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«Et lite skritt for mennesket, et stort skritt for menneskeheten.»
Om enn vi jordbundne mennesker ikke har de samme ambisjoner som for eksempel å gå på
månen, er vi nå i ferd med å ta det lille skrittet for hver enkelt av oss og det store skrittet for Lions
Norge. Hele min periode har vært preget av planer om omorganisering av Lions Norge. En lang, og
for noen, en vanskelig prosess. For meg personlig, etter studie av dokumenter, mange samtaler og
mange runder med meg selv og andre, kom jeg fort til den konklusjon at en fusjon mellom Østfold,
Akershus og Oslo er riktig og positivt for vårt distrikt, for Lions Norge og for alle klubbene i
distriktet vårt. Da kan vi starte på arbeidet mot en moderne, effektiv serviceorganisasjon for alle
distrikt, soner og klubber.
Dette året har jeg fått bekreftet at mine nærmeste medarbeidere har vært et riktig valg. Rådet har
fungert slik det skal, og styret har arbeidet i kulissene på en effektiv måte. Det har vært en
innsatsvilje og engasjement jeg har satt meget stor pris på. Jeg har ikke nådd alle mine mål, men
med styrets og rådets hjelp, har vi oppnådd å sette i gang prosesser som har vært framtidsrettet,
positive og nyttige for vårt distrikt.
Det har vært en formidabel møtevirksomhet, sett fra alle fagsjefenes ståsted. Alle har gitt mye av
seg selv og glødet for sine oppgaver. Det er imponerende hvilken innsats, engasjement og faglig
dyktighet som er avdekket. Jeg er veldig imponert.
Jeg har vært på de aller fleste sonemøter og det som har slått meg er den effektive møteledelsen
jeg opplever. Jeg er ydmyk over alle aktiviteter som foregår i alle soner. Det er en formidabel
innsats og entusiasme som blir lagt for dagen. Det er ikke mange humanitære organisasjoner som
kan vise til slike resultater vi sammen oppnår. Sonelederne i alle syv soner kan være meget stolte
av det de har oppnådd så langt.
Ja til utdanning, First Lego League, Prosjektet i Zambia, Tulipanaksjonen, Det er mitt Valg,
Medlemsrekruttering, Lederutvikling, Økonomistyring, Lions Røde Fjær, Kvinner i Lions,
Ungdomsaktiviteter, Ungdomsleir, Tegnekonkurransen, Referater på høyt nivå, Satsing på
elektroniske og sosiale media, pluss alle aktiviteter i hver klubb. Dette kan ta pusten fra noen og
enhver, og hadde ikke vært mulig uten engasjement, drømmer og en formidabel innsatsvilje fra
dere alle.
Innsamlingsaksjonen Lions Røde Fjær 2015 går som kjent til inntekt for Lions-programmet «Det er
mitt valg». Under mottet: "Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne" gjennomføres
aksjonen i perioden 2.-8. februar 2015 over hele landet. Distriktsansvarlig for Lions Røde Fjær
2015 Roar Eng, LC Skiptvet har under Nyheter på distriktet laget en kortfattet info om aksjonen.
Han mener at Lions Røde Fjær 2015 bør være klubbenes viktigste tema fram til aksjonsdagen 8.
februar neste år.
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Vi nærmer oss Distriktsmøtet. Dette er som kjent lagt til Støtvig Hotell på Larkollen. Det er flere
årsaker til dette. Vertskapet, LC Rygge har hatt sine møter der i mer enn førti år. Vi skriver 2014 og
200 års-dagen for vår selvstendighet og området har vært berørt av dette. Dette er også temaet
for ledsagerturen. Jeg ønsket å skape en verdig ramme omkring distriktsmøtet, basert på det som
er nevnt ovenfor. Vi trenger videre å møtes i sosiale og uhøytidelige sammenheng. Det er da
ideutvekslinger og erfaringer byttes! Jeg håper derfor at så mange som mulig melder seg på.
Påmeldingsskjema finner dere her. Jeg garanterer en opplevelse, inkludert et interessant møte.
Min komité som jobber med dette er profesjonelle og vet hva de holder på med.
Første vårmåneden er et faktum. Tiden går fort, altfor fort. Det gjelder å ta vare på øyeblikket, å
nyte at mer og mer lys kommer inn i øynene og skaper endorfiner som hjelper oss gjennom en
travel hverdag. «Sammen kan vi løfte fjell», var det soneleder i sone 7, Jon S. Lie, som ytret. Det er
helt riktig, nå har vi muligheten til å gjøre akkurat det ved å inkludere vår nærmeste nabo i nord,
Oslo, og den andre halvparten av Norges befolkning, kvinnene.
Jeg vet at vi kan og vet at vi vil…….
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