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Samma fast ändå annorlunda
Påsk, Glädje,
Vår, Natur,
Uteliv, Björkris
med
Lionsfärger,
Påskquiz,
Lotteri,
Tipspromenad,
Loppis,
Återbruk,
Blommor, Gulla jackor, Utomhusmöte,
Familj, Fototävling, Vårstädning, Tårtor,
Digitala möten.
Andra Påsk i pandemin, Restriktioner,
Munskydd, Begränsningar, Vaccinationer,
inte som vanligt och inte som vi vill.
Hopp, planering, idéer, nya medlemmar,
framtid, träffar, ute, glädje!

GLAD PÅSK !!!
Glad att vara Lion
Det är ingen nyhet att det är
mycket viktigt att hålla kontakt
med varandra. Jag menar kontakt på alla
möjliga sätt inom distriktet. För det första
är det trevligt att ha kontakt med
klubbkamrater, med en annan klubb i
zonen eller i distriktet. Eller ta kontakt
med en gammal Lionsbekant som du har
inte sett på länge. Ringa, skicka vykort, ge
blommor. Viktigt att vara en Lionvän!

Tipspromenad är ett populärt
sätt att vara ute och synas på ett
Covid-säkert sätt. Flera klubbar
har regelbundet en
tipspromenad med olika tema: Hooyo,
Water Means Life, LCFM, Barndiabetes,
Lions allmänt och lokalkännedom.

Jag fick inbjudningar och var på
besök hos digitala zon- och
klubbmöten och på klubbesök
utomhus. Överraskande var att
så många aktiviteter är på gång. Kanske
inte så stort och ekonomiskt effektivt som
vi är vana vid, men vi syns!
Vi är en bra bit på väg med att
utse en zonordförande och en
VZO i varje zon. Tänk på att det
är mysigt, roligt, motiverande,
inspirerande och energigivande att arbeta
tillsammans i en zon.
Antal medlemmar i distriktet
idag: 1405

www.lions101m.se
för upplysning, DR och DM
information och mycket mer.
Bra att besöka hemsidan ofta!
Distriktsmötet 24 april 2021:
glöm inte att poströsta genom
att skicka in röstsedeln. Den ska
vara i Gävle senast 22 april.
LC Gävle har skickat en inbjudan och
bjuder på ett intressant
förmiddagsprogram.

kan du utöva din röst- och yttranderätt.
Anmälan möjligt till och med 15 april.
www.rm.lions.se

Kalender
15 april: sista dag anmälan till
RM
17 april 2021: DR 4 digitalt

Världsmiljödagen – 5 juni
Världshavsdagen – 8 juni.
Material för en komplett Lions
miljö- och vattenlunk,
kranmärkta aktiviteter, en tävling för
elever i mellanstadiet och flera idéer inom
tema miljö/vatten finns på www.lions.se
under Miljö. Lätt att använda och mycket
aktuellt.

17 april: sista anmälningsdag DM till
lionsclubgavle@outlook.com
19–20 april: länken till Teamsmöte DM
skickas
22 april: röstsedeln hos LC Gävle
24 april 2021: DM 2021 digitalt
8 maj 2021: RM 2021 digitalt
5 juni: Världsmiljödagen

Riksmötet: ett digitalt möte för
alla Lionklubbar i Sverige.
Ta chansen att vara med. Nu kan
du delta utan kostnad. Dessutom

8 juni: Världshavsdagen
(ändring: LCIF har ingen temadag)
8 oktober: Världsliondagen

På vår resa till hjälpinsatser har vi mycket att upptäcka, att lära, att agera.
Låt oss framförallt inte glömma att FIRA! Glad att vara LION!
Magda van Almenkerk – DG 101 M
dg101m@lions.se
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