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Mars 2022 

Sverige Lions har startat en 

nationell insamling för att ge 

stöd till befolkningen i Ukraina. 

 

Sätt gärna upp affischen och lägg ut den 

på sociala medier för att visa vårt stöd till 

Ukraina. 90 kontot och QR koden gör det 

enkelt för bidragsgivarna att betala med 

mobiltelefonens Swish.   

När klubben har aktiviteter använder ni 

klubbens egna konton/Swish och de 

insamlade medlen ska som vanligt 

skickas via distriktskassören, märkt 

Ukraina.   

Det finns också en film som du hittar här 

Den bästa marknadsföringen av Lions 

hjälp till den ukrainska befolkningen är att 

vi delar, delar, delar material på 

Facebook och publicerar på våra 

hemsidor. 

 

 

Anmäl dig till Distriktsrådsmöte 

4 i Falun senast 15 mars 2022 

Vi träffas på hotell 

Bergmästaren 2 april. 

Dagordning och 

samtliga mötes-

handlingar läggs 

löpande upp på 

lions101m.se. där även anmälan görs. 

Distriktsrådsmöte 5 den 13 maj 

och Distriktsmötet 14 maj är 

förlagda till Norberg. Bokningarna är i full 

gång och först till kvarn gäller för bokning 

av boenden. Anmälan senast 31 mars. 

Kom och träffa Svein 

Berntsen och has fru 

Hanne från Norge. 

Svein har gjort oerhört 

mycket för Lions, har 

varit internationell 

director och är nu 

kandidat till uppdraget 

som 3:e internationella Lionspresident.   

Och nu kommer han till vårt Distriktsmöte 

för att tala på temat ” Vart står Lions idag 

och vart är vi om 5 år om vi agerar nu?” 

Det är stort!  

Mer information om DM finns i separat 

utskick till detta Nyhetsbrev. 

Månadens presentation 

Hej, Christer Wallin 
heter jag och är 1VDG. 
Det är mig och min 
klubb LC Norberg ni 
kommer att träffa 
under Distriktsmötet i 
Norberg. Om allt går 
som förväntat tar jag 
över DG rollen 2022–
2023. Jag nås på chwa1962@gmail.com 

https://youtu.be/vMdhWZ7y1XU?list=TLGGoFDSOxiR-K8yODAyMjAyMg
https://d.docs.live.net/a4bc1b3b39bb0bd9/Lions%202021-2022/Nyhetsbrev/lions101m.se
chwa1962@gmail.com
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Förtydligande gällande kriterier 

för stipendierna 

Funktionsvariations stipendium 

Mottagaren av stipendiet skall vara 
enskild person med eget funktionshinder 
(fysiskt eller psykiskt). 
Vid urvalet av stipendiat beaktas arten 

och graden av handikapp, hur man 

bemästrar sitt handikapp, individens 

inställning till handikappet, vad man 

åstadkommit handikappet till trots samt  

Individens påverkan på andra      

handikappade .  

 

Kulturstipendium 

Mottagaren av stipendiet skall före-

trädesvis tilldelas unga kulturarbetare, 

helst ej fyllda 30 år. Exempelvis målande 

konstnärer, skulptörer, musiker, sångare, 

dansare, skådespelare, diktare och 

prosaförfattare. Stipendiaten skall ha för 

avsikt att även fortsättningsvis  

ägna sig åt verksamhet inom 

kulturområdet. 

Vi förlänger förslagstiden till 31 mars.  

Skicka ert förslag till dg101m@lions.se  

 

Projekt HOOYO 

Vi gratulerar 2VDG 

Anki Rooslien från LC 

Hedemora som idag- 1 

mars tar över rollen 

som projektledare för 

HOOYO- hälsocentral 

med inriktning mödra-

vård och utbildning 

barnmorskor. Lycka till Anki! 

 

 

Läger för ungdomar med Typ-1 
diabetes 

Under Distriktsråd 3 fick vi mer 

information om Lions Nordic Youth 

Camp. YEC Marie Johansson berättade 

att lägret är kostnadsfritt förutom 

deltagarnas resa.  Sverige kan skicka två 

ungdomar mellan 17–19 år som har Typ-

1 diabetes. Lägret äger rum i Tammer-

fors, Finland mellan 16–23 juli. 

Anmälningstiden är förlängd till 31 mars. 

Skicka intresseanmälan till YEC Marie på 

mariekjohansson@hotmail.com så hjälper 

hon till. 

 

Varför äter vi härliga semlor på 

Fettisdagen? 

 
Traditionen att äta semla inför den 40 
dagar långa fastan före påsk började på 
1500-talet. Fastlagens tredje dag, 
fettisdagen, var sista chansen att äta upp 
sig. Därför kallas semla också 
fastlagsbulle.  
Semlan som den ser ut i dag, en söt 

vetebulle fylld med mandelmassa och 
vispad grädde, serverades först på 
1920-talet. 

Vi hörs i april //DG Lena 
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