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Den här tiden på året är fantastisk tycker jag, det har blivit mycket ljusare. Man börjar höra
fåglarnas vårsång och som det var härom veckan, så sken solen och värmde ordentligt. Sedan
vet vi, att det kommer bakslag i vädret, vinden känns kall och det snöar. Men det är sådant vi
får räkna med, även om vi lätt glömmer bort att det är likadant i stort sett, varje år. Viktigast är
ändå, att vi sakta men säkert, går mot våren.
Inom vårt distrikt 101-B och 101- GD fortsätter arbetet med förberedelser för samgående till
Distrikt M, den 1 juli 2019.Viktigt att känna till är att klubbarnas verksamhet inte påverkas så
mycket av denna administrativa förändring. Det är i klubbarna och dess medlemmars insatser
som ÄR kraften i Lions verksamhet. Jag tycker personligen att det är viktigt, att ta in nya
tankar och idéer, men att det finns saker i det gamla som bör tas med in i det nya. Ett klokt
talesätt är faktiskt att ”låta framrutan vara större än backspegeln”. Det glömmer vi lätt bort!!
Distriktets aktiviteter
Inbjudan till distriktsrådsmöte samt distriktsmöten i Ludvika helgen den 13 och 14 april har
skickats ut till samtliga medlemmar i vårt distrikt. Lc Ludvika är som bekant den klubb som
står för arrangemanget och anmälan till detta ska vara klubben tillhanda senast den 22 mars.
Jag hoppas att många anmäler sig till arrangemangen. Det gemensamma distriktsmötet på
söndag den 14 april är faktiskt ett historiskt ögonblick. Det är starten på vårt gemensamma
samgående till det nya distriktet Mitt, även om det först börjar gälla from den 1 juli.
Insamling av begagnade glasögon
Det har framkommit rykten om att Lions har slutat med glasögoninsamling. Det stämmer inte.
Därimot har mycket glasögon kommit till förrådet i Linköping och pga av detta så ska man
fortsättningsvis skicka dem till följande adress istället:
Peter Lövin
Koordinator
Folkuniversitetet Resurspoolen
Stenvinkelsgatan 2 C
302 95 Halmstad
Tel: 0736-44 77 18
Det finns speciella lådor att samla in glasögon i. Lådan kostar fortfarande 49 kr +moms och då
ingår den självhäftande tejpen med namnet på beställande Lionsklubb. Företaget som
tillverkar lådorna är AB Närketryck, Hallsberg.
Beställning av lådor görs till Per-Åke Öster,Lingonstigen 28, 694 37 Hallsberg, tel: 058213334,mobil 070-580 89 88 epost. perake.oster@telia.com
Vid beställning ange leveransadress samt även till vilken adress fakturan skall sändas. Tänk på
att lådan faktiskt är utmärkt reklam för Lions. Se gärna hemsidan www.lions.se

Lions Cancerforskningfond (LCFF)
Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska sjukhuset i Uppsala bjuder in intresserade till ett
seminarium kring några av våra cancersjukdomar. Seminariet äger rum lördagen den 23 mars
kl 10.30-13.45, Campus, hörsal 1, vid Universitetssjukhuset i Örebro. Fem forskare som fått
bidrag från fonden, berättar om sin forskning.
Anmälan görs till Roland Thorstensson senast den 17 mars 2019.
rolandthorstensson@telia.com eller telefon 070-291 08 37
Det kommer även att bjudas in till ett seminarium i Uppsala den 6 april. Inbjudan kommer.
Intäkterna för februari blev 217 041,23 kr. Omkostnaden för månaden är 0,98 % av insamlade
medel. Kan Lions få bättre reklam!!! De klubbar i vårt distrikt som skänkt mest pengar till
fonden är under perioden 2018-07 – 2019-02 är:
Lc Kilsbergen 214 008 kr , Lc Hagfors 117 130kr, Lc Torsby 80 770kr, Lc Kolsva 51 250kr,
Lc Pålsboda 50 000 kr. Mycket bra gjort och ett stort GRATTIS!!
Jag påminner igen om att du även kan skicka gratulationskort till någon som du vill
uppmärksamma, där du samtidigt stöder cancerforskningen med en gåva.
Gå in på www.lcff.se och läs vidare.
Conventionandelar
Ett STORT GRATTIS till Lc Norberg som vann conventionchansen.
Påminnelse om Riksmöte 2019
Glöm inte att anmäla Er till Riksmötet i Västerås den 30 maj-2 juni 2019. Sista anmälningsdag
för hotellrum är den 15 mars och sista dag för att anmäla deltagande är 15 april. Se mera
information på www.lions.se
De Glömda Barnen – från Syrien och dess grannländer
Engagemanget för de syriska flyktingarna pågår även utanför insamlingsperioderna. Bidrag
strömmar in kontinuerligt. Den 31 januari var den totala
insamlingsresultatet 12 074 687 kr. Hittills har projektet
bekostat 48 skolmoduler. Medel i kassan, ca 2 064 688
kr kommer att användas för att uppföra ytterligare 10
skolmoduler och för matpaket. Helt otroligt projekt!!!
Månadens positiva kom ihåg:
” Se framåt- där finns framtiden!!
Vårhälsningar!!
Ulf Carlsson
Distriktsguvenör 101 B

