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Lions, nu ser vi fram emot ett nytt år med nya möjligheter att hjälpa. December med alla
lionaktiviteter har passerat.
Jag är övertygad om att vi gjort ett stort, nyttigt och viktigt arbete med insamlingar och olika
hjälpinsatser på alla plan. December är den månaden då vi oftast strävar efter att sätta lite guldkant
på tillvaron för många behövande och behoven är stora. Jag tror att många av oss har känt en inre
tillfredställelse i samband med att vi gjort något bra för någon även om vi stundtals kämpar i
uppförsbacke!
Nu är det bara att kavla upp ärmarna, spotta i nävarna och ta nya tag med både nya och gamla
förslag på aktiviteter. Medlemmar i Lions är verkligen uppfinningsrika när det gäller att hitta på sätt
att samla in pengar på. Behoven av hjälp är outsinligt och finns runt omkring oss både i närhet och
långt borta.
Njut av stunden, förändra det du kan om det behövs och lägg inte massa energi på det du inte kan
eller behöver förändra.
En lärare gav sina elever ett vitt papper med en svart prick i mitten och bad dom berätta vad dom
såg. Alla beskrev den svarta pricken på många olika sätt till utseende och placering men ingen
tänkte på allt det vita och ljusa som var runt omkring på papperet. Det är väl lite typiskt att vi
fokuserar på det lilla som sticker ut och stör att vi helt glömmer det som är vanligt, bra och vackert.

De glömda barnen
Alla medlemmar har fått en lite mer utförlig information om hur mycket pengar som samlats in och
hur de har använts. Vi gör en enorm insats i lägren där nere. Jag känner mig stolt att jag är en Lion
och delaktig när jag läser sådant och jag hoppas ni gör likaledes. Det är vad vi uppnått som vi ska
fokusera och glädjas över.

Conventionlotteriet
Det är lite dåligt med köpta andelar i conventionlotteriet. Vi har förlängt tiden lite grann och ni har
möjlighet till den 24 januari att köpa och jag hoppas att klubbar/medlemmar som uppmärksammar
uppropet och köper lite andelar. Personligen skulle jag tycka det vore jätteroligt att vinna och få åka
till Las Vegas och uppleva ett convention där. Här har ni en chans på några tusen att vinna att
jämföra med Triss då det säljs 274 000 trisslotter om dagen!!

Christer L Johansson
DG 101 SM

