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Tiden går fort och det är redan december. Vi har även tänt det första ljuset. Jag misstänker att
många av er har fullt upp i klubbarna med aktiviteter, som luciatåg, julmarknader och
förmodligen även planering av klubbens julfest med god mat och dryck för medlemmarna. Det
är bra tycker jag!!Som jag sagt, så många gånger tidigare, så är det viktigt att ha kul och göra
saker Tillsammans!!!
Jag vill önska er Alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År och Tack för ert engagemang i
LIONS!!!
Hjälpverksamhet
Glöm inte att rapportera hjälpinsatser varje månad.
Conventionchansen
Påminner om att inte missa chansen att kunna komma till Milano på
Convention 2019 för 100kr. VDG Anders Falke har skickat ut till samtliga klubbar om
Conventionandelarna. Jag kan lova dig att det är en otrolig upplevelse att få uppleva en
Convention. Det är stort!!
Glöm inte att meddela Anders hur många andelar ni vill ha. Men givetvis även de andelar ni
tänker avstå att köpa. Detta måste ske senast den 31 december 2018 för att inte debiteras
klubben.
Andelsbeloppet sätts in senast den 12 januari 2019 på distrikt 101 B:s bankgiro 647-3680.
Glöm inte att märka betalningen Convention samt klubbens internationella medlemsnummer
och andelsbevisens nummer. Dragning kommmer att ske vid distriktsrådsmötet den 16
februari i Hallsberg.
De glömda barnen
Insamlingen till De Glömda Barnen- från Syrien och dess grannländer
går nu in i slutfasen. Insamlingsperioden är 8 oktober till den 31
december. Målet är även i år 500 kr/lion.
Vi vet alla att situationen i Syrien fortfarande är kaotisk. Projektet De Glömda Barnen gör
mycket stor nytta, framförallt uppbyggnaden av skolmoduler så att fler syriska flyktingbarn
kan gå i skolan. I Adanaområdet finns väldigt många fattiga flyktingar. För det allra fattigaste
fortsätter vi att dela ut matpaket med baslivsmedel.
Projeket börjar bli välkänt i Sverige och utgör en god PR för Lions. De små ”I-phonekorten”
delas även ut i år. Varje Lion kan dela ut dessa till allmänheten.
Mera material och fakta finns på www.lions.se Se vänsterspalt.

Djungelboken ” The Musical”
Även i år kommer vi att återigen samarbeta med
produktionsbolaget Dröse&Norberg, nu i familjemusicalen
Djungelboken. Det är en unik PR-möjlighet för Lions.
Ensemblen berättar om Lions och De Glömda Barnen. PDG
Rolf Melin kommer att kontakta Lionsansvariga på spelorterna
med anvisningar för Lions medverkan.
Turneplan i vårt distrikt:
Conventum Arena, Örebro, lördagen den 12 januari, kl 13.00 & 17.00
Kontaktperson Elisabeth Emanuelsdotter Voll, LC Pålsboda, 070-954 62 32
Bombardier Arena, Västerås, fredagen den 8 februari, kl 18.00
Kontaktperson Åke Nyquist, LC Hallstahammar, 070-637 86 00
Löfbergs Arena, Karlstad, söndagen den 24 februari, kl 13.00
Kontaktperson Anita Jacobsson, LC Karlstad Almen, 070-286 05 29
Julklappstips, köp biljetter till barn och barnbarn!! Vilken Julklapp är inte detta!!
Fredsaffischtävlingen
Lions internationella nätverk är fantastiskt!! Ungdomar från hela världen deltar i Lions
Fredsaffischtävling. Distriktets vinnande bidrag skickades in av LC Hallsberg och Ellika
Landberg i Transtensskolan hade gjort teckningen. Nu håller vi tummarna att hennes bidrag
blir det vinnande bidraget från Sverige.
Sveriges Lions miljöpris (pris för miljö och hållbar utveckling)
Dags för fler kandidater till priset. Senaste dag att anmäla
potientiella pristagare är den 13 januari 2019.
Kriterier för priset:
Priset ska tilldelas person, personer eller organisation som
underlättar eller genomför åtgärder som förbättrar miljön,
klimatet eller underlättar ändrat beteende, ändrad livsstil. Priset ges inte till Lions medlemmar.
Prissumman är upptill 100 000 kr och kan delas mellan flera pristagare. Den finansieras med
en rekommenderad inbetalning av 10 kr/medlem och jag hoppas att samtliga klubbar bidrar
till Lions Miljöpris.
Priset kommer att delas ut första gången vid Riksmötet i 2019 i Västerås.

Jubileumsinsamlingen
Jag påminner om att det fortfarande finns möjlighet för klubbarna att söka bidrag ifrån
Jubileumsinsamlingen. Kvar att söka är just nu 460 000 kronor. Sista datum för ansökan är
2019-06-30.
Stiftelsen Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige
Stiftelsens ändamål är att främja barns och ungdoms i Sverige fostran samt att stödja
vetenskaplig forskning med anknytning därtill. Stiftelsens styrelse där bla Konungen är
ordförande sammanträder normalt en gång per åri mars-april, då även beslut om utdelning från
Stiftelsen tas. Landshövdingarna ombeds varje år att komma in med förslag på lämpliga
mottagere av medel från Stiftelsen. Det sammanlagda beloppet brukar röra sig om 250 000 kr.
De projekt som tilldelas medel får mellan 10 000 kr och 30 000 kr.
Eftersom antalet ansökningar via landshövdingarna de senaste åren inte varit i något större
antal uttryckte Konungen för det år sedan ett starkt önskemål att Scouterna och Lions skulle
inkomma med förslag till lämpliga mottagare från Stiftelsen.
Vi måste visa att Lions är handlingskraftiga och duktiga , inte enbart på att samla in
medel,utan också vet var behoven av hjälp finns för barn och ungdomar i Sverige. Ansökan
kan gälla invandrarungdomar, sportklubb, parasport eller annan förening. I något fall har även
en person ”eldsjäl” erhållit medel.Ansökan skall vara konkret och väl motiverad.
Ansökningar skickas per e-post till Hans Catani, e-post: hans@catani.se
Senast den 15 januari, 2019.
Det vore roligt om vi fick till några ansökningar från vårt distrikt.
En rolig kampanj med ett gott syfte!! Cykla för rent vatten!!!!
Bakgrund: Över 800 barn dör i världen varje dag pågrund av dåligt
eller inget vatten. Det motsvarar två Jumbojet om dagen som
störtar med barn. Det kan vi inte acceptera, vi bör därför hjälpa
dessa barn och familjer genom Lions satsning Water Means Life.
Under sommaren utmanade Åke Nyquist, LC Hallstahammar,
Jonny Steindal från Norge att cykla från Norge till Västerås och
Riksmötet i slutet av maj 2019.
Tanken är sedan att under vecka 24 maj-31 maj 2019, som Jonny och Åke cyklar kommer de
att göra ett antal stopp på deras resa mot Västerås. Samtliga klubbar kan delta denna vecka
genom att arrangera en utmaning till samtliga invånare på orten där man bor. Man kan t ex
cykla till jobbet en eller två dagar istället för att åka bil. Butiker, företag, föreningar,
cykelklubbar, fotbollsklubbar, MC klubbar, politiker mfl utmana varandra – vem cyklar mest?

Alla som deltar kan sedan skänka 5 kronor/kilometer man cyklat eller ett annat valfritt belopp.
Bjud in er till skolor, företag och berätta om det här och Lions. Kanske barnen vill göra en
cykeltur för barnen i Afrika?
Använd din fantasi och gör detta till den ROLIGASTE AKTIVITETEN PÅ LÄNGE!!!!!
Vilken suverän aktivitet, eller hur? ”Det är kul att vara Lion! Vi gör det Tillsammans!!!”
Lite bra ideer, för fler medlemmar
- LC Tillberga bjöd in ett antal gäster som fick information om sin
verksamhet, lite bakgrund om Lions i stort och hur de jobbar lokalt,
nationellt och internationellt. Kvällen resulterade än så länge i två nya
medlemmar. De kommer även att ha en ny vänafton under våren 2019. Bra jobbat!!
- LC Kil, en liten klubb med endast 12 medlemmar fick tre nya medlemmar under
föregående år. De har skapat energi i klubben och för två veckor sedan, hade de bjudit
in 20 personer till en kväll med information om klubbens verksamhet. Hälften av de
inbjudna kom, bjöds på kaffe och köttbullesmörgås. Klubben visade sedan en film om
De Glömda Barnen och berättade om sin verksamhet. Gästerna var mycket intresserade
och ställde flera frågor om verksamheten. Klubben hade sedan ett kort månadsmöte,
som samtliga gäster valde att stanna på. Samtliga gäster lämnade sina mailadresser för
att bli kontaktade igen. Bra jobbat!!
Jag tar gärna emot bra tips och förslag om lyckade aktiviteter, som kan bidra med eventuellt
flera medlemmar. Vem vet, jag kanske belönar bästa förslag med något pris så
småningom????
Månadens positiva kom ihåg:
” Motigheter är till för att övervinnas.”
” Det är värt att fira att du är så bra som du är.”
Till sist, så önskar jag dig och de dina, än en gång, en
riktigt
God Jul, ett Gott Slut och ett Gott Nytt År!!!
Glöm inte att ha KUL!!
Ulf Carlsson
Distriktsguvenör 101-B

