person om han eller hon ville gå med i
en klubb. Föreställ er den påverkan
det skulle ha på vår medlemstillväxt
och den mängd service vi skulle kunna
tillhandahålla.
Joe Preston
Internationell President
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