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DG 104 J 2014-15 Lill Alver

“Ingen kjenner dagen før solen går ned”
Kjære alle Løver i 104J
Dette månedsbrevet for juni skulle ikke vært mitt første – det skulle vært Jahn Engs siste. Han
skulle oppsummert året 2013/14 og takket for seg som Distriktsguvernør, slik ble det ikke. Jahn
forlot oss så altfor tidlig. Han hadde et særdeles tøft år som DG, uten at jeg ønsker å utdype det
her.
Jahn hadde så mange planer for sitt fremtidige Lions-liv. Han var veldig engasjert i ungdomsarbeid,
“First Lego League” og “JA til utdanning” var ting han brant for. Sammen med Karsten Jacobsen
laget han en stand på Riksmøte for å promotere dette. Jahn sto på for Lions til det siste. Roy
Barstad, President i L C Rygge, fortalte at Jahn var en av de siste som forlot Tulipan Aksjonen. Han
hjalp til med å kjøre bort utstyret de brukte, og å få det på plass etter aksjonen. Det var den 26.
april, natt til den 28. døde Jahn. Flere av oss vil minnes Jahn som en tålmodig mann, en mann som
var varsom med sin kritikk, og gavmild med sin ros. IPDG plassen står tom for perioden 2014/15.
Jeg savner deg Jahn!
Jeg har møtt mange av dere tidligere, men for de jeg ikke kjenner, så er jeg medlem i LC Nedre
Romerike i Skedsmo kommune. Jeg er gift, har fem barn, og er selvstendig næringsdrivende. Jeg
vet, med støtte fra klubbene, får vi et godt, Lions år.
Det bringer meg videre til feiringen av LC Fredrikstads 60 års jubileum den 24. mai. Både
Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard og jeg fikk være tilstede. LC Fredrikstad er
Distriktets første klubb, og som dere vel alle vet har de gjort en fabelaktig jobb opp gjennom
årene. I den senere tiden kjenner vi dem best for «Grasrotandelen». De har gitt oss andre
oppskriften, og bedt oss gå ut og kopiere dem. Men det krever en skikkelig innsats, og det står
respekt av det de har fått til. Spesielt en mann fortjener i så måte ros, nemlig Per Lo. Han var blant
en av dem som ble hedret på festen, og det fortjente han. Fredrikstad klubben fremstår som en
klubb hvor det er “høyt under taket”, de respekterer hverandres ulikheter og viser en ekte glede
og entusiasme for klubben og arbeidet de gjør.
Festen startet med utdeling av store bidrag til flere saker de støtter, deriblant til Redningsselskapet. Se bildet på neste side.
Gratulerer Fredrikstad med 60 gode år, måtte det bli mange, mange fler!
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Jenny Amalie Rudi Larsen (4) døpte den nye Elias-båten som Lions Club Fredrikstad har gitt
Redningsselskapet. Les egen artikkel om dette under Nyheter på distrikt 104j på nettet.

Riksmøte i Oslo står for tur, og mange av oss vil møtes der. Det skal deriblant stemmes over
sammenslåing av Distrikter, og fremtidig endring for Lions i Norge.
Jeg skal ha to dagers opplæring for min nye rolle som Distriktsguvernør, før jeg sammen med de
andre Distriktsguvernørene reiser til Convention i Toronto for siste opplærings økt. Blir
spennende med Convention, det blir et minne for livet.
Jeg vil at VI sammen skal gjøre 2014/15 til et Lions år fylt av glede, samarbeid og toleranse.
Vi skal ha et inkluderende og raust år!
God sommer!
Skedsmo - 25.05.14
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Et inkluderende Lions

