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Februari 2022 

Februari brukar också kallas VABruari 

och för oss som inte har småbarn längre 

har i stället Omikron ställt till det. 

Därför blir Distriktsrådsmöte 3 

digitalt den 19 februari 2022 

Har du anmält dig? Klicka 

här för att ansluta till mötet 

Dagordningen och 

samtliga möteshandlingar 

hittar du som vanligt på lions101m.se. 

vartefter de inrapporteras.  

Zonmöte 3-fokus på ledarskap 
Efter varje Distriktsråd är det dags för 

Zonmöte så att alla medlemmar snabbt 

får informationen. Denna gång är temat 

Ledarskap vilket passat utmärkt då det är 

hög tid för klubbarna att utse den 

kommande styrelsen.  Vem blir Vice ZO 

för nästkommande verksamhetsår? Det 

väljer ni väl nu, även om det blir på ett 

digitalt Zonmöte. 

Scandic Winn i Karlstad är bokat 

till Funktionärsutbildningsdagen 

den 26 mars 

Du har nyligen fått 

ett utskick med all 

information om 

utbildningen som vi 

hoppas att du blev 

intresserad av. Sista anmälningsdag är 

15 februari.  

Lejonkronan 
Finns det någon klubb 

i vårt distrikt som ni 

anser förtjänar Lejon-

kronan i år?  Skicka i 

så fall er nominering till 

dg101m@lions.se före 1 mars. 

 

 

Klubbturné under april och maj  

Vi känner ett behov av att lyssna på vad 

ni i klubbarna har att säga och vilka 

behov som finns för stöd och hjälp. Vi vill 

stärka vårt gemensamma uppdrag, att 

hjälpa. För att kunna göra det kommer 

hela GAT- och Distriktsguvernörsteamet 

att bege sig ut på turné 

och besöka samtliga 

klubbar.  Ni kommer 

inom kort att höra ifrån 

någon av oss för inbokning med just er 

klubb. 

Med projektmedel från LCI kan nu Lions 

marknadsföra vårt arbete för att 

bekämpa Diabetes och därigenom värva 

personer som brinner för frågan. Du 

kommer inom kort att få ett utskick med 

förslag på insamlingsaktiviteter (som kan 

matcha era redan planerade aktiviteter) 

och det viktigaste, att dela filmen som 

ligger på Facebook. Vi tror att den största 

och bästa marknadsföringen är när vi 

delar vår Facebooksida offentligt. SÅ 

HJÄLP TILL ATT DELA! Fler filmer 

kommer och alla handlar om Lions arbete 

för Diabetesforskningen. Syftet är att 

detta ska öka intresset att vilja veta mer 

om Lions arbete. Nu har vi chansen att 

bryta den nedåtgående medlems-

trenden. Vi måste bli fler medlemmar för 

att överleva. Så läs mailen med mer info! 

Typ 1 Diabetes Lions Nordic 

Youth Camp i Finland 16–23 juli  
Sverige kan skicka två ungdomar mellan 

17–19 år till det kostnadsfria lägret i 

Tammerfors. Anmälan ska ske senast 

den 28 februari. Vår YEC Marie berättar 

mer på Distriktsråd 3.   

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmQzYjM3YmMtZjM2NC00NDJmLThlM2EtYzg0OGMxNDVlYmIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2290352c51-b382-497d-a0e5-1500a09a214e%22%2c%22Oid%22%3a%222c76556a-4556-4dc8-b37e-f8d5ea8f6243%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmQzYjM3YmMtZjM2NC00NDJmLThlM2EtYzg0OGMxNDVlYmIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2290352c51-b382-497d-a0e5-1500a09a214e%22%2c%22Oid%22%3a%222c76556a-4556-4dc8-b37e-f8d5ea8f6243%22%7d
https://d.docs.live.net/a4bc1b3b39bb0bd9/Lions%202021-2022/Nyhetsbrev/lions101m.se
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Distriktsprojekt HOOYO- hälsocentral 

med inriktning mödravård och utbildning barnmorskor 

 

Det här är en digital annons som du 

kommer att hitta på Facebook. Dela den 

till din privata och klubbens Facebook-

sida. Här får vi draghjälp av allmänheten. 

Distriktet fortsätter att samla in pengar för 

att kunna bygga Hälsocentralen i 

Somalia. Vi har idag nått ca 250 000 

kronor av de 600 000 kronorna som 

behövs varför vi inte kan ta emot de 

matchande medlen från LCIF just nu. Du 

hjälper väl Lions hjälpa de utsatta 

mödrarna och deras barn? 

Distriktsmöte i  Norberg 14 maj 
Möteslokaler och Värdshuset Engelbrekt 

är bokat för förhandlingar, måltider, skoj 

och övernattningar. 

Freddy Amigo kommer 

att underhålla och 

arrangörsklubben LC 

Norberg arrangerar en mottagning för 

inkommande DG, Christer Wallin.  Det 

blir partnerprogram och mycket mer. 

Inbjudan med anmälningsmöjligheter 

kommer inom kort. 

Stipendiater till Kultur- och 

Funktionsvariationsstipendium 

Det är dags att skicka in namnförslag 

med motivering till stipendiaterna för 

kultur och funktionsvariation.  Juryn 

består av Distriktsguvernörsteamet och 

ni skickar förslagen till dg101m@lions.se 

senast den 15 mars. Stipendierna delas 

ut på Distriktsmötet i Norberg. 

 

Månadens presentation 

Jag heter Maria Ines 

Ribeiro de San Juan och 

är medlem i LC Ludvika 

Ängsklockan. Min pappa 

var en av grundarna av 

en Lions Club i den stad 

i Brasilien där jag växte 

upp. Lions har därför alltid legat mig 

varmt om hjärtat. I dag är jag distriktets 

GST och vice ZO i zon 10. Du når mig på 

miribeirodesanjuan@gmail.com  

Efterträdare till Frida Wahlgren 

på huvudkontoret i Oak Brook 
Frida har blivit chef för Eurafrican 

sektionen varför svenska Nikki ONeill har 

rekryterats. Kontakta gärna både Nikki 

och Frida på svenska så vi får behålla 

vårt modersmål som ett av Lions språk. 

Nikki nås på nikki.oneill@lionsclubs.org. 

Geléhjärtan till Alla hjärtans dag 

Tina 4 dl frusna hallon i mikro och 

passera genom en finmaskig sil. Kasta 

kärnorna.   Lägg 10 gelatin-blad i kallt 

vatten i 5 minuter. Pensla hjärtformade 

silikonlådor 

med olja. Mät 

upp 2,5 dl 

strösocker, 1,5 

dl glykossirap, 

1 krm citronsyra 

och 0,5 dl vatten i en kastrull. Koka utan 

att röra tills 122 grader, det tar ca 5 

minuter. Krama ur gelatinbladen och lägg 

dem i hallonpurén. Tillsätt sockerlagen i 

en stråle och rör om tills gelatinbladen 

har löst sig. Häll upp i formarna och låt 

stå ca 4 timmar. Vänd dem i strösocker 

för att få dem härligt knastriga. Förvaras 

i rumstemperatur. MUMS!  

 

Vi hörs i mars //DG Lena 
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