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Trots tropisk hetta måste vi konstatera, att hösten är på gång.
Kvällarna blir mörkare, kräftorna doftar och Lions arbete för det
nya, framgångsrika året börjar.
Nya distrikt
Arbetet inför sammanslagningen 1 juli 2019 pågår. Hittills har
förhandlingarna gått bra. En del klubbar i Skåne, som idag tillhör
distrikt 101SV, har ännu inte bestämt om de vill komma med i det
nya distriktet eller vara kvar i sitt gamla distrikt.
Distriktsmöte
Nu har inbjudan kommit! Det vore fantastiskt om alla klubbar vore
representerade! Slå er ihop, anmäl er, samåk och kom!
Kalmarklubbarna har ordnat ett jättefint program! Ärendelistan
kommer i god tid före mötet.
Besök av vår internationella president!
Se inbjudan som var bilaga till förra nyhetsbrevet! Det är en
fantastisk möjlighet att få träffa vår första kvinnliga
världspresident, som är från Norden och talar svenska! Hennes
motto: Bortom horisonten manar oss till gränsöverskridande
insatser.
Prioriterade nationella insamlingar
Vatten i Somalia – t.o.m. den 30 september
De glömda barnen – oktober – december 2018 (lämpligt att starta
den 8 oktober = lionsdagen!)
Vatten betyder liv (Water means life) – våren 2019
GAT
I förra brevet lovade jag lite mer info om bl.a. GAT. GAT betyder
GLOBAL ACTION TEAM och ska leda till ett samarbete mellan GLT
( ledarutbildning) , GMT (medlemsutveckling) och GST (aktiviteter).
I varje klubb, i distrikten och i MD (Sverige för oss) skall finnas en
sådan grupp.

Nyheter från Lions distrikt 101 SM – nr 2, augusti 2018
New Voices
Nya röster! Det man i första hand vill med den kampanjen, som vår
nya världspresident startat, är att få fler kvinnor i Lions.
Campaign 100
LCIF fyller 50 år 2018. För att stödja arbetet har kampanjen
startats. Den ska satsa på fem områden: diabetes, miljö, hunger,
syn och barncancer. Målet för tre år är 300 miljoner US-dollar.

Där det finns ett behov – där finns lions.
Lions hjälper!
Lycka till med alla era projekt och aktiviteter!
Kom ihåg att ha roligt!!
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