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Livlig november F-distriktets Lions! 

Det nationella temat för november är hunger. Vid en första anblick kan det verka som att hunger inte längre är 

bland de problem som behöver lösas. Vid närmare eftertanke har Lions alltid vidtagit åtgärder för att bekämpa 

hunger i åratal. Vi har skänkt matkassar som består av överskottsprodukter från butiker och andra donationer, 

och vissa klubbar har som standardverksamhet att tillhandahålla gröt, soppa med mera, antingen till alla 

förbipasserande eller till exempelvis invånare på en anläggning. 

Idag har återvinning och att undvika att slänga produkter, särskilt mat, blivit en ganska global strävan. Vår Lions 

verksamheten är på rätt spår, även om vi inte jagar trender. Detta är också trevligt att nämna för potentiella nya 

medlemmar. 

Nu i november kan klubbarna överväga om det finns ett lämpligt sätt att tackla hungern med den egna klubbens 

agerande under den här säsongen. 

Förutom barn och ungdomar är huvudfokus för Lions aktiviteter att stödja äldres livskvalitet. LC Vasa-Vasas sätt är 

att anordna en dagsutflykt för de boende i servicehusen i området. Minibussar och handikapp taxibilar hämtar de 

intresserade och tar dem till utflyktsmålet, där klubben har ordnat mellanmål och litet program. Värdefull 

serviceverksamhet har stått på klubbens program i flera år. 

 

Barnens Lions-skidning 

Briljanta lionklubbar! Nu är det dags att fatta ett beslut och genomföra barnens Lions-skidning, eller om det inte 

finns någon snö, så kan ett utomhusevenemang hållas. Det finns tydliga instruktioner om hur man organiserar det 

och medaljer kan erhållas från 1,75 € per st  av Lions webbutik.  

Jag hoppas att denhär barnskidåkningen/friluftsevenemanget kommer att vara en bestående möjlighet för barn. 

Ett litet tips, evenemanget kan introducera föräldrar till barn som potentiellt är framtida Lions. 

Nu jobbar alla aktivt för barnens glädje, för det får oss också att må bra. Ge mig information om evenemang, jag 

kommer att skicka in distriktsevenemang till nationell nivå för statistik så att vi vet i vilken utsträckning vi har varit 

framgångsrika i arrangemangen. Om du har några frågor, kontakta mig också. 

Nu sätter vi igång! 

 

Lions lotterna 

Inlösta lotter den 6.10.2021. Totalt 449 med 45 vinster, eller cirka 10%. Helkama el-cyklar har inte vunnits än så 

länge, men däremot 7 Jopo -cycklar. Varje lotteriköpare bör registrera sin lott, även om det inte finns någon vinst 

https://www.lions.fi/toiminta/yhteistyokumppanit/suomen-hiihtoliitto/
https://www.lions.fi/uutishuone/ajankohtaista/hiihtomitalit-saapuivat-verkkokauppaan/
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på lotten. Endast genom att anmäla dig till lotteriet deltar du i utlottningen av huvudvinsten, alltså 3 

resepresentkort. Lotterier registreras på www.lions.fi . Scrolla ner på framsidan för intressant för medlemmar så 

hittar du en punkt för att registrera din Lions lott. 

  

Ansök till instruktörsutbildningen för valkrets (VP) IV 

Valkrets IV (Europeiska) lionmedlemmar som är intresserade av att delta i Lions officiella kvalificeringsprogram för 

utbildare i Frankfurt, 26-29 mars 2022, måste skicka in sin ansökan senast den 26 december. Läs 

behörighetskraven och skicka in din ansökan. LÄS MERA INFORMATION HÄR   

  

Var är LCIF-mottagarna nu? 

Vid tre års ålder fick Cross ögonscreening genom Lions KidsSight USA-program. Det konstaterades att hans syn 

hade varit allvarligt nedsatt. Han fick genast glasögon. Femton år senare kontaktade Lions Clubs International 

Foundation (LCIF) Cross för att fråga hur han mår nu. Via länken kan även en video på mindre än tre minuter och 

finska eller svenska undertexter slås på.  KOLLA NU   

 

En liten administrativ påminnelse om klubbens månadsrutiner. Medlemskapet i klubben bör registreras varje 

månad på MyLCI. Anteckningar i registret bör göras även om det inte skett några förändringar i antalet 

medlemmar under innevarande månad.  Anteckningen tar inte många sekunder. Det är lämpligt att registrera 

antalet medlemmar direkt efter månadsmötet. Om klubbsekreteraren inte vet hur man gör detta kan du fråga 

den tidigare sekreteraren eller distriktets ICT-samordnare, Raimo Sillanpää,  raimo.sillanpaa@lions.fi, +358 40 52 

000 44. Från och med säsongens början har han svarat på mångas frågor. 

Timmens informationstillfällen fortsätter: i den 9: december 2021 klockan 18-19 är det distriktets medlems-

ansvarige Jari Pärnänens tur till informationstillfället för. Innehållet i detta är aktuellt och användbart för praktiskt 

taget alla klubbar. Rekommenderas starkt för presidenter och ordförande i medlemskommittén, men alla lions-

medlemmar är välkomna att lyssna. Du kan engagera dig via länken nedan: 

https://global.gotomeeting.com/join/813730373 

 

En energisk senhöst! Och när du är i trafiken i november, både till fots och med bil, bör du vara extra försiktig. 

Vägytan kan vara isig, även om snö inte alltid förekommer. 

Hälsningar 

DG Tapio och makan Heli 
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