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Hej Lionsvänner!
Jag är tillbaka på bana efter min
långa sjukfrånvaro. Fortfarande är
inte ryggen helt återställd men jag
jobbar på det med jympa och
promenader, så jag hoppas det snart
skall rätta till sig.

men har fått en del sprickor. Hur allv
arliga vet vi inte ännu.
Flickorna och personalen klarade sig
oskadda. De är rädda för fler stora
skalv och sover utanför skolan på en
öppen plats.
Här är några bilder:

Tack till Anette!
Först vill jag tacka VDG Anette, för
all hjälp under denna tid med DG
sysslorna och skrivit nyhetsbreven.
Och ett tack till alla er andra som
stöttat mig med besök och trevliga
telefonsamtal. Utan er uppmuntran
hade tiden varit lång, TACK!
Jordbävingen i Nepal.
Det har väl inte undgått någon den
stora katastrofen i Nepal. Det var kl
12 (lokal tid) det inträffar ett stort
jordskalv med epicentrum 8 mil
nordväst om Nepals huvudstad
Katmandu med en magnitud på 7,5.
Det är dagen då vi har vårt Distriktsmöte på Plöninge gymnasiet och besök
av syskolans styrelseordförande, Lila
Nath Sapkota.
Skola ligger ca 20 mil från jordbävningens epicentrum, väster om
Katmandu. Skolan står kvar
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De har ingen möjlighet att ta sig till
skolan nu. Vi återkommer med mer
information när de varit där och vi
vet hur omfattande skadorna är.
Lila Nath Sapkota, som en del av er
träffade på DM i Harplinge, är
tillbaka i Kathmandu och
undersöker hur han på bästa sätt ska
hjälpa de värst drabbade. Han är
mycket tacksam för alla bidrag från
Er och kommer att göra allt för att
hjälpa så många som möjligt.
Anette Axelsson
Email : anettax@hotmail.com Mobil:
070 461 70 53

Undervisningen är avbruten tills
vidare och flickorna vill hem till sina
familjer. De flickor som bor på gång
eller cykelavstånd från skolan har åkt
hem, de andra stannar tills de kan ta
sighem på ett säkert sätt. De är i
säkerhet på skolan och där finns mat
och vatten.
Skolans styrelse som finns i
Kathmandu.
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NU VÄDJAR ANETTE
AXELSSON OCH LILA OM AKUT
HJÄLP!
Jörgen Bergström ZO i Zon 5 har
uppmanat klubbarna i deras zon att
bidra med 5 000 kronor per klubb för
att stödja den akuta situationen i
Nepal och vi vill gärna skicka ut
uppmaningen även till övriga klubbar i
distriktet.
Ni som vill lämna ett bidra till stöd
i den akuta situationen i Nepal kan
sätta in de pengar ni vill skänka på
distriktets Bankgiro nr. 628-0986.
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Märk insättningen med "Hjälp Nepal"
och ange från vilken klubb.
DG stöder detta förslaget och vill
uppmana alla klubbar att göra
detsamma.
Några saker från DM
Handboken kommer att beställas 5 st
till alla klubbar. Om klubbben önskar
fler än 5 eller färre skall
beställningen var VDG Anette
Sjöberg anette@erocon.net tillhanda
senast den 10 maj.
Medlemsregistret.
För att få rätt uppgifter i handboken
om styrelsen måste PU101
rapporteras in omgående. Vid en
kontroll av MyLCI medlemsregister
den 1 maj var det 17 klubbar i SV som
inte hade registrerat in PU100
(styrelsen + medlemsordf.).
Läs också IT Bengt Ekeroths senaste
nyhetsbrev.
Aktivitetsmedel.
Distriktsmötet beslutade att
rekommendera klubbarna stödja
följande AK-medel 2014-2015:
LIONS QUEST
LIONS FORSKNINGSFOND

10 kronor
100 kronor
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UNGDOMSVERKSAMHETEN
NEPAL
VOLONTÄRVERKSAMHET
LCIF
BQTL Tält till MSB
SUMMA:
KRONOR/MEDLEM/ÅR

100 kronor
50 kronor
50 kronor
40 kronor
50 kronor
400

Cykelled genom Halland
GLT Ove Söderqvist LC Åsa
återkommer med information om
invigningen av Cykelleden genom
Halland.
Så fort som jag fått det godkända
protokollet från Distriktsmötet
kommer jag att lägga ut det på
distriktets hemsida:
www.101sv.lions.se.
Några viktiga Komihåg:
Riksmötet hålls i Lund den 14 – 16
maj 2015.
Besök vår hemsida.
Distrikt 101SV hemsida. Här finns
alltid den senaste informationen
tillgänglig.
Inloggning Användarnamn: 101sv
Lösenordet: kjell-arne
Besök också MD hemsida: Lions.se
Här loggar du in med

Telefon: 035 445 24
Mobil: 070 843 42 70
e-post: dg101sv@lions.se

Strengthen the PRIDE
Användarnamn: 101sv
Lösenord: kjell-arne
Alltid bara små bokstäver.
13 nya medlemmar:
Mars & April
LCGränna:
Lars Pluman.
LC Ljungby
Göran Hanemyr, Kurt Lundberg och
Johan Nilsson
LC Munka Ljungby
Wiviann Lyeklint, Marianne
Magnusson och Ulla Margareta
Persson.
LC Östra Göinge:
Ronny Nilsson.
LC Simlångsdalen:
Krister Gunnarsson, Inger Larsson,
Kent Persson och Nina Widegren.
LC Värnamo:
Günter Holle.
Jag vill hälsa 13 medlemmarna
välkomna till Lions och hoppas ni
skall trivas i era klubbar.
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Antal avförda medlemmar
Mars och April: 6
Bra jobbat ute i Klubbarna!

Med många Lionshälsningar
önskar vi er alla!

DG Kjell & Ylva

Så här många medlemmar är vi i
101SV i dag den 2015-05-05:
Antal medlemmar: 1227
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