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Det finnes bare to under her i verden, det er våren og en fødsel.......
Vi er allerede kommet fram til den siste vintermåneden dette året. Neste måned er
det vår og vi går merkbart mot lysere tider. Dette gjelder også for de mange
lionsklubbene rundt i vårt distrikt. Det er mange aktiviteter på gang og i den
forbindelse vil jeg nevne LC Fredrikstad som nå har nådd 2 millioner kroner inn fra
Grasrotandelen, mildt sagt, godt jobba. Jeg vil også legge til at Karsten Jacobsen nå
har fått sin kjepphest i mange år, «Ja til utdanning», inn for behandling i
Guvernørrådet og som sak på Distrikts- og Riksmøte.
Mange medlemmer i likhet med dem har lagt ned mange timers arbeid for Lions i
vårt distrikt. Dette har gitt oss store muligheter for å hjelpe de som trenger det. Jeg
må i den forbindelse komme med en appell om å tilføre midler til katastrofefondet
som har bevilget store beløp til Filippinene, barn i Syria og til brannkatastrofen i
Lærdal. De senere dagers hendelser minner oss også om at fondet i høyeste grad
trengs. Ta ansvar og bevilg et beløp som monner på første medlemsmøte i februar.
Tiden fram til nå har for meg vært preget av arbeidet med organisasjonsendringen i
Lions Norge. Jeg vil nevne at all informasjon nå ligger på nett og informasjon i
kortform er sendt til alle medlemmer. Jeg legger til at en del av dette handler å øke
Lions Norge sin evne til å være serviceinstans for klubbene og en organisasjon som
holder tritt med utvikling i samfunnet og den teknologiske utviklingen.
Lise Gulbransen bruser med de røde fjær og Roar Eng fra LC Skiptvet har påtatt seg
ansvaret som koordinator for vårt distrikt. Lise kommer på vårt Distriktsmøte for å
informere oss. Jeg har stor tro på at Lions Røde Fjær vil bli en suksess for et meget
viktig arbeid mot barn og ungdom, vår fremtid. Det kommer også til å bli en meget
bra incitament i rekrutteringen til nye Lions medlemskap.
Internasjonalt er vi i rute med distriktsprosjektet Namilangi Community School i
Zambia. Bjørg og jeg ber alle klubber om og støtte fullt ut dette prosjektet. Bare
dette kan få prosjektet i havn. Viktig for de dette gjelder og for vårt engasjement i
dette området.
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Distriktsmøtet i år blir avholdt på Støtvig Hotell lørdag 5. april i Larkollen. Selve
møtet er selvfølgelig gratis, men jeg anbefaler på det varmeste de forskjellige
pakkene som blir tilbudt. Dette er et hotell som er helt spesielt og som vil by på et
minneverdig opphold. Unn deg selv denne «luksusen», det er vel fortjent foruten
muligheten for det verdifulle, sosiale samværet med andre medlemmer.
GMT/GLT gruppen jobber aktivt med klubber i faresonen. Engasjerte mennesker
som går inn for oppgaven. Det er tross alt alarmerende at vi har en
gjennomsnittsalder på 66 år i distriktet. Det er full enighet om at vi bør gjøre noe
med dette.
LUP kurset er like om hjørnet og jeg vet at det er mange som gleder seg til det.
Nyttig påfyll for de fleste av oss.
Jeg vet at det er en imponerende innsats i alle klubber. Det viser at dugnadsånden
ikke er borte i Norge, snarere tvert imot. Jeg vet at hvis vi la sammen alle timene
som er brukt kommer vi til et imponerende tall. Vi må også huske at mye av dette
ikke er inntektsgivende, men en innsats i Lions ånd, for de menneskene som trenger
vår hjelp og støtte.
Rygge 1. februar 2014
Jahn S. Engh
Distriktsguvernør 2013-14
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