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”Minns i november den ljuva september”
Lionsvänner och partners, då är vi återigen på väg in i det mörka november, det hindrar inte
våra klubbar i sitt Lionsarbete, många har aktiviteter som Världens Barn, De Glömda Barnen
och förberedelser för kommande julmarknader.
Den goda och stolta klubben
Det är intressant att besöka distriktets klubbar, alla har olika aktiviteter, olika medlemsantal
och olika medelålder. En del oerhört aktiva andra mer måttliga. En del klubbar är riktigt bra
klubbar, andra har förbättringspotential. Jag har tänkt en hel del på vad det är som utmärker
en bra klubb? Det är många egenskaper att väga samman. Engagemanget – det inre livet –
den egna identiteten – deltagandet i zon – och distriktsarbetet. Men vem säger att just den
klubben Du tillhör är Lionsklubben med stort L?
Det är inte vi distriktsguvernörer, eller de som är zonordföranden, det är överhuvudtaget
ingen utomstående alls som avgör var den goda bra klubben finns. Det är endast Du och
Dina klubbmedlemmar som bestämmer om ni är en bra klubb, har bra aktiviteter, bra trivsel,
goda kompisar och vänner som tar hand om varandra.
Det är bara Du och dina klubbkamrater som avgör det, oavsett yttre faktorer. Visst är det så
att klubbar med egna eller fasta lokaler har en stark identitet, det underlättar. Till syvende
och sist är det klubbens egen inre anda och inre styrka som definierar den bra och goda
klubben.
Var stolt över Din klubb och framförallt över Ditt medlemskap i Lions. Stolthet smittar och
ökar nyfikenheten hos de vi vill ha som medlemmar. Välkomna nya medlemmar med den
öppna handen, den öppna famnen och det goda och förlösande skrattet. Då fortsätter
klubben vara den goda och bra Lionsklubben. Det är viktigt att vi visar oavsett i vilka

sammanhang vi är, att vi är Lionsmedlemmar. Det är dessutom så enkelt, det räcker att ha
Lionsmärket synligt på kläderna. Vågar vi berätta om hur bra Lions är? Finns risken att det
uppfattas som skryt? Visst vågar vi berätta och visst finna risken att vi skryter, men varje
gång jag tänker på det, tänker jag på en man jag mötte i mitten av 1970-talet. Han hade
skotska anor och förutom att i rakt nedstigande led vara ättling till Maria Stuart hade han
varit RAF pilot under andra världskriget. Han tillrättavisade mig under en diskussion med
följande:
” There is just one thing that is worse than to be proud of your country and that is to be
ashamed of it”
Jag tycker det är lätt att våga vara en stolt Lion.
Ny zonordförande i zon 1
I zon 1 som hittills saknat zonordförande kommer ZO, Jan Hallström, tillika ordinarie ZO i zon
två att vikariera som ZO under resten av verksamhetsåret. Vi hoppas att det kommer att
inspirera er i klubbarna och att ni dessutom bestämmer er för att under nästa verksamhetsår
utse en ZO och vZO från de egna leden.
Zon 7
I zon 7 saknar distriktet och ni i klubbarna fortfarande en ZO, jag har redan i andra
nyhetsbrev gett uttryck för hur tråkigt det är. Mot bakgrund av ZOs mer aktiva roll som länk
mellan distriktet och klubbarna kan jag bara konstatera att en hel del nyttig information från
LCI, MD och distriktet fastnar på vägen och går förlorad för er.

De glömda barnen
Kampanjen för insamling till de glömda barnen pågår nu för fullt. Något att hålla i minnet är
att De Glömda Barnen är ett eget Lionsprojekt, Lions till Lions. Jag delar gärna med denna
text från Lions Club Mörbylånga.
”Flyktingbarn från Syrien får hjälp av bland annat Lions i Sverige.
Mest utsatta just nu på vår jord är de syriska flyktingbarnen. De absolut fattigaste finns i läger
i närområdet, exempelvis i läger i Turkiet. För att hjälpa de barnen startar nu Lions insamling
nummer två (första insamlingen var 2015). Det handlar om att ge barnen möjlighet att gå i
skola samt att de får mat- och hygienpaket och leksaker.
Målet för insamlingen är 10 miljoner. Insamlingen pågår till den 31 december och Lions
vädjar till allmänheten och företag i Sverige att hjälpa till.
Sedan tidigare har Lions delat ut mat- och hygienpaket samt leksaker till barn och deras
familjer, cirka 2 000 familjer har hittills fått hjälp. Nu går projektet vidare med att ge
möjligheter för barnen att få gå i skolan, skolmoduler byggs för de insamlade medlen.

* Det är ett sätt att hjälpa barnen få tillbaka livsgnistan och tilltron till vuxna människor igen.
Barn är sårbara och formbara och får de inte utbildning, vilket också är sysselsättning, kan de
bli frustrerade och därmed en ”tickande bomb” och bli en rekryteringsbas för ”daesh”. Skolan
ger barnen något lustfyllt i en annars hopplös vardag, säger Åke Nyquist, medlem i Lions
Tillberga och tillika projektledare.
Redan har fem miljoner kronor samlats in och nu är målet med den nya insamlingen att samla
in 10 miljoner kronor för att hjälpa flyktingbarnen på plats. De som aldrig har en chans att ta
sig någon annanstans i Europa.
Ditt bidrag kommer göra skillnad och dina pengar går fram.”
Världens Barn
Jag har fått en del frågor om hur mycket Världens Barn kampanjen har samlat in under
kampanjen 2016. I nuläget är det inte möjligt att hitta uppgifter om det, på goda grunder kan
vi nog anta att det är ungefär lika mycket som tidigare år, det vill säga omkring SEK 60-70
miljoner. Hur stor andel av det som kommer via olika Lionsaktiviteter, från klubbar och annat
Lions är antagligen väldigt svårt att särredovisa. Min uppfattning är att Vi, Lions, tillsammans
med Röda Korset och Rädda Barnen är de största insamlingsakörerna.

Riksmötet 2017
Det är naturligtvis onödigt att upprepa att Riksmötet 2017 är i Upplands Väsby på Scandic
Infra City. Här kommer några viktiga kom ihåg om RM 2017.
Riksmötets kulturstipendium
I samband med Riksmötet utdelas ett kulturstipendium eller flera stipendier. Det är 101 U
som svarar för det stipendiet. Distriktet där RM anordnas ansvarar för att ett
kulturstipendium går till någon eller några kulturarbetare boende i distriktet. Vi i
Riksmöteskommittén behöver förslag till stipendiater. Desto fler desto bättre, så varsågoda
och inventera vilka företrädesvis unga lovande kulturpersonligheter som ni har inom
klubbens område. Sedan blir det vi i Riksmöteskommittén som bestämmer. Det kan som sagt
vara allt från ett till tre stipendier och stipendiesumman totalt blir mellan SEK 10 – 25 000.
Summans storlek fastställs av DG och DK i samförstånd. Man kan föreslå författare, musiker,
poeter, konstnärer bara för att nämna några.
Vi vill ha förslagen senast den 15:e mars, 2017.
Externa utställare Riksmötet
Vi tar gärna emot externa utställare till Riksmötet, vi kommer att ha två kategorier.
Kategori 1 som är enbart utställare .
Kategori 2 som också annonserar i vårt programblad.

Kategori 1 betalar SEK 1000 och kategori 2 betalar SEK 5000.
Interna utställare Riksmötet
Till interna utställare räknar vi andra Lionsverksamheter inklusive de som söker kommande
RM samt tullhundarna. De har kostnadsfria utställningsplatser.
Sponsorer till Riksmötet
Vi tar givetvis gärna emot sponsring till Riksmötet. Det behöver nödvändigtvis inte vara
ekonomiska medel utan hjälp med trycksaker, plast-, eller pappersbagar till registreringen,
tryckning av pikétröjor för funktionärer m.m. är tillika välkommet.

Jubileumskommitténs insamling för barn och unga i Sverige
Jubileumskommittén påminner om sin insamling under 2016 – 2017. det finns många barn
och ungdomar i Sverige utan ekonomiska möjligheter att 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 till exempel kan: Åka på sommarkollo, delta i intressanta fritidsaktiviteter
eller delta i utflykter.
Riksmötet 2016 beslutade att klubbarna ska avsätta SEK 5000 per år under 2016 och 2017.
Insättning på PG 90 1948-0 alternativt Swisha 9019480 Märk Jubileumsinsamlingen Sveriges
Lions Hjälpfond.

YE – Viking Camp 2017
Martina Nordlund som ansvarar för den kommande sommarens Viking Camp meddelar att vi
fortfarande behöver fylla på lägerkassan. Den rekommenderade avgiften är SEK 125 medlem
och år. Det finns fortfarande som alltid ett skriande av värdfamiljer. Värdfamiljerna behöver
inte vara Lionsmedlemmar. De kan mycket väl vara familjer med ungdomar i
lägerdeltagarnas egen ålder 17 – 23 år.
Barndiabetesläger
Vårt distrikt 101U står för kostnaderna eller en stor del av kostnaderna för de
barndiabetesläger som vi har i Ängskär under somrarna. Det är en oerhört uppskattad
lägerform som dessutom lyfter barnens självförtroende speciellt när de får träffa andra i
samma situation som de själva är i.
Vi beslutade efter ett förslag under pågående distriktsmöte den 24:e september att
rekommendera distriktets klubbar att bidra med SEK 25 per medlem och år. Under de

senaste åren har vi haft en hel del oaktiverade medel på barndiabeteskontot. De har täckt de
senaste årens barndiabetesläger. Nu , är det åter dags för påfyllning.
Det blir lägerverksamhet för diabetesbarn i Ängskär även denna sommar.
Gruppen Afrodite
Sånggruppen Afrodite som består av artisterna Gladys del Pilar, Blossom Tainton och Kayo
Shehoni kommer att turnera i Sverige. Vi Lions Vänner och Ralph Melin erbjuder de ett
samarbete med Lionsklubbarna på de orter de kommer att uppträda. Om den lokala
Lionsklubben medverkar med biljettförsäljningen går en del av intäkterna till klubben ifråga.
Turné- och spelschema kommer snart och om de uppträder i vårt distrikt är det ett utmärkt
tillfälle att fylla på aktivitetskassan för de klubbar som berörs.

Den närmaste tidens kalendarium och viktiga datum
Distriktsrådsmöte 2
Nästa distriktsrådsmöte är lördagen den 19:e november. Plats är i Uppsala och vi kommer
att vara på Träffpunkten Storgatan 11 i centrala Uppsala. Kallelse och dagordning kommer
separat. Helgen innan har vi GR3 i Gävle
Världsdiabetesdagen
Världsdiabetesdagen äger rum den 14:e november.
Internationella Leodagen videotävling
Internationella leodagen firas den 5:e december och Leos kan videofilmstävla via
SquadGoals. Mer information finns på LCIs hemsida
Motioner till RM 2017
Motioner till Riksmötet 2017 skall vara distriktsguvernören tillhanda senast den 31:a
oktober. Motion med distriktsrådets yttrande skall vara MD kontoret tillhanda senast den
30:e november året före riksmötet.
Fredsaffischtävlingen
Mer information finns på LCIs hemsida. Tävlingens tema 2016 – 2017 är ”Fira fred”.
Lions video: Stiftelsen
Den sista videon i Lions historiska jubileumsserie fokusera på Lion Clubs Foundation,
välgörenhetsorganisation en inom Lions Clubs International som har påverkat liv sedan 1968.
LCIF hjälper lionmedlemmar runtom i världen att ge assistans vid katastrofer och

tillhandahåller USD 100 miljoner till katastrofhjälp, och det bara under det senaste
decenniet. LCIF program innefattar Lions Quest, Sight First, Seende Barn och en spruta, ett
liv.
OBS! Nomineringar
Då kommer vi till något där jag verkligen vill uppmana samtliga klubbar vara solidariska mot
distriktet och multipeldistriktet. Det gäller nomineringar till båda. En fungerande demokrati
och ett fungerade medbestämmande i Lions kräver att alla klubbar i distriktet deltar i
nomineringsarbetet. Nomineringarna till multipeldistriktet skall vara distriktets DNV
tillhanda senast den 2016-12-31 och nomineringarna till distrikt 101U senast till distriktets
DNV tillhanda senast den 2013-12-31. Jag hoppa att det blir riktigt många i år som
kandiderar till olika befattningar inom Lions.
GR 3
Nästa guvernörsrådsmöte är i Gävle den 11:e till den 13:e november i Gävle. Program och
tider finns på multipeldistriktets hemsida. Det inleds med en middag på kvällen den 11:e
november och avslutas i princip efter lunch eller strax därefter på söndagen den 13:e
november. Anmälningsformulär finns på hemsidan.

Avslutningsvis
Till detta nyhetsbrev kom inga nyheter från distrikt 101Us klubbar eller kommittéer. Jag vill
påminna om att möjligheten att skicka in notiser, rapporter och direkta nyheter från
klubbarna finns. Visserligen är det DGs privilegium att publicera eller ej och att redigera eller
ej.

DG/ Thorbjörn Bengtsson 2016-10-24.

