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NYHETSBREV NR 3 september 2016-09-01
Det påstås att Isaac Newton disputerade två gånger under sitt yrkesverksamma liv. Den ena
känner de flesta till och handlade om gravitationslagen. Den andra lär ha varit att bevisa att
desto äldre man blir desto fortare går tiden. Möjligtvis är berättelsen om den andra
disputationen en skröna. Jag kan i alla fall konstatera att tiden som DG går fort och nu är det
redan dags för mitt 3:e nyhetsbrev.
Under helgen den 19 - 21 augusti hade vi GR 2 i Avesta. Inte bara det, vi hade vår IP Bob
Corlew på besök. Vi har tur som ligger så tidigt i en IPs besöksschema, man kan bara
föreställa sig hur slitna de blir med tiden.
Om ni vill läsa och smaka på de senaste nyhetsbreven från vår IP, gå in på MD 101s hemsida.
Plocka ut det ur IPs nyhetsbrev som går att tillämpa i Sverige, det brukar alltid finnas något.
Det är intressant med IP breven, speciellt nu när vi inför 100 årsjubileet uppmanas att skapa
bestående projekt. Där Lions syns över längre tid. Om man tittar i förslagskatalogen, finns
det många helt omöjliga (i Sverige bygger inte Lions sjukhus). Det finns andra dock som är
helt realiserbara som exv. lekparksutrustning, parkbänkar och liknande.
Mitt medlemskap i Lions bygger på tre grundpelare.
Den första är möjligheten att på ett eller annat sätt kunna göra skillnad för andra.
Den andra att avkastningen på allt vi samlar in går fram som hjälp i en eller annan form.
Den tredje att klubbarna är suveräna i sina beslut och att beslut som tas på ett RM eller ett
DM enbart är rekommendationer. Med det följer också ett ansvar hos den enskilda klubben
att vara lojal mot fattade beslut. Idag har vi några projekt där jag ber er att förstå hur viktigt
det är att tillhöra ett större sammanhang
De aktiviteterna finns i kapitel 10 i verksamhetsplanen. Några som saknar en hel del
ekonomiska medel idag är bland annat Viking Camp som distriktet arrangerar nästa år. Där

har distriktet rekommenderat SEK 125 per medlem och år. En stor vädjan att skicka in till DK.
Om vi slutar ta emot andra i ett eget läger vart 3:e år kan klubbarna i distriktet inte längre
skicka ut några stipendiater till andra länder. Var en lojal klubb.
En annan insamlingsaktivitet som det finna ett RM beslut om är insamlingen till är
Jubileumskommittén om SEK 5000 per klubb och år. Där haltar inte bara vårt distrikt och
dess klubbar utan flera andra distrikts klubbar betänkligt. De avsatta medlen skall användas
till ungdomsprojekt i Sverige
Det handlar återigen om lojalitet och att inte bara hjälpa Lions att hjälpa dessutom att vi
med olika aktiviteter blir en synlig del av det hjälpande civilsamhället. Om vi inte syns, vem
vill då bli medlem i Lions?
Detta mail kom från Jan Åke Åkerlund vår MDLCIF söndagen den 29:e augusti
Hej alla,
JORDBÄVNINGSKATASTROF I ITALIEN DEN 24 AUGUSTI 2016
LCIF donerade inledningsvis 100 000 US$ ur Katastroffonden för omedelbar
katastrofhjälp, som på platsen hanteras av våra italienska lion vänner.
LCIF´s KATASTROFFOND behöver alltid påfyllning för att kunna agera direkt vid
inträffade katastrofer och därför har det gått ut vädjan om att klubbar som har möjligheter
donerar till denna fond.
Bästa LCIF-hälsningar
Jan-Åke
Visste Du att Lions i Italien har 41 000 medlemmar.
Alla insättningar till LCIF är Melvins Jones grundande vid USD 1000
Undrar ni var HANDBÖCKERNA ÄR?
Det behöver ni inte jag har dem. Jag tar med dem till DM 24/9. Jag räknar kallt med att alla
klubbar har åtminstone en representant med på DM. Ni som inte kommer får antingen snällt
vänta till dess ni får klubbesök eller hämta dem på mitt företag i Uppsala, Trion Tensid AB.
Det är bättre att komma till DM, då får man dessutom träffas trivas och bra diskussioner.

Jubileumskommittén har följande medskick i detta nyhetsbrev
Jubileumsinsamlingen
Målet som är satt för jubileumsinsamlingen är att varje klubb betalar in 5 000 SEK till sin
distriktskassör både under 2016 och 2017. Riksmötet, vi medlemmar, fastställde detta mål.
För de klubbar som ännu inte medverkat under 2016 kan fortfarande bidra och tillgodoräkna
insättningen till föregående verksamhetsår, gör det så snart som möjligt. Då har vi sedan
fram till våren 2017, vårt innevarande verksamhetsår, att fullgöra våra åtaganden.
Kan redan nu berätta att det blir en Liondag i hela MD den 6 Maj 2017, bra att redan nu
kunna lägga in i planeringskalendrarna.
Vår MDGMT Anna From Lindqvist hade en intressant genomgång av sitt uppdrag under vårt
senaste GR. Det har nu lagts ut på MDs hemsida och jag vill sammanfatta det hon sa. Det
handlar om två delar i vårt medlemskap. Att bli medlem och att stanna kvar.
Vårt medlemserbjudande är i korthet:
- Gemenskap
- Trofasta vänner
- Möjlighet att påverka
- Ledarutbildning
- OCH det bästa av allt: LYCKAN att hjälpa dina medmänniskor i Sverige
Hur får vi våra existerande och framförallt nya medlemmar att stanna kvar i klubben?
- Bra sociala relationer – värna och ta hand om varandra
- Bekräfta och beröm varandra
- Ge ett eget ansvar i något som engagerar
- Ge möjlighet till personlig utveckling
- Bekräfta viljan till hjälpverksamhet
När det gäller nya medlemmar, möt dem med öppna armar, öppen famn och den öppna
handen.

Nyheter från Lions Quest

Nr 51
Till Lions Quests hemsida

Full fart med Lions Quest
Hej alla Lions Quest-vänner.
Jag hoppas att ni alla har haft en underbar sommar. Nu börjar vi komma igång igen efter
semester och sommarlov. Här kommer det nya verksamhetsårets första nyhetsbrev.
•

•
•
•

Stiftelsen Lions Quest var med som utställare under Almedalsveckan i Visby. Vi delade
utställningsplats med CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) och
andra frivilligorganisationer. Ett stort antal besökare passerade vår monter och vi
genomförde även ett seminarium torsdagen den 7 juli klockan 14.00 - 15.00.
Jag var tre dagar i vimlet och informerade om Lions Quest. Intresset är stort för vårt
värdegrundsprogram samt vårt nya engagemang i idrottsrörelsen.
Vi kommer att fortsätta vår marknadsföring i de olika led vi jobbar med och vi ska nu se till
att vår utbildning av Lions medlemmar fullföljs.
Jag vädjar till alla Lions medlemmar att fortsätta sitt engagemang för Lions Quest, för det
har ju givit ett bra resultat hittills. Tack för ert stöd!

Stig Lundqvist
Ordförande i Stiftelsen Lions Quest

Ny prisbild på våra kurser
Sedan 2016-07-01 har vi infört en ny prisbild på de
kurser vi erbjuder. Istället för att ange ett pris per kurs
anger vi numera ett pris per deltagare istället. På så
sätt kan skolor och föreningar enkelt se hur pass billigt
det faktiskt är att genomföra våra kurser. Med
anledning av detta har vi uppdaterat våra produktblad
som finns på hemsidan. Klicka på följande länk för att
se de nya produktbladen: http://www.lionsquest.se/kursblad.htm
Vår broschyr revideras just nu, för att kunna uppdatera
den med aktuell information och de nya priserna.
Broschyren kommer att tryckas och läggas upp på
hemsidan senare i höst.

Vi har tagit fram en ny mintskylt som nu finns att beställa. De klubbar som säljer Lion
Mints kan alltså förnya utseendet på sina mintställ genom att beställa den nya skylten från
oss. Priset är 20 kr/st inklusive moms plus frakt. Beställningen gör du enklast på hemsidan
genom att klicka på följande länk: http://www.lions-quest.se/bestall-lion-mints.htm
Redan nu finns det 15 kurser inbokade till i höst. Det är en mycket bra början på
verksamhetsåret och jag hoppas att vi alla kan bidra till att det blir många fler bokningar
än så, för våra värdegrundsutbildningar behövs verkligen både i skolor och i föreningar
och de är mycket uppskattade av deltagarna. Kontakta gärna mig om du har frågor om
Lion Mints eller våra värdegrundsutbildningar.
Hälsningar
Anders Medin
Kontorschef och styrelsemedlem i Stiftelsen Lions Quest
Nyhetsbrevet skickas till alla distriktsguvernörer, zonordförande, klubbpresidenter och Lions
Quest-Coacher.

Återigen vill jag påminna om vår informationsdag för blivande, nya och gamla Lions den 17/9
på Scandic Infra City.

INBJUDAN ALLA LIONS 101 U
Lördagen den 17 september 2016

Plats: Scandic Hotell Infra City Upplands Väsby
Tid 0830-C:a 1530

Nu har du möjlighet att ta med dig dina kompisar, eller andra
Lionintresserade som vill höra mer om Lions, samt uppdatering för
alla medlemmar i våra klubbar Välkomna!
* det kommer två Cancerforskare och berättar om sin forskning
*Tullverket visar upp två hundar och hur de arbetar.
*Vad gör vi i Lions?
-information av vår Distriktsguvernör Thorbjörn Bengtsson.
-Medlemsinformation hur tar vi hand om våra medlemmar.
-Utbildningsfrågor till funktionärer inom Lions.
-Zonordförande berättar om sitt arbete.
-Lions klubb Vaxholm berättar vad man gör av sina insamlade medel.
-Diskussion Lions Världens största hjälporganisation, där allt går
fram, från våra projekts avkastningar.
*Anmäl er klubbvis så fakturerar vi anmält antal. Det går att anmäla
sig själv också och betala på plats.

stig.tierp@gmail.com senast 10 september
eller 070 792 34 44.
Kostnad 250 SEK kaffe med smörgås, lunch och föreläsare
ingår i priset.
Detta är ett projekt med föreläsning och Lionskunskap.
En dagordning kommer att finnas då du kommer.
Välkomna
Distrikt 101U
Stig Lundqvist
GLT (Utbildningsansvarig)

Avslutningsvis
De Glömda Barnen kampanj nr 2 kommer att starta i oktober och pågå till slutet december.
Det kommer snart mer information om det. Den som vill ha bildspel och talar information
som tillhör bildspelet ombedes ta kontakt med DG så skickar jag över det i ett separat mail.
Nästa månad kommer ett nytt DG brev, håll ut till dess.
Med vänliga Lions hälsningar,
DG
Thorbjörn Bengtsson

