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NYTT ÅR 2022 

Tack för dina insatser för Lions under den 

första halvan av detta verksamhetsår. 

Jag säger som Mikael Persbrandt skrev 

som svar på de dryga 100 000 kronorna 

som hans tavla inbringade i lotteriet.  

”Det gläder mig att bidra till Lions 

utomordentliga arbete för en bättre och 

rättvisare värld”. 

När du läser detta har vi gått in i ett nytt 

år med många oskrivna blad. Vi står dock 

inför faktumet att Coronapandemin har 

tagit nya tag om världen. Det är oroande 

och vi får löpande rätta oss efter 

Folkhälsomyndighetens (FHM) rekom-

mendationer.  

Vad finns närmast på agendan? 
Lions MD (Sverige) har fått projektmedel 

från LCI för att göra Lions mer känt och 

därmed kunna öka medlemsantalet. Det 

görs just nu filmer för sociala media som 

kommer att handla om vårt arbete för 

Diabetesforskningen. Syftet är att detta 

ska öka intresset att vilja veta mer om 

Lions arbete. 

Mer informa-

tion kommer inom kort från MDs 

PR/infogrupp och distriktets GAT-team. 

Distriktsrådsmöte 3 i Falun 
När jag skriver detta får 50 personer 

träffas inomhus varför Distriktsmötet den 

19 februari planeras 

fysiskt på hotell 

Bergsmannen. Det 

kan även komma att 

bli ett så kallat hybridmöte eller helt 

digitalt allt beroende på FHMs beslut. 

Inbjudan och kallelse till Distriktsrådet 

kommer inom kort och samtliga Lions är 

som vanligt välkomna att delta. Agenda 

och anmälningsmöjligheter kommer 

inom kort på lions101m.se.  

 

Ska vi bygga Hälsocentralen? 

Vi vill ge befolkningen i 
regionen runt Beeliwacatay 
möjlighet till utbildning-
vatten-sjukvård. Detta för 
att sedan kunna stötta andra 

områden i världen. I nuläget är inte de 
insamlade medlen tillräckliga för att 
kunna genomföra byggnationen så jag 
ber er som kan att stötta projektet nu. 

 
Lions miljöpris 2022 
Vill du vara med och påverka vem eller 

vilka som ska få miljöpriser? Lämna 

förslaget till jan.eksvard@inacre.se.  

senast 16/1. Skicka med kontaktupp-

gifter på förslaget och på dig som 

lämnar förslaget samt en kort moti-

vering. Miljöjuryn gör mer research och 

formulerar den slutliga motiveringen för 

pristagaren. 

Månadens presentationer 

Lars-Gunnar Holmberg lämnar efter 

många år uppdraget som distriktets GLT. 

Vi tackar L G för hans 

insatser och önskar honom 

lycka till med hälsa och 

renoveringar. Lena Nyquist 

tar över rollen under 

resterande verksamhetsår. 

Jag nås på dg101m.lions.se 

 

 

Åke och jag önskar 

er alla ett riktigt Gott 

Nytt År 2022! 

 

 

 

Vi hörs i februari //DG Lena 
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