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Oktober 2021 

Zonmötesturnén var lyckad! 

Det har varit en fantastiskt härlig start på 

året att få träffa så många Lion-

medlemmar, så många vänner. Både jag 

och min man Åke har känt oss riktigt 

välkomna till era zonmöten runt om i vårt 

stora distrikt 101M.  Vi har 

besökt Köping, Avesta, 

Borlänge, Gävle, Lindes-

berg, Svennevad, Garp-

hyttan och Bergsjö samt ett 

digitalt möte från Karlstad. Det är endast 

för zon 9 som vi ska försöka hitta en 

mötestid för i almanackan. Det samman-

tagna intrycket är att klubbarna har 

kommit i gång igen och man har massor 

med spännande aktiviteter planerade.   

Handboken 2021–2022 

Handböckerna har levere-

rats i samband zonmötet så 

jag hoppas de nått ut till 

klubbarna nu 

 

En av världens största hjälp-

organisationer har som uppdrag 

att minska förekomsten av 

diabetes 

Planera in er aktivitet på Internationella 

diabetesdagen 14 november redan nu. 

Denna gång sker det i 

samarbete med Barn-

diabetesfonden.  Allt material 

för bl. a Diabeteslunken finns 

på www.lions101m.se. Logga in med” 

lena”, klicka på Interna sidor, 

Resursbank och rulla ner till 

Diabetesdagen. Skriv ut! 

 

 

Aktiviteten den 8 oktober för att 

bota behandlingsbar blindhet 
Hoppas att du och din klubb bidrog till 

forskningen och kanske också tog emot 

glasögon. De skickas/lämnas i så fall till:  

VISION FOR ALL c/o Hjärta till Hjärta 

Attorpsgatan 10, Box 1235,  

58112 Linköping 

Hur kan vi bli fler medlemmar? 
Att bli fler medlemmar i Lions har 

diskuterats under många år, men nu 

befinner vi oss verkligen i en allvarlig 

situation. Vi har under det 

senaste året fått ett underskott 

med 100 medlemmar i distriktet 

och 600 nationellt.  Så för att synas har vi 

gemensamma aktiviteter. Om vi inte syns 

finns vi inte! För att ingjuta intresse i 

besökande personer berättar vi om vad 

Lions gör. Vi bjuder in till informations-

möten kort efter aktiviteten. Då kan vi bl. a 

visa vad Lions gör under ett år med hjälp 

av den här filmen. 

Distriktsprojektet HOOYO har 

beviljats halva byggnationskostnaden 

från LCIF under förutsättning att distriktet 

finansierar projektet med 600 000 kronor 

vilket är 450 kr/medlem. Konkret innebär 

det att en klubb med 12 medlemmar 

bidrar med 5 400 kronor och en klubb 

med 30 medlemmar 13 500 

kronor. Det finns många tips 

på aktiviteter  här. Klubbarna 

sätter in pengarna på BG 

5356–3045. Beeliwacatay har 

redan en skola som LC 

Borlänge och 101GD har byggt och friskt 

vatten forsar ur det första borrhålet som 

Lions Water Means Life färdigställt. Nu 

hjälps vi åt att rädda de blivande 

mödrarna och deras barn genom att 

komplettera med en hälsocentral! 

http://www.lions101m.se/
https://www.youtube.com/watch?v=NLCxGCe_pcs
http://www.101m.se/
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En fråga kräver ett svar! 
Vad har din klubb gjort eller planerar att 

göra för att bidra till HOOYO? Tacksam 

för svar från alla klubbar senast 15 

november. 

Utbildningsprogram 2021–2022 

Funktionärsutbildningarna i Örebro och 

Gävle blev inställda p g a för få anmälda.  

Vi hoppas på desto större intresse till 

utbildningarna i Karlstad 26 mars och 

Hudiksvall 23 april.  

Närmast är det Digitala Lions som äger 

rum 22, 23 och 24 november. Hela kurs-

programmet finns som bilaga till detta 

nyhetsbrev. 

RLLI- Regional ledarskapsutbildning 
Utbildningen arrangeras i Södertälje 11–

13 mars 2022 och du som vill utveckla 

dig inom Lions hittar anmälnings-

blanketten på www.lions101m.se 

Registrera klubbens ansvariga 

för IT/webb och PR 

Funktionen kallas Ordförande 

Marknadskommunikation i MyLCI.  

Månadens presentation 

 

 

 

 

 

 

 

Jag heter Sergej Ljessnoj - LC Gävle 

och är er Distriktskassör. Det är mig 

du kontaktar för ekonomiska frågor. Jag 

nås på dk@lions101m.se  

Kommande Distriktsrådsmöten 

Distriktsmöte 2 kommer att vara digitalt 
på Teams den 27 november klockan 10 
till ca 15. 
Distriktsrådsmöte 3 är ett fysiskt möte 
planerat till en 19 februari. Återkommer 
om plats lite längre fram. 
Distriktsrådsmöte 4 är ett digitalt möte 
på Teams den 2 april. 
 

Påminnelse om motioner 

Tiden går fort nu när vi har kommit i gång 
igen. Påminner om att motioner till 
Riksmötet 2022 ska sändas till DG 
senast 31 oktober. 

Motioner till Distriktsmötet ska sändas till 

DG senast 31 januari 2022. 

En god trattkantarellsoppa 

Mellan våra zonmöten har skogen fått 

besök och vi har hittat rikligt med trattisar. 

Soppan har en smak av svamp från 

Hälsingland, Gästrikland, Dalarna, Närke 

och Västmanland. Kan det bli bättre? 

Stek 2 hackade 

schalottenlökar i 

smör utan att de tar 

färg. Tillsätt 1 liter 

trattkantareller och 

stek i 5 minuter. 

Häll på 4 dl vatten och 2 dl grädde. Tillsätt 

1 hönsbuljongtärning, 1 msk torkad 

oregano, 1 msk sherry-vinäger,1 msk 

konjak och salt och peppar. Sjud i 10 

minuter. Mixa soppan med en stavmixer. 

Servera soppan med några droppa vit 

tryffelolja. 

Smaklig måltid! 

 

Vi hörs i november 

//DG Lena 

http://www.lions101m.se/

