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Hej Lionsvänner i 101SV
Regn och blåst blandat med sol och
nästan sommarväder. Det är utmärkande för
höstvädret nu i oktober.
Att vara DG betyder att man lever intensivt
med Lions och får uppleva mycket. Sedan
mitt förra nyhetsbrev har LC Gnosjö och LC
Östra Göinge firat 50 år samt LC Laholm 60
år. Än en gång vill jag gratulera klubbarna,
som alla är mycket livaktiga Lionsklubbar.
I slutet av september hade vi traditionsenligt DK/extra DM-möte på Lia Hof i Falkenberg. Information och diskussioner genomfördes under dagen och jag tackar alla klubbar som ställde upp och deltog. Ett stort
tack till LC Falkenberg som var med och
gjorde att allt fungerade klanderfritt. För
övrigt se protokollet i vår hemsida

Europaforum

Nyligen har jag kommit hem från Europaforum i Maastricht, Holland, där 19 länder var
representerade med ca 2000 Lions. IP Wing
Kun Tam, IPIP Sid Scruggs och 2:e VIP
Barry Palmer var närvarande under hela Europaforum. Ca 60 seminarier genomfördes
och de jag hann vara med på gav både nya
kunskaper och inspiration till det fortsatta
Lionsarbetet. Tre priser delades ut till ungdomar i Musical Competition. Oboe var det
instrument som gällde. Flickan som vann
kommer från Tyskland och hon erhöll
! Distriktsguvenör 101SV
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35 000 kr som pris. Nästa år handlar det om
instrumentet Cello.
En annan tävling är Young Ambassador, där
ungdomar skall beskriva ett projekt som de
har genomfört. Även här vann en flicka från
Tyskland som har varit med och hjälpt barn
att kunna hantera sin situation med diabetes. Hon hade själv drabbats av diabetes
som liten. Även hon erhöll 35 000 kr, men
detta skall vara projektpengar. Vill du läsa
mer om det, gå in på deras hemsida
www.europaforum2011.nl.

Världens Barn

Under tiden har Lions i Sverige varit med
om att samla in pengar till Radiohjälpens
stora insamling till Världens Barn. I dagsläget verkar det som om insamlingen har nått
målet med 80 mil
joner kr. Insamlingen pågår året
ut så har ni något
projekt i klubben
som kan gå till
Barn är det bara
bra. Lions får utnyttja 5% av insamlade medel till vårt projekt med mödrahjälp och
rent vatten i Morogoro, Tanzania. Grattis LC
Åstorp för er artikel i Helsingborgs Dagblad. Det är värdefullt att vi syns i media.

Trädplantering

IP Wing Kun Tam vill att vi skall plantera

Telefon: 0346-84984
Mobil: 070-8849879
e-post: hanshallberg@tele2.se
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1 miljon träd för att förbättra miljön i världen. Målet är redan nått eftersom Lions redan har planterat ca 2,7 miljoner träd, men
IP vill att vi skall fortsätta med aktiviteten.
Jag har lovat Tam att 101SV skall plantera
1200 träd. Hör av er om någon har ett förslag hur vi agerar.
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Ulf Svensson
Jana Johnsson
Birgitta Nyström
Johan Wahlström

LC Klippan
LC Halmstad
LC Halmstad
LC Habo

Vi hälsar er alla varmt välkomna till Lions
och vårt distrikt 101sv. Hoppas att ni kommer att trivas tillsamman med oss.

DG-besök hos klubbar

Under året har jag som mål att besöka så
många klubbmöten som jag hinner. Hoppas
det är OK att jag tar initiativ och hör av mig
till LP för ett besök. Hör av er om det är
någon speciell dag som lämplig.

DG Hans

Afrikas Horn

Fortfarande finns det behov av hjälp till
svältkatastrofområdet i Afrikas Horn. Har
ni möjlighet skicka bidrag, så skall ni skicka
bidraget till vår DK och han sänder bidraget
vidare till LCIF. Öronmärk ert bidrag med
”Afrikas Horn”.

Medlemsutvecklingen

I september månad blev 9 st Lions avregistrerade från 101sv, 7 på egen begäran, 1
transfer till 101a samt 1 är avliden.
Samtidigt vill jag hälsa 8 nya varmt välkomna till Lions och vårt distrikt 101sv.
Lillian Franzén
LC Älmhult
Lotta Lind
LC Älmhult
Ulla Lundén
LC Åstorp
Kjell Groth
LC Klippan
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DG:s Minnesruta

Om någon klubb glömt att anmäla
sig till Conventionlotteriet går det
fortfarande bra. Sista dag är 31
oktober.
Även motioner till RM före 31 oktober.
Nomineringar till 101MD skall vara
inne senast 31 december.
GR3 genomförs 11-13 november i
Linköping. (Mycket om Barndiabetesfonden och Röda Fjädern skall
behandlas).
DR2 genomförs lördagen den 19
november i Åstorp.
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