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Veien blir til mens du går…
Sist måneden har det skjedd mye positivt i vårt distrikt. Jeg har vært på flere sonemøter som i seg
selv er svært positive og så har vi hatt Distriktsrådsmøte. Dette ble gjennomført hjemme hos Lill
Alver som stilte med lokaler og spekemat. Flott at hun stiller opp og gir oss muligheten til å møtes
på en rimelig måte. Takk for innsatsen Lill.
Vi har et argusøye på medlemsutviklingen og ser at vi holder stand, med en liten økning. I forhold
til flere steder i landet vårt er dette meget positivt. Vi må imidlertid se i øynene at gjennomsnittsalderen i distriktet er altfor høy. Vi blir ett år eldre for hvert år og de nye medlemmene drar
dessverre ikke ned gjennomsnittet i særlig stor grad. Det er dette vi må ha fokus på i månedene
som kommer. Ingolf er på hugget og gir oss løpende informasjon.
Lions Røde Fjær 2015 og Lise Gulbransen bruser med fjærene sine og oppfordrer alle til å gå inn på
Facebook og «like» kampanjen. www.facebook.com/LionsRedFeather. Lise har vært meget aktiv
allerede nå og det og ut i fra det ser det ut som om dette vil bli en vellykket aksjon, men det
avhenger av oss alle. Alle bør henge seg på denne utviklingen og utnytte dette i arbeidet med
medlemsrekruttering. Bør være meget dagsaktuelt med Det Er Mitt Valg og eventuell rekruttering
i den «yngre» garde.
First Lego League har hatt sin årlige turnering på Inspiria Science Center i Sarpsborg og her gikk
Cicignon skole, Vang skole og Refsnes skole av med hver sin seier og reiste til Bodø for å delta i
Skandinavisk turnering denne helgen. Vi ønsker dem lykke til. Flott tiltak som hjelper unge
mennesker til å ta et valg mot realfag og som er helt i tråd med Lions motto: «Det er bedre å
bygge barn enn å reparere voksne», og distriktets «Ja til utdanning.» Med dette som grunnlag ble
to lag, etter søknad, sponset med hver sine 5000 kroner fra distriktet slik at de kunne realisere sin
reise til Bodø. Markedsføringsdelen deres sier klart fra at vi er en hovedsponsor. Det er plass til
flere lag og henvend dere til Karsten Jacobsen, LC Tune, som vil veilede dere om å skaffe og sponse
flere lag i klubbens område.
Det har vært mange andre flotte aktiviteter og alle sonene jeg har besøkt har vært svært aktive i
så måte. Denne høsten har vært veldig positiv når det gjelder aktiviteter og bevilgninger fra
klubbene, rettet mot barn og unge, en fin opptakt til Lions Røde Fjær 2015.
Fredsplakatkonkurransen er avgjort og vinneren er Kierrah Sanntilan fra Vestby skole. Vi ønsker
den glade vinner og tegningen lykke til videre ut i verden. Gevinsten vil bli overrukket senere i
denne måneden.
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WMC eller World Medical Card er sannsynligvis det viktigste kortet i lommeboken din. Jeg har
promotert dette i sonemøter og i klubbmøter. Imidlertid ønsker jeg og gi en bredere informasjon
om dette. Jeg har vært i kontakt med adm. direktør WMC Norge Gøril Selvik og vi håper å finne en
løsning slik at informasjonen om kortet og eventuelt salg kommer fram direkte til alle
medlemmene i vårt distrikt. Fin liten aktivitet som kan bringe penger i kassen og verdifull reklame
for Lions.
Desember er en travel tid for de fleste. Aktivitetene i klubbene er vel stort sett unnagjort i år, men
noen står på med julelotterier, julegateåpninger og nissetog for å nevne noe. Undertegnede er
nisse på Rygge Storsenter. Ønsker dere innbringende juleaktiviteter.
Når alt dette er ferdig, må dere alle la julefreden senke seg over heimen. La roen synke inn og feire
sammen med venner og familie. Jeg ønsker alle en riktig

God Jul.
Hilsen
Jahn S. Engh
Distriktguvernør
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