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Först och främst ett riktigt Gott Nytt År! Hoppas 2019 blir ett precis så
fint och bra år, som vi alla önskar! Vi går ju mot ljusare tider!
Stort TACK också för allt jobb ni gjort för LIONS under 2018!
Nytt år, nya takter, nya framsteg, nya medlemmar, nya mål!
Vad gäller nu?
Nomineringar
Senaste datum för nomineringar inom det distriktsrådet i nya distriktet S är den 31
januari. Alla klubbar har fått blanketter, som ska fyllas i och skickas till
josefsonp@gmail.com. Ta chansen att se få era klubbar representerade! Alla
nominerade måste vara tillfrågade.
Conventionlotteri
Än finns chansen att för 100 kr få vara med på lions världskongress i Milano 2019.
Enskilda eller klubbar kan fortfarande teckna sig för lotter. 23 januari är sista dag.
Det är bara 11 av våra 38 klubbar, som har köpt andelar!!
Lions Golf World Cup
Våren och golfsäsongen närmar sig. Läs mer om detta på
https://www.hoteltamisagolf.php
Medlemmar
Under årets sista månad fick vi in 8 nya medlemmar!
Sture Linnér, Kalmar
Carl-Gustaf Hagelberg, Kalmar/Skälby
Håkan Johansson, Marianne Kjellberg, Mörbylånga
Ingegerd Claesson, Carin Kronholm, Tingsryd
Magnus Olsson, Torsås
Thage Midenius, Växjö/Dacke
Ni är alla hjärtligt VÄLKOMNA!
Tyvärr har vi under samma period tappat 6 medlemmar och 4 har avlidit. Målet för
året med +38 känns avlägset. Utan medlemmar inget Lions. Om bara folk får veta
vad Lions gör, hur många människor vi hjälper och hur trevligt vi har, borde fler
vilja bli del av vår gemenskap.

Nyhetsbrev från Lions distrikt 101SM
nr 7, januari 2019
Lions Quest
Söndagen den 27 januari kl 12 blir det information om LQ för lionsmedlemmar i
Vimmerby. Tag chansen att få veta mer om detta utmärkta material. Anmäl
intresse till Sture Sellbrink (0704197659, bsellbrink@hotmail.com)
Zon-ordförande
Saknas: ZO i zon 2! Vice ZO i zonerna 1 – 4!
Klubb-besök
Det är så roligt att få komma på besök och se vilket fantastiskt jobb som klubbarna
lägger ner. Fortfarande finns det klubbar, som inte hört av sig om lämpligt datum
för besök av oss, DG, 1VDG eller 2VDG. Vi vill så gärna komma till er!
MyLion
MyLion finns nu tillgänglig för alla Lions och Leos i hela världen! Vilken möjlighet!
Aktiviteter
Glöm inte att rapportera era aktiviteter till vår GST (Global service Team) Bengt
Persson (bengt.c.persson@lnu.se) Målet är en idébank, där vi kan lära av varandra.
Riksmötet i Västerås
Info och möjlighet att anmäla sig finns nu tillgänglig på hemsidan. Avgiften blir
större, om man väntar för länge.
Motioner till distriktsmötet
Dessa motioner skall inlämnas distriktets sekreterare senast den 31 januari.
Distriktsmötet kommer att hållas i Åseda den 27 april 2019.
Tack för det arbete ni gör! Se till att MÅNGA får reda på Lions STORA in satser!
GLÖM INTE att ta vara på varandra och att det ska vara ROLIGT att vara LIONS!

Britt-Mari Sellbrink,
DG 101 SM

