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Hej Lions! 
 
Vi är mitt i Adventstiden.  Ett sista brev hinner vi med innan vi firar Jul och innan vi ringer ut det 
gamla och in det nya året.  Mitt i Lions verksamhetsår 18-19 är vi också.  Att sammanfatta det 1a 
halvåret gör jag i januari-brevet.  Direkt efter Trettonhelgen skall jag träffa Lionsvännerna i GAT-
kommittén och i DRs arbetsutskott för att utvärdera det första halvåret och för att justera kursen för 
resten av verksamhetsåret under 2019. Vi får även ta sammanslagningen med Distrikt 101SM och 
zonerna 1 och 2 i Distrikt 101SV, d.v.s.  det nya ”Distrikt 101S”, med i planeringen. 
 
En viss uppdatering kan jag ge här i alla fall.  Ingen munter läsning, men vi måste våga se sanningen.  
Den gäller en rapport, som jag varje månad får från LCI, ”Status bland klubbarna i Distrikt 101S”. 
Uppgifterna nedan gäller t.o.m. november 2018. 
 
Under de första 5 månaderna har 38 medlemmar avregistrerats medan 22 nya har tagits in. D.v.s. en 
minskning med 16 medlemmar.   
Det aktuella medlemstalet är 1 233 och jämfört med läget för 12 månader sedan, som var 1 288, har 
distriktet tappat 55 medlemmar.  Om vi ser det positiva i detta kan vi konstatera att vi i år har tappat 
3 medlemmar (netto) per månad och att siffran för 17-18 var 4,6 medlemmar i snitt.   
Hoppas att det tyder på ett trendbrott! 
Antalet klubbar är idag 45 varav 15 klubbar har 20 eller mindre medlemmar och 10 med 35 eller fler. 
Det finns 3 klubbar som har mindre än 15 medlemmar.  
 
I MD101 Sverige totalt har 289 medlemmar avregistrerats medan 202 nya medlemmar tillkom. Det 
ger ett medlemstapp på netto 87 personer.  Medlemstalet i november låg på 9861.  Jämfört med 
samma period för 1 år sedan är medlemstalet idag 407 lägre. 
 
MDGMT (Sveriges Lions Medlemsansvarige) Anette Sjöberg uppmanade oss alla som var närvarande 
på senaste GR-mötet (Uppsala, 17 nov.) att på allvar fundera över vad som kan göras för att bromsa 
utflödet av medlemmar.  Starta en dialog inom distrikten med distriktsråden och med hjälp av 
klubbarna. Måste vi och vågar vi försöka oss på något nytt?  MDGMT undrade bl.a. om vi inte borde 
våga tänka ”andra medlemsformer”.  Hon vädjar om hjälp och vi Lions är till för att hjälpa; också 
varandra! 
 
Jag har bett Lions i vårt distrikt att lätta på hjärtat och t.ex. skriva ”insändare”.   
 
Följande gäller medlemmar och även min fråga som ligger ut angående varför inte fler kvinnor tar på 
sig ledande roller.  
Citat: " Varför detta ständiga tal om kvinnor i Lions. Det vi behöver är kunniga, engagerade, drivande personer 
och det finns många kvinnor som är, såväl som män. Skall vi komma dithän måste vi ställa samma krav på alla 
som vill bli medlemmar. I en klubb inom 101S måste alla som söker medlemskap  bli medvetna om att man är 
beredd att ta ansvar och leda projekt och kunna tänka sig att bli president eller annan viktig roll, samtidigt som 
kvinnors och mäns olika tänkesätt måste tas till vara. Med tydliga direktiv ökar också attraktiviteten att bli 

medlem. Men vi skall också framhålla all den trevnad och gemenskap som byggs upp inom Lions"  Slut citat. 
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En annan insändare gäller värdegrundsfrågor; Lions Quest 
 

 

Det är en av de största satsningar som har gjorts från Lions sida, 
att via lärare och övriga vuxna, nå barn och ungdomar inom 
området etik och livskvalité för att erbjuda dem en drogfri uppväxt 
som även är fri från mobbning och våld! 
Kontakta gärna mig ang. frågor, och om dom övriga kurserna! 
LQ ansvarig Brittmarie Lindquist  

bm.lindquist@gmail.com 
Tel.: 070 741 3255 

Kommittén för Miljöservice vill framföra följande: 
Efter förslag från distriktets kommitté för miljöservice, har DRAU beslutat att vi köper in 1.000 stycken blå 
flaskor i miljövänlig plast. På flaskorna finns Lions emblem samt ”drick kranvatten” m.m. När ni i er klubb gör 
en miljöaktivitet där barn eller ungdomar deltar i, kan ni rekvirera flaskor som motsvarar antalet barn i 
aktiviteten. Ni betalar endast fraktkostnaden för flaskorna från Ystad till er själva. Lions kontakt i Ystad är Eddy 

Sundberg tel. 070-2264643 alt. eddysundberg@hotmail.com 
 

Lions Rent Vatten 
Lions Rent Vatten, LRV, har till dags dato genomfört vattenprojekt i Tanzania omfattande cirka 70.000 
personer, 24 skolor, ett stort distriktssjukhus och 8 vårdcentraler. Mer än 50% av befolkningen på landsbygden 
saknar rent vatten. Målet för LRV är att nå minst 100 000 personer.  
 

Flera platser/byar står på kö och för tre nya byar med totalt cirka 30.000 personer finns detaljerat underlag 
framtaget. LRV behöver ytterligare ekonomiska resurser för att fortsätta. LRV har sedan start arbetat i mycket 
nära samarbete med distrikt 101S och erhållit betydande bidrag från klubbarna i distriktet. Nu vädjar vi igen. 
 

För att genomföra projekten i de tre byarna behövs cirka 3 mkr kronor. Vi planerar en ansökan till LCIF om 
maximalt belopp US$ 100.000 (cirka SEK 900.000 kr). För den behövs en medfinansiering som är lika stor. Med 
de pengar LRV redan har krävs ytterligare cirka 1,5 mkr för att få full medfinansiering och nå de nödvändiga 3 
mkr kronorna.  LRV vet hur vattenanläggningar kan byggas effektivt och hållbart och hur investeringsmedel 
förmedlas på ett säkert sätt. 
Vi vädjar till klubbarna! Det nödvändiga tillskottet svarar mot cirka 1.250 kr per medlem i distriktet. Alla bidrag 
– stora som små – är mycket välkomna! 

www.lionsrentvatten.se 
Projektgruppen för Lions Rent Vatten    

 
De Glömda Barnen – Djungelboken 
Ralf Melin får ofta frågor ang Djungelboken och att insamlingen till De Glömda Barnen avslutas nu vid 
årsskiftet.   
GRO Nils-Erik Borggrens skriver ett förtydligande: 
Det är riktigt att den generella insamlingsperioden för De gömda barnen avslutas vid årsskiftet.  
Den överenskommelse vi har med Dröse o Norberg är att insamling i samband med konserter ska gå till De 
glömda barnen och att därmed insamlingen förlängs på de platser där konserten går. Det var lika vid de 
konserter som gick i våren -18. 
 
Att vara med på konserter är också ett sätt för Lions att synas och få publicitet för angelägna 
insamlingsprojekt.  

mailto:bm.lindquist@gmail.com
mailto:eddysundberg@hotmail.com
http://www.lionsrentvatten.se/
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Djungelbokens turnéplan för 2019 är på 19 platser från 6 jan – 9 mars.   
 
Vid frågor eller annat hör av er snarast till Ralf Medin eller mig, 
GRO Nils-Erik Borggren. 

 
Enligt turnéplanen kommer ”Djungelboken” till Helsingborg 20 januari och till Malmö 9 mars. 
 
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.   
 Ansökan kan gälla t.ex. invandrarungdomar, sportklubb, parasport eller annan förening. I något fall 
har även en person ”eldsjäl” erhållit medel.  Ur ansökan bör framgå följande:  Projekt: Mottagarens 
namn och kort vad gäller ansökan Kontaktperson: Namn och kontaktuppgifter  Bakgrund: Information 
om mottagarens verksamhet  Syfte: På vilket sätt kan bidrag hjälpa sökande  Motivering: På vilket 
sätt kan ett bidrag göra skillnad.    
Skriv kortfattat och med tydlig motivering, det är HMS Konungen som personligen avgör vilka som 
får.   Ansökan skickas till undertecknad senast den 10 jan 2019! 
 
Charterbrev 
Charterbrev från nedlagda klubbar efterlyses.  Att ha ett charterbrev underlättar bildandet av en ny 
klubb.  Bl.a. slipper man kravet att den nybildade klubben skall ha minst 20 medlemmar. 
 
Fredsaffisch 

 

På DR2 i Kivik valdes en vinnande fredsaffisch.  Hör och häpna, Allerums skola 
vann distriktstävlingen igen! Ebba Oskarsson i klass 6 heter tjejen som vann den 
här gången. Hennes motivation till teckningen var: Vem du än är, Var du än är, 
Är du älskad. Grattis Ebba, grattis Allerums skola och tack LC Sofiero för ert 
arbete i teckningstävlingen. 

 
Jag vill tacka er som skickat in insändare.  Jag vill även tacka mitt distriktsråd och funktionärer som 
har bidragit till att ”Lions i 101S rullar på” och sist, men absolut inte minst; alla ni medlemmar som 
står för själva kärnverksamheten; att hjälpa!  Enligt handboken är vår uppgift att göra det möjligt för 
de frivilliga att tillhandahålla hjälpinsatser i samhället, tillgodose humanitära behov samt främja fred 
och internationell förståelse genom Lions klubbar. 
 

Gunilla och jag önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!  

 

DG Janne 

 


