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Tulipa pulchella, Tulipa gesneriana, Tulipa batalinii, Tulipa clusiana.

Ja, du gjettet riktig, det dreier seg om tulipaner. Mange tulipaner. Det er nemlig
ikke så lenge til vår tulipantid, da vi skal ut å «selge» tulipaner. Det er enda litt tid
igjen for å bestille Tulipaner som skal deles ut på Lions Tulipandag 26. april.
Ved månedsskiftet manglet det mange bestillinger på tulipaner, så fort deg, hvis du
ikke har bestilt det du skal ha, og litt til. Det er ikke mange dagene til fristen for
bestilling går ut. Når vi en million tulipaner i år? Gjør en innsats, la oss bidra og la oss
bli bedre enn i fjor, pengene går som kjent til et meget godt formål. Gjennomsnittet
for bestillinger ligger pr. klubb over det vi hadde i fjor bare det at det til nå er færre
klubber som har kommet med sin bestilling.
Medlemssituasjonen i vårt distrikt er pr i dag status quo. Det ser ut til at vi har tatt
vare på hverandre i året som gikk. Fortsett med det. Husk vi har en høy snittalder i
vårt distrikt og vi bør gjøre noe med det. Det viser seg imidlertid å være vanskelig å
rekruttere fra aldersgruppen 40 pluss. Nå er det slik at 50 pluss er blitt de «nye 40
årene». Jeg tror at vi bør satse på og rekruttere fra denne generasjonen og at det er
her vi bør sette inn våre ressurser.
2013 ble et år med mange utfordringer. Med det faktum at 2014 prosjektet i sin
helhet ble trukket på Riksmøtet i Loen, står vi ovenfor en ny situasjon.
Guvernørrådet ble derfor gitt et oppdrag om å videreføre dette prosjektet, noe som
er kommet godt i gang. Det er utarbeidet et dokument, forfattet av alle
distriktsguvernører i fellesskap, som blir sendt ut til alle medlemmene nå på nyåret.
Lions Norge trenger endring for å imøtekomme nye krav og forventinger slik at vi
kan fremstå som en moderne organisasjon. Endringer er vanskelig og noen ganger
smertefylt. Likevel må vi løfte blikket fra navlenivå til horisonten, der de nye
utfordringene kommer fra. Vi må være tøffe nok til å møte utfordringene, tørre å se
at vi trenger fornying og tøffe nok til å gjennomføre endringer.
I den forbindelse vil jeg minne om at vi alle tilhører en landsomfattende
organisasjon som igjen er medlem av verdens største humanitære organisasjon.
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Dette medfører et ansvar for alle klubber i størst mulig grad å rette seg etter lovlige,
demokratiske beslutninger tatt på disse nivåene. Vi må ikke glemme at alle
beslutningstagere kommer fra en klubb og at denne klubben faktisk er like
interessert i at Lions Norge vil bestå i overskuelig framtid.
Jeg oppfordrer derfor hvert enkelt medlem å lese nøye informasjonen som kommer
fra Guvernørrådet og Distriktsrådet. Det er viktige beslutninger som skal fattes og
det er du som medlem av en klubb som til syvende og sist er med på å bestemme
fremtiden til vårt distrikt og Lions Norge.
Distriktsmøtet vil som kjent bli avholdt 5. april 2014 på Støtvig Hotell på Larkollen.
Det er ett fantastisk hotell som vil danne en flott ramme om det hele. Min
arrangementskomite er i full gang med planleggingen og jeg kan love dere en
opplevelse dere vil huske lenge. Jeg ønsker dette av flere årsaker. For det første vil
jeg «belønne» alle dere som et helt år har skapt noe for andre og gjort en forskjell.
For det andre ønsker jeg at selve møtet skal være engasjerende og gi en positiv
opplevelse. Sist men ikke minst at vi kan ha et sosialt samvær og muligheter for
fortrolige samtaler. Meld dere på! Ledsagerturen er vinklet mot det året vi er inne i,
grunnlovsjubileet 2014. Det blir en kompakt historisk reise.
Jeg passer på å minne om frister for innlevering av saker til distriktsmøtet. Den er
som før 1. februar, så har du en sak som skal fremføres på møtet må denne fristen
overholdes. Rapportene fra soneledere og fagsjefer er innleveringsfrist satt til 1.
mars.
Lions Røde Fjær aksjonen i 2015 er vel ivaretatt av Lise Gulbransen. Hun minner om
å gå på Facebook www.facebook.com/LionsRedFeather. Der vil du finne det meste
om aksjonen. Du finner også informasjon på Lions.no

Til slutt ønsker jeg dere alle et Godt Nytt Lionsår!
Hilsen
Jahn S. Engh
Distriktguvernør
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