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Senaste nytt om HOOYO 

Projektet behöver nu alla klubbars 
engagemang för att kunna matcha 
bidraget från LCIF och bygga 

hälsocentralen. I byn har 
distrikt 101GD byggt en 
skola och Water Means Life 
borrat och byggt det första 
vattentornet. Nu komplett-
erar vi med hälsa för att ge 
området egen bärkraft. 
Därefter kan Lions gå vidare 

till andra hjälpområden. Din klubbs 
insatta medel är ett engångsbelopp, 
vilket vi hoppas ni prioriterar vid 
fördelning av bland annat advent- och 
julintäkterna. 

Distrikt 101N kom inte till ett gemensamt 

beslut att delta i projektet varför endast 

någon enstaka klubb bidragit med ett 

mindre belopp. 

Månadens presentation 

Jag heter Mattias Öberg, Lions club 

Avesta och arbetar i 

distriktsvalsnämnden. Jag 

har haft både nationella och 

internationella poster inom 

Lions och det har varit både 

givande och personlighets-

utvecklande. Vi ber alla klubbar att 

nominera kandidater till 2:e vice 

distriktsguvernör (DG), 1:e vice DG och 

DG. Ni skickar in nomineringarna senast   

31 januari till mattias.oberg@avesta.se  

Om ni vill nominera någon person så se 

till att den personen är tillfrågad innan. 

Jag hoppas att ni inte tvekar om ni är 

intresserad för att vi i Lions hjälps åt. Vi 

erbjuder ett roligt och utvecklande 

uppdrag samt erbjuder utbildning till 

samtliga ledare. 

 

 

Funktionärsutbildningarna  

Nu finns det möjlighet att välja 

utbildningen i Karlstad 26 mars, 

Hudiksvall 23 april eller ombord på Viking 

Cinderella 10–11 april. 

Distriktet bekostar 

utbildningarna men 

båtkonferensen är 

förknippad med vissa 

personliga kostnader. Läs mer om alla 

utbildningstillfällen och anmäl dig på 

www.lions101m.se senast 31 december. 

25 platser per tillfälle. Först till kvarn 

gäller. 

Inbetalningar aktivitetsmedel 
Klubbkassören skickar alltid aktivitets-

medel till Distriktskassör Sergej på BG 

5356–3045 med tydlig avsändare och 

fördelningsmall förutom insättningar till 

LCFM som går direkt till BG 900–6784. 

Motioner till Distriktsmötet 
Motioner till Distriktsmötet ska sändas till 
DG senast 31 januari 2022. 

Saffranskola med havssalt - en 

härlig smaksensation i juletid 
Blanda 50 g smör,3 dl 

socker, 3 dl visp-

grädde, 1 ½ dl ljus 

sirap och 1 tsk 

vitvinsvinäger i en 

kastrull. Koka i ca 30 minuter på medel-

värme tills kolan är 125 °C. Rör då och 

då och gör kulprovet. Tillsätt 2 paket 

saffran. Häll upp kolan på ett 

bakplåtsklätt fat ca 15 x 20 cm. Strö över 

2 tsk flingsalt. Låt svalna och skär kolan 

i ca 40 bitar. Slå in i kolapapper eller 

förvara med bakplåtspapper mellan 

lagren. 
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