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Hej Lionsvänner i 101SV

Barnhemmet i Haapsalu

I förra nyhetsbrevet skrev jag att sommaren hade kommit med temperaturer på
25-30 grader. Det var då det. Nu har det
återgått till det normala i Sverige. Just nu
sitter jag i husvagnen och utanför regnar
och blåser det med en temperatur på bara
13 grader. Ute på havet går det s k vita
gäss, så ”sommaren” har allt tagit en paus.
Hoppas det blir bättre till midsommar.

Inför verksamhetsåret 2012-2013

RM i Gävle

Mycket från RM redovisade jag i maj månads nyhetssbrev, men här är ytterligare
några beslut som genomfördes.
Följande förslag från GR röstades igenom:
Aktivitetsmedel:
Pengapåsen 75 kr/medlem
Katastrofberedskapen 150 kr/medlem
Verksamheten för funktionshindrade
20 kr/medlem
NSR-projekt 30 kr/medlem
Lions Quest 20 kr/medlem
Medlemsavgifter:
Nationell årsavgift 285 kr
Familjeavgift 285 kr för huvudman och sedan
142 kr för upp till fyra ytterligare familjemedlemmar.
Studentmedlem och medlemmar under 30 år
skall debiteras 142 kr.
Allt kommer i RM-protokollet.
! Distriktsguvenör 101SV
Hans Hallberg
Gröna gatan 11 D
311 31 Falkenberg

Enligt LC Älmhult har barnhemmet i Haapsalu nu invigts. LP Valter Kroon kan meddela
att återuppbyggnaden av barnhemmet har
gått bra och för LC Älmhult känns det bra
att barnhemmet kommer att fortsätta fungera som det är tänkt. En eloge för klubben,
som arbetat så mycket för att få barnhemmet till stånd.

När nu mitt år som DG börjar ta slut vill jag
avsluta med några saker som jag hoppas VDG
Per-Ivar (PI) kommer att följa upp.

Ungdomslägret
Lions Camp Origin Fegen 101 SV

!
Som säkert alla vet anordnar vårt distrikt i sommar ungdomsläger i Fegen, Falkenbergs kommun. I förra veckan var jag
med på kommitténs möte och det verkar bli
ett innehållsrikt läger för de 27 ungdomar
som kommer. 17 flickor och 10 pojkar. 2
flickor kommer från Sverige och övriga från
Europa utom 1, som kommer från Japan. När
det gäller programmet för ungdommarna under lägret har kommittén gjort ett mycket
bra arbete, där alla 4 kommunerna är aktiverade under veckorna.
Som det har varit förr är det även nu
problem med värdfamiljer. Det gäller
veckan 22-29 juli som kommittén är i desperat behov av värdfamiljer. För närvarande saknas värdfamijer

Telefon: 0346-84984
Mobil: 070-8849879
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dg101sv@lions.se
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för 15 ungdomar. Tänk efter om du har
LCIF
någon bekant som vill ställa upp. Det kan Till LCIF har vi tidigare anmodat klubbarna
ju vara enklast om det finns ungdomar i
att bidra med 40 kr/medlem. Gör en anteckfamiljen, som är 17-21 år, men det är in- ning om vilken aktivitet pengarna skall gå till.
te nödvändigt.
Hjälpverksamheten till Afrikas Horn fungeOm du tar hem två st kan dessa säkert
rar igen.
roa sig själva. Jag ber hela distriktet att När det gäller mässlingsinitihjälpa till så att vi kan lösa det. Att hyra ativet så har MD 101 skickat
in ungdomar på hotell kan bli dyrbart och in 500 000 kr till LCIF.
andemeningen är ju att ungdomarna skall Flera klubbar har skickat in
få upple-va hur vi lever i en svensk familj. pengar för stöd till att köpa tält

Röda Fjädern

BQtL:s anda, men det kan säkert
Den viktigaste aktiviteten vi kommer att ha behövas mer.
under nästa verksamhetsår är insamlingen
Fadderverksamheten
till barndiabetesfonden under varumärket
Stöd flickorna som utbildar sig till söm”Röda Fjädern”. Jag vill önska alla klubbar
merskor vid skolan i Odari, Nepal. Detta
lycka till med insamlingen och jag vet att
kan klubbarna göra genom att vara fadder
alla kommer att göra sitt yttersta för att in- åt minst en flicka i skolan.
samlingen skall gå bra. Samtidigt vill jag rikta Medlemsutveckling
ett stort tack till Lion Britt-Marie Weidby, Vad är det som händer med våra distrikt
LC Jönköping, som har varit med
nor om Stockholm? Vid riksmötet i Gävle
och planlagt hela aktiviteten. Ett mycket
var vår GRO Vivianne Eriksson nöjd med
bra förarbete har genomförts hittills. Nu
att minskningen av Lionsmedlemmar har
hänger det på oss i klubbarna att se till att blivit mindre. Men nu är det totalt i SveriRöda Fjäderninsamlingen skall bli en succé. ge -140. I vårt distrikt har vi gjort ett

Trädplanteringen

En vädjan till klubbkassörerna att till distriktskassören skicka in 10 kr/medlem så
att vi kan slutföra vår del av trädplanteringen. Enligt uppgift har IP Wing-Kun Tam fått
världens Lions att plantera ca 10 miljoner
träd runt om i världen. Vår insats är, som jag
tidigare nämnt i Kagera, Tanzania.
! Distriktsguvenör 101SV
Hans Hallberg
Gröna gatan 11 D
311 31 Falkenberg

fantastiskt arbete både med rekrytering
av nya medlemmar och att se till att våra
Lions trivs med att arbeta för Lions. I
skrivande stund ligger vi på +13 under detta året. Trots att vi har 13 st som av egen
begäran har valt att gå ur Lions, samt en
som avlidit har vi fått 18 nya Lions under
maj och hittills juni månad.
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Mobil: 070-8849879
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Följande nya Lions i 101SV hälsar vi välkomna och hoppas ni skall trivas med oss.
Maj 2012
Ann-Marie Harler
Gunnel Nilsson
Elisabeth Oskarsson
Reine Eriksson
Malevil Ljunggren
derstorp
Per-FredrikTörnqvist
derstorp
Lennart Karlsson
Peter Bergström
geryd
Marianne Lundell
Efva Rydholm
Trond Andersen
Bertil Danielsson

LC Åstorp
LC Åstorp
LC Åstorp
LC Klippan
LC Gislaved/An-
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DG:s Minnesruta

En liten påminnelse om ni inte redan gjort
det. Sätt in 10 kr/medlem till DK, märk
med trädplanteringen.
Ha en skön sommar önskar DG!!

Till sist vill min fru Gun-Sofie och jag
framför ett stort tack för all stöd vi
LC Gnosjö
fått från 101sv.
LC Skillingaryd/Vag- Ett stort tack till hela detta års distriktsråd och ett säskilt tack till PDG
LC Huskvarna
Paul Månsson och hans hustru Carina
LC Huskvarna
för allt stöd ni givit oss.
LC Habo
Tyvärr har jag inte hunnit besöka alla
LC Bankeryd
klubbar, men jag hoppas ni förstår att
Hittills under juni 2012
det varit en intensiv period i livet,
Alf Meijer
LC Harplinge
samtidigt som det varit oherhört giEthel Gustavsson
LC Harolinge
vande och roligt att få uppleva att vaVerner Arvidsson
LC Värnamo
ra DG. Jag vill nu önska VDG Per-Ivar
Sten-Åke Johansson LC Värnamo
Reijo Löppönen
LC Värnamo
Hellberg lycka till inför 2012-2013.
Barbro Löppönen

LC Gislaved/An-

LC Värnamo

DG Hans och Spouse of DG Gun-Sofie

! Distriktsguvenör 101SV
Hans Hallberg
Gröna gatan 11 D
311 31 Falkenberg
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