
Lions Clubs International 101M  
DG:s nyhetsbrev nr 5 

    

  

November 2021 

Distriktsrådsmöte 27 november 

Denna gång träffas vi på Teams och du 

får din inloggning i samband med 

anmälan. Alla är välkomna! Temat är 

medlemmar och Johan och Elisabeth 

kommer att berätta om hur vi bjuder in 

personer som vill veta mer om Lions till 

informationsträffar.  

Månadens presentationer 

Det här är 

Johan Skoog, 

LC Avesta- 

och Elisabeth 

Emanuels-

dotter Voll, LC 

Pålsboda. Vi är GMT i distriktet. Det är 

oss ni kontaktar för medlemsfrågor. Vi 

nås på johsko68@hotmail.com och/eller  
emanuelsdotter.elisabeth@gmail.com 

Zonmöte 2-fokus på medlemmar 
Det är viktigare än någonsin att vi 

berättar om vad Lions gör. Det är enda 

sättet att öka intresset att bli en Lion. 

Flera klubbar har idag få medlemmar och 

bara några få som är aktiva. De måste få 

hjälp att bli fler för att inte klubben ska 

avvecklas. Ta hjälp av GMT eller ZO-

teamet. Har du tittat på den här filmen? 

Chevronutmärkelserna är på väg  

ZO-teamen förmedlar era chevron-

utmärkelser vid zonmöte 2. Jag vill 

uppmärksamma Knekt Mats Olofsson 

som får en 60-årig Charter-medlems 

Chevron. Knekt Mats var med och 

bildade Lions Club Malung redan som 30 

åring och är fortfarande en Lion. 

Fantastiskt! 

 

 

Distriktsprojektet HOOYO  

Nu finns det fler tips på sätt 

att bidra med de 450 kronor 

per medlem som krävs för 

att kunna bygga Hälsocent-

ralen. Förutom fågelholken -

HOOYO holken finns nu 

ritningar på Insektshotell som kan 

säljas i samband med 

era aktiviteter. Tillverka 

och sälj tre vardera i 

klubben för ex. 150 

kronor styck så har ni 

bidragit med er del. 

Ansökan till Lions Sveriges 

Hjälpfond  
Lions Sveriges Hjälpfond har beslutat att 

respektive distrikt hanterar projekt-

ansökningarna detta verksamhetsår.  

Klubbarna kan söka medel till egna 

projekt motsvarande 100 000 kr.  

Ansökan ska vara dg101m@lions.se  

tillhanda senast 25 november 2021. Läs 

mer om förutsättningarna på fondens 

hemsida https://hjalpfonden.lions.se/.  

Projektansökningarna kommer att 

redovisas under Distriktsrådsmöte 2. 

Ansökningar till ungdomsläger 
Jag heter Marie Johans-

son-LC Gävle och är YEC- 

Ungdomsansvarig i 101M 

Vi arrangerar ett läger 

sommaren 2022 där LC 

Gävle och LC Tierp är 

värdklubbar. Klubbar som 

vill sända ungdomar till läger i Sverige 

eller Europa skickar ansökan till mig 

mariekjohansson@hotmail.com senast 15 

december. Ansökningsdokumentet 

anslås inom kort på  www.lions.se  
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R Y K A N D E   A K T U E L L T 

Lions internationella president 

Douglas X. Alexander är i Sverige 

MD101 Sverige är presidentens första 

officiella besök utanför 

USA! Vi är stolta över 

det. Han deltog på 

Guvernörsråd 3 i Kista 

och höll ett mycket 

trevligt tal. Jag har lagt 

upp hela talet på 

Facebook (bli vän med 

mig så hittar du det). Se 

vår pin ”Team 21–22” på hans rockslag. 

Han tog emot och bar den med stolthet.  

IP Alexander gav oss flera värdefulla råd: 

• Ett stort antal klubbar måste få in nya 

medlemmar men framför allt behålla 

befintliga medlemmar.  

• Nöjda medlemmar lämnar inte Lions!  

• Engagera alla i serviceuppdrag så 

man känner sig behövd.  

• Undvik att ”välja om” samma 

personer år efter år, släpp in nya och 

stötta dem. 

• Kom ihåg att rapportera in 

hjälpinsatser i MyLion och var stolt 

och glad över dem samt använd dem 

som ”PR” för att locka nya 

medlemmar.  

• PR och Marknadsföringsavdelningen 

i Oak Brook har tagit fram mycket bra 

underlag till klubbarna att använda.  

• Begreppet Lions Clubs International 

– heter nu Lions International för att 

påbörja närmandet mellan LCI och 

LCIF. 

• Begreppet New Voices- NV finns inte 

längre men de underrepresenterade 

grupperna ska vi fortsätta verka för 

genom GMT och GAT-teamet. 

  

 

Stiftelsen Konungens Jubileums-

fond för Ungdom i Sverige 

Stiftelsens ändamål är att ”att främja 

barns- och ungdoms i Sverige fostran 

samt att stödja vetenskaplig forskning 

med anknytning därtill”. Lions och 

Scouterna kan inkomma med 10 

ansökningar vardera, utspridda över hela 

landet. Totalt är det ca 400 000 kronor 

som delas ut varje år, Ansökan ska vara 

dg101m@lions.se  tillhanda senast 31 

januari. Ansökan skall innehålla namn 

på organisation projekt eller person, samt 

kontakt-upplysningar, verksamhetens 

syfte och motivering till ansökan om 

medel. 

Tips på en Pecanpaj att bjuda på 

efter Thanksgiving kalkonen 

Gör pajdegen 

genom att mixa 

ihop 100 g smör 

med 2 ½ dl 

vetemjöl, 1 msk 

socker, ½ tsk salt och 2 msk iskallt 

vatten.  

Lägg i plastfolie i kylen ca 1 timma. 

Sätt ugnen på 150°C. 

Till fyllningen smälts 30 g smör. Vispa 2 

ägg och blanda med smöret, 2 ½ dl sirap, 

1 tsk vaniljsocker, ¾ dl farinsocker och 2 

msk vetemjöl. Tillsätt ca 3 dl pecannötter. 

Kavla ut degen och klä en pajform, ca 28 

cm i diameter. Nagga med en gaffel. Häll 

smeten i formen och tillaga i ugnen 40–

50 minuter. Servera med vaniljglass.  

Mums! 

 

Vi hörs i december/DG Lena  
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