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Bästa New Voices i Europa! 

Ett nytt år har börjat och vi ser fram emot 
att arbeta med dig under det andra 
halvåret av vårt New Voices-initiativ. 
Mycket har hänt sedan förra året när vår 
internationella president, Gudrun 
Yngvadottir lanserade detta program. 
Många New Voices arbetar med service, 
medlemskap, ledarskap och 
marknadsföring. 

Vår webbplats för New Voices: fylld med 
resurser, webbsidor, berättelser och 
information för dig. Här hittar du alla 
inspelningar av de webbinarer som 
arrangerats under de senaste 6 
månaderna. Du kommer också att hitta 
schemat för det kommande webinarierna. 

Registrera dig och bli med oss! 

 

Om du planerar en workshop eller ett 
symposium, ladda ner dokumenten. Dessa 
guider kommer att lära ut allt du behöver 
veta hur man organiserar och ansöker om 
finansiering. 

Teamet New Voices CA4 har varit mycket 
upptagna under de senaste 6 månaderna. 
Under Europaforumet i Skopje anordnade 
Makedonien ett framgångsrikt New Voice-
seminarium. Det var så många som deltog 
och många Lions var tvungna att stå 
utanför konferensrummet för att få en 
glimt av seminariet. 

Vilken entusiasm! Slutligen kunde alla 
nominerade New Voices starta sina 
uppdrag. 
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Är du en nominerad New Voice i ditt 
distrikt? Här är några exempel på vad du 
kan göra inom ett av de 4 områdena i New 
Voices. Berätta för oss historierna om 
serviceprojekten från dina Lionsklubbar! 

SERVICE 

Lions i Sverige har skänkt 36 skolmoduler 
och har delat ut matpaket, skolmaterial 
och leksaker till de syriska barnen som 
befinner sig i flyktingläger i Turkiet. 

 Bilder Nilgün Njord 

 

 

 

 

 

 

Det finns så mycket behov, 
särskilt på vintern.  

Lions i Norge sänder till 
Syrien lastbilar med varma 
kläder och skor för barn i 
nöd 

 

Har du fler serviceaktiviteter skriv din 
information i vår New Voices Facebook 
sida #NewVoicesService.   

 

 

 

 

 

 

Ett serviceprojekt i Rumänien. 

Med fokus på serviceprojekt som ofta 
gjorts av kvinnliga Lions kan du stimulera 
andra att tänka på nya projekt. 
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Lions i Makedonien samlar in pengar och 
ger tillbaka till alla barn i staden. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Lions i Albanien delar ut ögonskärm. 
Många albaner kommer lång väg för att bli 
ögonscreenade. 

Bli inspirerad och samla historier om 
serviceprojekten i ditt område, dela dem 
på Facebook. Inled nya serviceprojekt och 
skriv och visa så att alla får veta! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett service projekt i Italien  kallas 
“Återanvändning av gamla leksaker”. Lions 
medlemmar samlar in begagnade mjuka 
leksaker, decinficerar mjukissakerna och 
skickar dem till barn i Afrika. 

Ytterligare ett projekt från Italien: 

 

Lions New Voices besöker kvinnor i 
fängelse och deras barn. Lions ger barnen 
böcker, leksaker, skolmaterial och de 
förser institutet med tvättmaskiner och 
andra förnödenheter. 

 

Vänligen fyll New Voices Facebook-sida 
#NewVoicesService med dina exempel. 
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MEDLEMSKAP 

Vi får ofta frågan vad New Voices kan göra 
för att få fler medlemmar. Är det inte det 
globala åtgärdsteamet, GAT:s område att 
lösa problemet? 
Fundera på när du gick med i din 
Lionsclub. Kvinnor talar ofta med kvinnor 
och inspirerar dem att gå med. Försök att 
stimulera manliga klubbar om 
möjligheterna att få kvinnliga medlemmar 
i klubben. I Europa har vi den lägsta 
andelen kvinnliga medlemmar i Lions 
klubbar. Initiativet New Voices 
definierades för att vi ska uppnå 
jämställdhet i framtiden. 
 
De tyska New Voices anordnade en 
workshop på Europa Forum i Skopje för att 
diskutera hinder och möjligheter. Lions 
från hela Europa deltog i denna session 
och arbetade tillsammans för att få fram 
lösningar. Resultaten kommer att samlas 
in och kommer att bli tillgängliga för alla 
New Voices i Europa. 
  

 

Gruppen presenterar stolt resultatet av 
diskussionerna. 
 

I Rom anordnade Italienska New Voices 
Speaker, PDG Carla Cifola ett seminarium. 
Mer än 120 Lions från hela Italien deltog i 
detta mycket välorganiserade seminarium. 
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LEDARSKAP 

Vi har många utmärkta kvinnliga ledare i 
Lions och för första gången på 100 år leds 
Lions av en kvinna. Detta är ett underbart 
tillfälle att locka fler kvinnliga ledare från 
andra organisationer. Genom att leta och 
använda våra nätverk kan vi hitta dem. 
 

 

I Österrike har distriktsguvernören i 
distrikt 114 O, Karin Widerman, planerat 
att hålla ett symposium för kvinnor i 
Baden/Wien med kvinnor från olika 
områden inom politik, ekonomi, hälso- 
och sjukvård, utbildning och kultur samt 
med kvinnor, som står på skuggsidan av 
livet. Det kommer också att anordnas en 
paneldiskussion. 
 

 

 

I MD105 England blev unga nya ledare 
utbildade för att göra skillnad i framtiden. 
 

 

I Tysklands diskuterar Leos inte olika kön i 
klubbarna. Leos har inga manliga eller 
kvinnliga klubbar. Det är vår framtid. 
Inom många områden, i regering, inom 
ekonomin, vetenskap och utbildning, är 
kvinnor på väg mot toppen. Lyssna på vårt 
webbseminarium organisera ditt eget 
symposium! 
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MARKNADSFÖRING 

Sist men inte minst talar vi om New Voices 
och marknadsföring. I åratal har vi kämpat 
vi för att få ut våra meddelanden i media. 
Den bäst bevarade hemligheten säger 
många att vi i Lions har. Det är dags att 
ändra på detta. Rollen i New Voice 
marknadsföring är att sprida och tala om 
kvinnor som arbetar, kvinnor i ledande 
roller och kvinnliga medlemmar i Lions 
klubbar. Du som arbetar med New Voice 
marknadsföring vet hur man gör det. Du 
använder dina kunskaper och erfarenheter 

på sociala medier för att skicka in så 
mycket du kan. Du kan använda ditt 
nätverk också i traditionella medier för att 
få artiklar i tidningarna. Du kan också göra 
intervjuer om vad kvinnor i Lions gör. 
 
Vi har redan fått många personliga 
berättelser från nya röster över hela 
Europa.  
 
 

Detta kan också förändra Lions 2019 så att 
vi syns och hörs för fler människor utanför  
Lions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår internationella president, Gudrun 
Yngvadottir, presenterar årets fredsaffisch 
tavla till Makedoniens president på Europa 
Forum i Skopje. 
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Nu ser vi fram emot nästa händelse under 
året och vi är vi redan upptagna att 
förbereda oss för….. 

- att fira International Women's Day med 
mycket uppmärksamhet. 

 

Lions kommer att tillsammans med FN 
diskutera frågor om jämställdhet i både 
New York och Genève. New Voices i 
Europa kommer att ha en särskild uppgift. 
Vi ska arbeta för den 8 mars på alla 
områden och låt alla kvinnliga Lions finnas 
på bilderna under denna dag. 

Registrera dig för det särskilda 
webbseminariet på webbplatsen New 
Voices: 

Rubrik: Firande av International Women's 
Day 

Torsdagen den 24 januari 2019. 

Webinaret kommer att spelas in, om du inte har 
möjlighet att delta just denna dag. Du får många 

idéer och tips om hur du kan arbeta med 
förberedelserna inför den 8 mars.  

Teamet är redo att samarbeta med dig, 
svara på frågor och ge stöd och hjälp med 
seminarier och workshops. 

Missa inte denna unika möjlighet. Just du 
är vald för att Lions Clubs International 
tror på dig. 

 

Spännande nyhet! 
4 nominerade New Voices från Europa 
som sänt in sina berättelser till LCI 
kommer att delta i tävlingen om årets 
New Voice. 

 

Våra nominerade från Europa är: 

Zeynep Kicasinan, district 118R Turkey 

Ólöf Ingebergsdóttir, district 109A Iceland 

Daniela Gross, district 114M Austria 

Armelle Bonneton, district 107SW France 

Tack för ditt bidrag, din entusiasm och din 
Lions anda! 
 

Bästa hälsningar  

The New Voices CA4 Team 

Elisabeth Haderer, Chairperson 
Carla Cifola, Speaker 
Daniela Holzheimer, Speaker 
Eva Persson, Speaker. 


