Vi gör det tillsammans
Nyhetsbrev 4
Hösten har kommit till småländska höglandet, krispiga dagar och frost på nätterna, visst är
det härligt med alla våra årstider.
Höstens arbete är nu i full gång i klubbarna, närmast står Världens Barn insamlingen tätt följd
av De Glömda Barnen.

Världens Barn insamlingen är nu i full gång, under v39 och v40 har Lions fokus på denna
insamling, tillsammans med 14 andra kända hjälporganisationer.
För inbetalning av insamlade medel så gå på den info som klubben fått av
kommunsamordnaren. Om så inte är fallet, sätt in pengarna direkt på Radiohjälpens konto
90 1950-6, märk Världens barn och vilken kommun.
Notera själv i klubben summan (beräknad summa) som ni sätter in/samlat in. Meddela denna
summa till Alexandra Castelo Branco, e-mail: alexandra_castelobranco@hotmail.com mobil:
0707-39 74 22. För Lions interna tävling bästa klubb världens barn.
Lions driver följande projekt med medel från Radiohjälpen


Mödravård – barnsjukvård i Tanzania



Rent Vatten i Tanzania



Diabetesprojekt på Sri Lanka



(Skolbygge i Mexico avslutat)



Synvårdsprojekt i Burkina Faso

Lions Sveriges projekt “De glömda barnen”
Kampanj period 2016-10-01 till 2016-12-31
Syfte
•

Syftet är att i Lions humanitära anda hjälpa flyktingbarnen på plats i framförallt Adana
- Mersinområdet och även Istanbul Turkiet med förutsättningar för utbildning, boende
och förnödenheter.

•

Att genom insamlingar/aktiviteter i Sverige under höstarna
2016-2018 samla in 1 SEK/ invånare ca 10 miljoner kronor
varje år.

•

Att minst 90 % av samtliga Lionsklubbar i Sverige deltar i
insamligen.

Mål

MD 101 Utredning Lions framtid
Projektorganisation
Projektägare/Styrgrupp:

GR

Projektledare: Framtidsgruppen
Ordf. Ingemar Karlsson
Sekr. Jan-Åke Rispling
101SM: Anders Hult och Christer Johansson

Grattis till att hjälpa 100 miljoner människor!

För två år sedan utmanade vi Lions medlemmar att hjälpa
mer än 100 miljoner människor före slutet på vårt hundraårsfirande 2018. Nu bjuder jag in
dig att fira att vi nått denna otroliga milstolpe i sann Lions-anda genom att förnya ditt
engagemang för hjälpinsatser och tillsammans hjälpa dem som bäst behöver oss.
Men ta dig först en minut och titta på videon 100 miljoner har fått hjälp på YouTube och reflektera över
de miljontals liv som Lions hjälpinsatser har förändrat runt om i världen. Fortsätt!

Digitaltidningen LION
Oktobernumret av digital versionen Lion finns nu att läsa, Digitaltidningen LION
Registrera dig till jubileumskongressen år 2017 i Chicago!
Bli en del av historien och registrera dig i dag till 100:e LCICon i Chicago, 30 juni - 4 juli 2017. Fira att
du är stolt över att vara lionmedlem tillsammans med tusentals medlemmar från
hela världen och ha roligt, få nya vänner med mera!

Detta händer i oktober


Världens Barn



10 – 16 oktober: Globala hjälpveckan om syn



13 oktober: Världssyndagen



15 oktober: Internationella vita käppen-dagen



27 – 29 oktober: EUROPA Forum (Sofia, Bulgarien)



1/10 - 31/12: De Glömda Barnen

”Lions är fantastiska!”
80.000.000:- delats ut i forskaranslag och jag uppskattar att Lions Club bidragit med närmare
50.000.000:-av dessa medel. Lions är fantastiska!
Ja så säger Bernt Fransén, Lions representant i Barndiabetesfondens styrelse/Vice
ordförande.

Idén att starta Barndiabetesfonden kom 1989 från författarinnan Astrid Lindgren och
professor Johnny Ludvigsson. Medel till forskning gällande barndiabetes fanns i stort sett
inte och något måste göras. Johnny Ludvigsson, som varit medicinskt ansvarig för
Internationella ungdomsläger för diabetiker, som dåvarande 101-M arrangerade, insåg
snabbt vilken kraft och styrka som lionsrörelsen har. Lions erbjöds omgående en
styrelseplats, vilket distrikt 101-M genast tackade ja till. Vid RM 1990 beslöts att MD skulle
överta 101-M:s plats i styrelsen.
Genom alla år har lions varit den i särklass största enskilda bidragsgivaren.
Fonden kommer nu i december 2016 besluta om utdelning av 7.000.000:-

Glasögoninsamling
Glasögon som insamlats skall från och med 1/10 sändas in till:
Vision For All
C/O Hjärta till Hjärta
Box 1235
58 112 Linköping
Information om inlämning av glasögon:
Ingvar Gardell, 076-213 28 83.

Conventionlotteri
Ett convention lotteri kommer att anordnas i distriktet, lottpriset blir 100:-/andel.
1VDG Christer Johansson kommer med mer information.

Varhelst det finns ett BEHOV, finns det en LIONMEDLEM!

Anders Hult

DG 101SM

