April 2011

a BEACON of hope

en STRIMMA av hopp

Hej Lionsvänner

Nu har våren kommit till södra Sverige och
är väl strax på gång i övriga delar av vårt
distrikt. Vi gläds av att se våren och sommaren komma i antågande.

kanske inte funnits så många japaner i dag.
Skall bli intressant att se hur man klarar
av den besvärliga situationen. Kompletterar i slutet av dokumentet med lite saklig
info om Japanhaveriet och vad som skiljer
våra kärnkraftverk med de i Japan.

Japankatastrofen

En liten vårbild från vår trädgård

Fotograf Carina

I kontrast till ovan så har vi den ena efter
den andra katastrofen som inträffar världen över, och vi förstår alla vikten av att
vara en Lion och kunna hjälpa där det behövs.
Nu har ju kritiken om kärnkraften blommat upp igen vilket är förståeligt. Japan
med sina havererade verk som hjälpt dem
under lång tid med att förbättra miljön.
Kärnkraftverken byggdes i Japan under
den tid då de hade stora miljöproblem, så
utan kärnkraften så hade det
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Alla har ju nu tagit del av de enorma vattenmassor som väller in över Japan, och
jordbävningen som flyttat hela den lilla
Japanska ön 2,5 meter.
Jag önskar att alla våra klubbar kan aktivera sig i en insamling till förmån för de
drabbade i Japan. Insamlade medel sätts
in på vårt distriktskonto 628-0986 märkt
med ”Japan”.
Jag kan förstå att det finns klubbar som
känner sig pressade med all den hjälp som
världen behöver, men vi får göra vårt bästa, vi vet ju inte när katastroferna kommer, och det blir ju mycket när den ena
avlöser den andra.

Medlemsutvecklingen
(Rapporterade Mars)
Tittade i medlemsregistret den 28 mars
och till min stora glädje konstaterade jag
att vi nu är +16, fantastiskt bra jobbat.
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Hoppas det håller året ut, vi brukar ha lite
extra tapp sommarmånaderna.
Jag vill än en gång poängtera att ingen Lion
skall känna sig otillräcklig genom att man
uppnått en hög ålder eller av andra skäl
inte kan deltaga i aktiviteter. Låt oss alla
förbli Lions i evighet.
9 st nya medlemmar vill jag hälsa varmt
välkomna till Lions och vårt distrikt 101SV,
och det är ännu en gång min önskan och
förhoppning att ni alla skall trivas med oss
och att ni kommer att göra det lång tid
framöver. Det är viktigt att vi tar hand om
varandra, stöttat och hjälper när det behövs, även inom våra egna led.
Genom världens hjälpbehov så behöver Lions er.
Klubb
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Avrapporteringarna under mars har varit
enligt följande:
1 st avliden ( 11 Lionsår)
3 st egen begäran (sammanlagt 69 Lionsår)
1 st av andra orsaker (sammanlagt 5 Lionsår.

DG Tjatruta

Insamlingen till Haapsalu pågår för fullt. I
förra nyhetsbrevet önskade jag att klubbarna
i distriktet sätter in 5000:-/klubb eller alternativt vad klubben anser sig orka med. Pengar
sättes in på Distriktets konto bg 628-0986,
märk insättningen med ”Haapsalu”
DM i Falkenberg, inbjudan ligger på distriktets
hemsida. www.lions.se Observera att ni som
tillhör DR alltså även ZO och BZO, skall skicka
er anmälan (DR+DM) till mig senast den 13
mars.
RM i Kalmar äger rum den 2-3 juni 2011.
Presidieutbildningen i era zoner bör lämpligen
genomföras under maj månad.
Överblivna RF-pins skickas för återvinning till:
Miakel Jeppson,
Lördagsgatan 20, 256 64 Helsingborg
Är det rimligt att tänka så här…..

”Det är inte förbjudet att göra fel.
Men det är förbjudet att inte tala om
det”
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