	
  I	
  Believe	
  	
  

	
  

Februari	
  2012	
  	
   	
  

Hej Lionsvänner i 101SV

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Jag	
  tror

nella Relationer. Vi fick en slutrapport av
NSR-projekt från barnhem i S:t Petersburg,
som pågått 2009-2011. Lions insats har varit
1 300 000 €. Projekt som pågår nu är att
starta Lions Quest utbildning i Georgien.
Detta pågår 2011-2013 och drivs av Norge.
2013-2015 är det Danmarks tur. Lion Lennart Fridén från LC Nossebro i Västergötland har haft ansvaret för kontakter mellan
Lions och Orkester Norden i många år. Av
ålderskäl har Lennart avsagt sig uppdraget
och blev högtidligen avtackad under mötet.
För övrigt skall protokollet komma in på
hemsidan.

Nu har det blivit vinter ordentligt. Även här
nere i södra delen av Sverige har vi haft
både snö och kallt, men våren ligger inte
långt bort. Dagarna har börjat bli längre och
solen letar sig lite högre upp på himlavalvet.
Som jag berättade i förra nyhetsbrevet har
vi nu varit med på NSR i Reykjavik på Island.
Hela resan var en upplevelse. Gun-Sofie och
jag åkte dit några dagar innan mötet så att
även jag fick se annat än bara möteslokaler.
Island ligger ju vid polcirkeln men tack vare
bl a golfströmmen är det inte så kallt. Lite
snö fanns och det var ca -5 grader när vi
badade i den s k Blue Lagunen. Sjön värmdes
upp av hett vatten från jordens innandöme, LCIF
så det var 35-40 grader i vattnet. Märklig ö Sjukdomen mässlingen har vi här i norden
där det knappt finns några träd.
lyckats få bukt med, men för övrigt i
världen är det en svår sjukdom som drabbar 164 000 människor varje år, varav de
NSR
Själva mötet ägde rum på Radisson Hotel flesta är barn. En stor vaccinationskamcentralt i Reykjavik. panj startar nu i Nepal. Bill & Melinda GaGuvenörsrådet genom- tes Foundation har utmanat LCIF. Om
förde GR4. Protokoll LCIF kan samla in 10 miljoner USD fram
från detta mötet finns till de 30 juni 2012 kommer Gates Founnu på MD:s hemsida dation att skänka 5 miljoner USD för att
under ”För medlem- bekämpa sjukdomen mässling. Detta unmar-interna sidor”. Bl a beslutades det att der namnet ”En spruta, ett liv Lions mässVärldens Barn projekt skall vara en fjärde linginitiativ”.
gång till Morogoro i Tanzania. Det är sista När det gäller Haiti berättar PIP Sid
gången och nästa år skall Lions ha ett annat Scruggs, som nu är ordförande i LCIF, att
projekt. För övrigt handlade NSR mycket Lions byggt 1 000 bostäder och invigt en ny
om medlemsrekrytering och om Internatio- sjuksköterskeskola för 350 elever. Lions
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har också byggt 600 hus för familjer som
tidigare bott i tält.

hela kursen. Det gäller att alla LQ-ansvariga
arbetar hårt på att få kurser till stånd.
När det gäller fadderverksamheten till
flickorna i Odari, Nepal har många klubbar
BQtL
ställt upp, men Anette Axelsson önskar att
När det gäller tälten som vi skickkar ut till
katastrofområden i världen, så har Lions och fler privatpersoner också satsar 100 kr/måMSB skrivit ett kontrakt, där Lions skänker nad. Ta gärna kontakt med Anette via
anettax@hotmail.com.
tälten till MSB, som sedan ombesörjer att
Under dagen fick vi besök av cirkusdirektör
tälten skickas ut. Lions logga kommer tillsammans med MSB:s logga att finnas på täl- Bo Rönnberg. Han leder verksamheten för
Cirkus Skratt, som är aktuell inför Röda
ten. MSB söker volontärer, som får utbildning och ersättning för att åka ut och se till Fjädern-aktiviteten nästa verksamhetsår.
att tälten reses på rätt sätt. Vem som helst En cirkusföreställning kan vara en mycket
kan anmäla sig. Kontakta Alf Bakken, som är bra zonaktivitet. Alla ZO kommer att få en
DVD med en inspelning från en föreställning
ordförande för Lions Hjälpkommitté.
i Jönköping, som LC Bankeryd genomförde
ird@lions.se.
förra året. Om zonen kan få sponsorer för
ca 500 biljetter (200 kr/st), så är föreRLLI Regional Lions Ledarskapskurs
ställningen i hamn. Resten blir vinst.
Kursen är riktad till medlemmar som inte
haft ledaruppdrag på klubbnivå. Flera som
IP Dr. Wing-Kun Tam
varit med på tidigare RLLI-kurs har konstaHong Kong China
terat att kursen har varit mycket bra. KurHan besöker Sverige och Uppsala den 29
sen genomförs 9-11 mars, så är någon inmars. Tam vill framför allt få träffa så
tresserad är det hög tid för anmälan. Den
många LP som möjligt, men alla Lions är välhittar du under www.lions.se.
komna. Vår IP är en fantastisk personlighet
och är väl värd att lyssna på. Detaljer om
DR3
besöket finns på MD:s hemsida www.lions.se.
I lördags hade vi ett givande distriktsrådsmöte i Halmstad. Protokollet från mötet
kommer att läggas ut på hemsidan. Beslut
togs att de tre första Lions Quest kurser
som anordnas kommer distriktet att betala
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Medlemsutvecklingen

Nu äntligen har vi plussiffror i 101sv!!
+5 är mycket bra.
Hoppas på ännu fler under våren.

DG:s Minnesruta

IT-utbildningen ”att göra en hemsida” för
klubben genomförs den 3/3 i Falkenberg.

Följande nya Lions i 101sv hälsar vi välkomna
och hoppas ni skall trivas med oss.
Barbro Almskoug Berg
sand
Gert Persson
Ingvar Andersson
Alf Fagrelius
Karl Onnela
derstorp
Tommy Andersson
Anders Hagelberg
LarsGunnar Sköld
geryd
Ewa pettersson

Presidieutbildningen som genomförs den
10 mars i Ljungby.

LC Söndrum/TylöLC Falkenberg
LC Susedalen
LC Susedalen
LC Gislaved/An-

Ledarskapsutbildning för blivande ZO och
LP i Ljungby den 31 mars.
DM i Lönsboda äger rum den 14 april.

LC Gnosjö
LC Gnosjö
LC Skillingaryd/Vag-

RM i Gävle äger rum den 18-19 maj.
Att engagera Cirkus Skratt kan bli mycket pengar för Lions stöd till barn- och
ungdomsdiabetes.

LC Jönköping

Vi har också fått två transfer till LC Falkenberg. Det är Robert Jeraeus som har
tillhört LC Varberg, samt Peter Virding, som
tillhört LC Vindeln.

Bli fadder för en flicka i Nepal.

DG Hans
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