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Tack vare era donationer till katastroffonden, kunde vi redan dagen efter den fruktansvärda 
jordbävningen i Turkiet, ta ett beslut att skicka över 200.000 till Lionklubben i Adana.
 (de glömda barnen).
Ytterligare beslut togs att skicka c:a 800.000:-.
Ett påtagligt bevis att vi snabbt kan sätt in en hjälpinsats som utan några omvägar, direkt kan
skickas över dit där pengarna behövs och kommer till omedelbar nytta att omsättas till det 
behov som är aktuellt på platsen. 

Efter att en stor sändning av tält och filtar  gått över till Turkiet, är det dags att fylla på lagret
igen. Vårt mål är att alltid hålla minst 500 tält i lager. !
 Ett tält kostar 7000:- och en filt 150:-.
Pengarna sätter klubben in på distriktet och märk med LIONS TÄLTAKTIVITET.

 Katastroffonden inom LCIF är ständigt i rörelse och behöver en kontinuerlig påfyllning.
I mitt förra brev la jag ett förslag  att om varje klubb i vårt distrikt sätter över C.a  3000 – 3.500
till katastroffonden LCIF kommer vi att nå vårt mål till en preliminär budget. Glöm inte bort att
100 % av alla donationer går till anslag och program samt kvalificerar till Melvin Jones Fellowship 
och progressive Melvin Jones Fellowship.

Ni förstår säkert varför jag sa ja till uppgiften som distriktets koordinator för LCIF. En uppgift där 
vi ser ett direkt resultat och får möjlighet att kunna följa våra donationer och insamlade medel och 
som kommer dit  dom skall. Jag har fått koordinatorer från c:a 10 klubbar och ser fram emot att 
kunna få en komplett kontaktlista så snart som möjligt och så att jag kan dela med mig all den 
information som vi få,r till er klubbar!
Jag har bokat in Zon-möten och några klubbmöten under våren i strävan att öka kunskapen och 
förståelsen för LCIF.
I samband med den planerade utbildningsdagen lördagen 1 april, kommer det finnas ett block
med kunskapen om LCIF. 
Utbildningsdagen kommer både vara fysisk men även skall du som har långt att åka, kunna 
koppla upp dig. 

Rapportera direkt till mig, när ni valt en koordinator för LCIF, Hans-Eric Alfon, LCIF DC,
 Mail: hans_alfon@msn.com eller sms. 070-259 45 55 eller varför inte på ett vykort till mig på 
adress: Hans-E Alfon, Tistelvägen 3, 790 26 Enviken.
 En påminnelse:  
Det är viktigt att klubben gör en aktivitetsrapportering i My Lions. Tag för vana att vid 
månadens slut skicka in en rapport! Ingen aktivitet är också en rapport ! 
Melvin Jones Fellowship, MJF,  En donation på 1000 US Dollar till LCIF innebär att klubben kan 
hedra en lionmedlem och även en icke lionmedlem för en hedervärd  insats till samhällets nytta 
genom att dela ut en Melwin Jones Fellowship MJF, eller en progressive MJF.
Jag vet att flera klubbar har innestående , för att kunna dela ut ett MJF. 
Om ni vill veta hur många Melvin Jones som finns underlag till, hör av er !
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