Nyheter från 101 SM , brev nr 9
Nu börjar det hända saker. Hackspetten hackar, kattugglan hoar och för Lions väntar
massor av påskjobb. Våren är på gång! Enstaka bakslag ska vi inte låta slå ner oss.

Vad händer hos oss?
Medlemmar
Nu ljusnar det! Vi hälsar
Daniel Erkenborn, LC Eksjö,
Sven Ebbe Johansson, Tomas Karlsson och Mattias Stiernerbielke, LC Karlshamn,
Christian Nilsson och Åsa Ottosson, LC Mönsterås,
Eva-Lott Harrysson och Ingvar Nilsson, LC Oskarshamn,
Bibbi Sturesson, LC Torsås,
Marianne Backman och Thomas Franzén, LC Västervik
Mycket VÄLKOMNA till Lions, världens största hjälporganisation!
Eftersom tre medlemmar avlidit och tre lämnat Lions är det + fem under februari!
Härligt! Vi behöver alla händer! Minns också NEW VOICES i detta sammanhang!

Distriktsmöten
Den 27 april är det DM i Åseda. Det är i två delar: först ett sista möte med 101 SM. Efter
detta hålls ett möte gemensamt för S och SM, d.v.s. för det nya S-distriktet. Där kommer
bl. a alla val till nya distriktsrådet att ske. Boka in dagen, samla ett gäng och bege er till
Åseda. Inbjudan kommer inom kort.

Zonerna
Den 13 april är det utbildning i Kalmar för de nya zonordförandena. Då är det naturligtvis
viktigt att zonerna i första hand har valt nya ZO och helst även vice ZO. Det måste finnas
villiga bland alla kompetenta medlemmar i klubbarna. Det är ett roligt uppdrag!

Riksmötet
Glöm inte att anmäla i tid! RM är ett bra sätt att se vad Lions i landet håller på med.

Lions hjälpfond
Till den ska inte klubbar betala in pengar. Den är till för allmänhetens gåvor. Däremot kan
klubbar få bidrag vid lokala behov.

Water means life
Insamlingsperioden för brunnar i Somalia pågår till den 30 juni 2019. Eftersom bl.a. Sida,
Diakonia, UNICEF är på plats i landet, anses läget vara tillräckligt säkert för att man ska
kunna påbörja förberedelserna för arbete med första brunnen. Glöm inte att skriva
klubbnamn vid inbetalning!
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De glömda barnen
Det går fortfarande bra att betala in bidrag trots att perioden slutade vid nyår. Insatserna
kommer att fortsätta.

Lions Quest
Det var en intressant och informativ eftermiddag i Vimmerby med Marianne Jansson. En
kurs är nu planerad i Tranås. Försök samla folk till fler kurser! Lions jobbar för framtiden!

Aktivitetskassor
Många klubbar har väldigt stora aktivitetskassor. Använd dem och låt dem göra nytta! En
liten reserv är förstås bra att han, men det mesta ska användas.

Melvin Jones Fellow
Många klubbar har pengar ”innestående”. Uppmärksamma duktiga människor i eller
utanför Lions med ett MJF. Hör av er, om ni inte vet, hur mycket pengar ni har.

Kampanj 100
Insamlingen pågår för fullt! Minns: målet är 100 SEK per medlem och år i tre år!
SYN, HUNGER, DIABETES, SVÄLT och BARNCANCER är områdena man i första hand
satsar på.

Klubbesök
De klubbar, som önskar få besök är välkomna att höra av sig till mig, så vi får bestämma
något bra möte.

Var stolta över att det ni gör är värdefullt! Ha kul!
varandra! Bekräfta, beröm och bejaka!
GLAD VÅR!

Britt-Mari Sellbrink, DG 101 SM

Ta hand om

