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Tema för säsong 2018-2019: 
Internationell organisation Finlands Lions-Förbund  Distrikt 107-B 
Me palvelemme Lions – Monta tapaa tehdä hyvää Monta tapaa tehdä hyvää yhdessä 
Vi hjälper, We serve Lions – Många sätt att göra gått  Många sätt att göra gått tillsammans 
 

 

DISTRIKTGUVERNÖRENS BREV 1 (29.7.18) 

 
Internationella ärenden 
 
Den nya lions säsongen startade den 1.7.18 i Las Vegas Convention. Den internationella 
presidenten Gudrun Yngvadottir bad oss med i äventyret att segla mot nya horisonter. Vi 
måste utsätta oss för nya utmaningar och gå utanför vår komfortzon. Vindens riktning kan 
vi inget åt; vi måste använda seglen och kunna lova till rätt riktning. Det lönar sig alltid att 
försöka på något nytt! 
Presidenten betonade, att våra medlemmar är vår styrka. Vår verksamhet är roligt och 
tillsammans åstadkommer vi mera och kan hjälpa flera. Vårt mål är att betjäna årligen 200 
miljoner människor och nå balansen på 50% kvinnor samt 50% män. Kvinnor vill vi stöda 
till ledande positioner på samma grunder. 
 
Under den internationella årsmötet lanserades en treårig storsamling Campaign 100, 
under vilken tid vi strävar att uppnå ett resultat på 300 miljoner dollar. Eventuella frågor 
kan skickas till: campaign100@lionsclubs.org. Klubbar i vår distrikt kommer att få sina 
storsamlings sparbössor med updaterade insamligslov under början av säsongen. Ifall era 
Röda Fjäder sparbössor är ännu oreturnerade, returnera dem till districktguvernören eller 
till LCIF-ansvariga Kimmo Markkanen! 
 
Finlands Lions-förbund 
 
Enligt medlemskampanjen ”Sökning på gång” letar vi efter nya lions, och då måste vi 
vara i spelskick. Då vi trivs bra med att göra saker tillsammans, trivs våra medlemmar 
också. Kampanjens roll-upp och fjäder kan lånas från districktsguvernören. Från 
förbundets nätsidor kan man nerladda logon samt visitkort.  
 
Under förbundets årsmöte gjorde LC Littoinen ett initiativ att: Klubbarna rekomenderas att 
undersöka sitt områdes defibrillatorsituation, mängd och behov. Finns det defibrillators i de 
offentliga byggnaderna, stora affärerna eller sport/konsert platserna för att säkra snabb 
hjälp till personer med akut hjärtstopp? Ett utmärkt mål för klubbarna att få positiv 

mailto:s.k.mustonen@gmail.com
mailto:dg107b@gmail.com
mailto:förnamn.efternamn@lions.fi
http://www.jellona.info/
http://www.lions.fi/
http://www.lionsclubs.org/
http://www.facebook.com/jellona.info/
mailto:campaign100@lionsclubs.org


publicitet!  
 
B-distrikt 
 
Vårt ungdoms utbytesläger startar idag 29.7. och fortsätter ända tills 8.8. De som har 
arbetat med lägret, har jobbat redan länge med förberedelserna. Värdfamiljer har 
accomonderat unga mellan 10 och 14 dagar. Värdfamiljerna samt distriktets lions är 
välkomna att besöka lägret under värdfamiljkvällen söndagen den 5.8. kl 15.30. 
Anmälningar senast tisdagen den 31.7. till Sami Mantere sam70@elisanet.fi   
 
Jag vill säga mitt hjärtliga Tack till alla klubbar, som har stött lägret finansiellt på en mycket 
kort varning. Istället för 30 unga, fick vi 35 unga, utan ert stöd skulle resultatet blivit tungt 
negativt. Tack! 
 
Fredsaffichtävlingens tema under denna säsong är ”Vänlighet har betydelse”. Om er 
klubb inte har kontaktat skolor redan under våren, så lönar det sig nu genast då skolåret 
börjar nu på hösten. http://members.lionsclubs.org/SW/serve/other-ways-to-
serve/contests/peace-poster-contest/index.php 
 
Förra säsongens klubbpresident 100%- priset skall ansökas nu på början av säsongen. 
Mera information kommer i Lions-tidningen 3. 
 
Distriktets nya hemsidor kommer ibruk i augusti. Vi ber om tålamod, i början kan det finnas 
brister och felaktieter. 
 
Skolningar och händelser:: 
 
Presidentskolning 4, också zonordföranden är välkomna – onsdagen den 15.8. kl 18.00 
till Restaurang Niittylounas, Esbo. 
 
Sekreterarskolning torsdagen 16.8. kl 18.00 Restaurang Niittylounas. 
 
Säsonginledning måndagen den 27.8.18 kl 17.30, plats Nord-Haga samskolans festsal 
Pietari Hannikainen vägen 6 Helsingfors. Vår internationella president Gudrun Yngvadottir 
deltar i säsongsinledningen. 
 

Bonus till ära för säsonginledning: Vi fick en offert om operettföreställning. Tyvärr är 

säsongen så i början att vi inte hann göra det till endast Lions-föreställning. De som 

vill, kan köpa biljetter till rea-pris, och t.ex. donera 10 euro i klubbens namn till den 

stora insamlingen.  

”Till ära för Leonard Bernsteinin 100-årsfets, förevisar Savoy-tetern musikaloperetten Candide den 25-

29.8. Tuomas Parkkinens förtjusande dirigering, Osku Heiskasens strålande danskoreografi samt 100 

personers föreställning ledd av Jonas Rannila, underhåller er i Savoy-teatern samt erbjuder en 

oförglömlig upplevelse inom, musikal, operett och opera. Presto-restaurangen står för mellantids 

serveringen, föreställningen är c. 2,5h lång (inklusive paus). Premiären äger rum på maestrons, 

(Bernsteins 100 års) födelsedag. 

Lippu.fi:n kampanj-rabattkod för lions är Candide2018. 

 

mailto:sam70@elisanet.fi
http://members.lionsclubs.org/SW/serve/other-ways-to-serve/contests/peace-poster-contest/index.php
http://members.lionsclubs.org/SW/serve/other-ways-to-serve/contests/peace-poster-contest/index.php

