
Lions Clubs International 101M  
DG:s nyhetsbrev nr 1 

    

  

 

Juli 2021 

 

Hjälpinsatser från hjärtat 

Lions internationella 

president 2021–2022 

heter Douglas X 

Alexander. Hans ledord 

är ”Vi hjälper med 

hjärtat” Se film om 

presidenten på svenska här 

Det är med glädje som jag ser fram 

emot att Distrikt 101M och Team 21–

22 kommer att verka i hans anda.  

 

Välkomna till Team 21–22 

2 VDG Anki Rooslien, LC Hedemora.  

Registeransvarig och utskick Staffan 

Öberg, LC Avesta. 

Miljöfrågor Mursal Isa, LC Borlänge.  

LCIF-koordinator Agneta Andersson, 

LC Lindesberg Kristina tillhör numera 

GAT-teamet 

GMT leds i år av både Johan Skoog, 

LC Avesta och Elisabeth Emanuels-

dotter Voll, LC Pålsboda. Elisabeth   

innehar även rollen New Voices. 

ZO-teamen har formats och där alla 

platser inte är fyllda fortsätter vi arbetet 

under hösten. 

Den övriga bemanningen i teamet 

kvarstår sedan tidigare. Se hela 

Distriktsrådet på www.lions101m.se 

 

 

 

 

 

 

Distriktsrådsmöte 1 och Extra 

Distriktsmöte 11 september  

 

Mötet äger rum i Avesta. Vi startar 

klockan 10 och det serveras kaffe och 

smörgås från klockan 9.  

Samma dag genomförs, enligt önske-

mål, ett Extra Distriktsmöte för att 

bland annat fastställa bokslut och 

ansvarsfrihet för 2020–2021, besluta 

om sammanslagning av zon 1 och 2, 

arbetsordningen mm. 

Kallelse kommer inom kort. Men notera 

datumet redan nu. 

 

ZO-teamutbildning 12 

september 
Dagen efter Distriktsrådsmötet samlas 

hela ZO-teamet; Vice ZO, ZO och past 

ZO för utbildning och planering. 

Utbildningen sker i LC Avestas lokaler. 

Nytt lösenord till webben 

Lösenordet till www.lions101m.se är 

nu lena och 

till www.lions.se är användarnamnet 

101m och lösenordet lena. 

 

 

https://youtu.be/JC9dYTMKjYU
https://youtu.be/JC9dYTMKjYU
http://www.lions101m.se/
http://www.lions101m.se/
http://www.lions.se/
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Serviceaktiviteter och 

medlemsutveckling 

Lions har ett ständigt pågående arbete 

med serviceaktiviteter för att hjälpa till 

där behov finns. Därigenom kan vi 

också intressera flera personer till 

medlemskap i Lions.  

Vid tre tillfällen under detta 

verksamhetsår kommer samordnade 

aktiviteter att ske inom hela MD 101 

och så även i vårt distrikt.  

Underlag som hjälp att kommunicera 

aktiviteterna kommer att tas fram av 

PR/Infogruppen för att sedan skickas 

till klubbarnas PR ansvariga. 

Planera redan in de tre aktiviteter som 

vi ber alla klubbar att genomföra.  

 

 Världslionsdagen, 8 oktober  

            LCIF aktivitet för SYN      

Diabetesdagen 14 november   

 

Världsmiljödagen 5 juni    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distriktsprojekt HOOYO- 
Hälsocentral med inriktning mödravård 

och utbildning av barnmorskor  

För att hjälpa 

blivande mödrar 

och deras barn att 

överleva behöver 

distriktet samla in 

600 000 kronor. 

Omräknat per 

medlem är det 

cirka 450 kronor. 

Så börja redan nu 

att fundera på vad 

ni vill göra i er klubb för att 

byggnationen av Hälsocentralen 

ska kunna starta. Lär mer om 

projektet här 

 

Ett dryckestips i värmen 

Aperol Spritz, 6 personer 

• 6 dl mousserande torrt vin 

• 4 dl Aperol 

• 2 dl sodavatten 

• Massor av is 

• Skivad apelsin 

Det går alldeles utmärkt 
att utesluta vinet och 
ersätta det med motsvarande mängd 
sodavatten. 

 

Vi hörs igen i augusti! 

//Lena Nyquist 

 

 

https://www.lions101m.se/aktuella-aktiviteter/
https://www.lions101m.se/aktuella-aktiviteter/
https://www.tasteline.com/ingrediens/mousserande-vin/
https://www.tasteline.com/recept/aperol/
https://www.tasteline.com/ingrediens/sodavatten/

