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Ledarskap är
vision, kunskap,
drivkraft,
förtroende,
optimism,
öppenhet, medmänsklighet och omsorg
”genom att utveckla ledare kommer vi
Lions att bli relevanta och levande när vi
går in i nästa århundrade av hjälpinsatser”
successionsplanering – att det finns
tillräckligt många entusiastiska och
framåtsträvande lionledare framöver (Bob
Corlew)
I Hallstahammar deltog 20 Lions och i
Karlstad deltog 32 Lions.
Ansvariga utbildare var GLT Sirkka
Nilsson, GMT Göran Lundén och DG.

De Glömda Barnen.
Dröse & Norberg fortsätter stötta
Lions arbete för flyktingbarn, nu med
showen ”Äventyret Aladdin”
Produktionsbolaget Dröse
& Norberg, som producerat
succéerna med Motown och
Snövit som turnerat i landet,
fortsätter stötta Lions arbete
för flyktingbarn genom en
ny show, ”Äventyret Aladdin” som ska gå
från Ystad i söder till Luleå i norr med start
december 2017 och fram till och med
2018.

Samarbetet mellan Lions och Dröse &
Norberg under förställningarna av
Motown och Snövit som gick 2016 –
2017 gav Lions hela 200 000 kronor till
flyktingbarnen. Som gjort att flyktingbarn

i läger i gränstrakten till Syrien, bland
annat fått matpaket, leksaker, kläder och
inte minst viktigt, skolgång genom Lions
försorg.
Svältkatastrofen i Afrika
Sveriges Lions har beslutat att skicka
225 000 kr till Sudan, Somalia och Kenya.
Tältprojektet
300 tält är beställda från Pakistan och
kommer att levereras månadsskiftet
april/maj.
Världens Barn
Avtal för 2016 klart. Inget avtal för 2017
ännu.
Fredsaffischtävlingen 2017- 2018
Tema: Fredens framtid. Tävlingen firar 30
år. Elever som är 11, 12 eller 13 år gamla
den 15 november kan delta. Tävlingssatsen
kan beställas från Lions kontor eller via
webbshopen t.o.m. den 1 oktober.
Handboken
Beställning görs till VDG Britt Nilsson.
brittkickan@hotmail.com
Dags att rapportera ny styrelse
för verksamhetsåret 2017- 2018. MyLCI
Vid frågor kontakta registeransvarig Inger
Persson LC Eda.
edainger.persson@telia.com
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Glasögoninsamling.
Lådan kan beställas
hos Per-Åke Öster,
LC Hallsberg.
perake.oster@telia.com

Distriktsmöte i Örebro den 22 april på
Scandic Väst.
http://www.lions101b.se/Aarsmoete2017.html
LC Kilsbergen och DG Margareta von
Wachenfeldt hälsar Er alla hjärtligt välkomna.

Jubileum
Lions fyller 100 år 2017. Det kommer att
firas bland annat genom att Lions och dess
medlemmar i klubbarna gör en jubileumsinsamling, För barn och ungdomar i Sverige, till förmån för barn och unga som lever under knappa ekonomiska förhållanden.
Det finns många barn och ungdomar i Sverige utan ekonomiska möjligheter att få
uppleva gemenskap med andra barn, ungdomar och vuxna i lämplig miljö. En del
blir kvar i sitt bostadsområde när andra
åker iväg. Därför vill Lions ge dessa barn
en möjlighet till ny miljö som ger livskvalitet genom att stödja så att de kan exempelvis: Åka på sommarkollo, delta i fritidsaktiviteter och delta i utflykter.
Insamlingsperiod är januari till och med
maj. Nationell insamlingsdag är 2017
den 6 maj. Har du frågor om Lions jubileumsinsamling? Vänd dig till projektledare
Bengtåke Johansson, LC Gävle eller
emanuelsdotter.elisabeth@gamil.com

Njut av våren och ha en Glad Påsk!
Lycka till med Era aktiviteter.

Margareta von Wachenfeldt
DG 101 B

