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D'er Haust. Det ruskar ute med Regn og kalde Vind. (Arne Garborg)
Det er i September Lions er i gang igjen, etter en lang ferie (for de fleste) Men det skjedde
ting i sommer også!

Filming i Fredrikstad i juli
Vi har vært så heldige å fått Lions Int. filmteam, med Melitta Cutright I spissen, til
Norge/Fredrikstad for å filme Ungdomscampen. Som om ikke det var nok filmet de også
Lionsmedlemmer, Chartering av LC Fredrikstad Sorgenfri og intervjuet undertegnede. Noe
av det de plukker ut vil bli vist under Convention på Hawaii neste år! Spennende!

Mange var på ferie på denne tiden, men her er noen av oss som lot seg filme!

Ungdomscampen var minst like vellykket i år, som i fjor! På avslutningsfesten traff jeg
smilende og glade ungdommer som hadde hatt et supert opphold!
Det ble felt noen tårer da campen var slutt og de skulle reise hjem. Men Helle Soos har
fortalt meg at mange av dem holder kontakten, og at hun har kontakt med, og besøk av
mange deltagere fra tidligere år. Jeg vil på vegne av Distriktet vårt få takke vertsfamiliene,

Lions distrikt 104J. E-post lill@ikonstudio.no. Hjemmeside: www.lions.no/ Klikk videre på Våre distrikter – Distrikt 104J
Adresse, 2090 Skedsmokorset. Mobil: 90023214.

klubbene, alle som stiller opp for å få en vellykket camp, Ildsjelen Helle og sist men ikke
minst Helles familie. Jeg er imponert over måten Michelle (datteren til Helle) ledet
ungdommene på.

Guvernørrådsmøte
Vi har nå avholdt det første Guvernørrådsmøte med alle ti DGer tilstede. Av saker som ble
tatt opp var blant annet en ny profil på Mitt Valg som snart legges ut på nett. Den nye
boka “ De viktige årene” som klubbene kan få gode inntekter av å selge. Boka egner seg
fint som julegave! Boka koster kr 250,- og klubben får kr 125,- .

http://www.determittvalg.no/arets-viktigste-bok-for-foreldre/

Røde Fjær
Vi ble oppdatert på Røde Fjær, og jeg informerer dere om at hittil er vi “best i klassen”!
Stor takk til Roar Eng og hans team! Vi har alle klubb kontaktene på plass 59 stk.
GRATULERER til alle klubber i 104J, dere gjør en kjempe jobb!!
Hvis dere har noen ideer, eller kjenner noen “kjendiser” i vårt område som kunne tenke
seg å være ambassadører for Røde Fjær, kontakt Roar Eng så setter han det i system.
På Guvernørrådsmøte ble vi også vist en veldig god dokumentar film hentet fra rusmiljøet I
Fredrikstad. Det var svært sterke scener, som satte spor i oss alle. Vi fikk se hvor tilfeldig
livet kan være, og hva en hendelse kan få av konsekvenser for et helt liv. Filmen heter
“Det røde eplet” regissert av Vanja Larsen. Jeg anbefaler den på det sterkeste. Ta kontakt
med Roar Eng for mer info på reng@online.no
Arbeidet med sammenslåing av Distriktene er så vidt i gang. Jeg kommer til å holde dere
informert om utviklingen, og endringene som blir gjort. Så får vi se hvordan vi skal stille
oss til denne prosessen senere.
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Ellers ber jeg dere melde dere på til Leadership kurs og Lederutviklings- programmet,
ta kontakt med Reidar Elnan for mer info! Reidar med sitt team kommer til å samarbeide
med GLT på MD plan, for å få samordnet opplæringen. Slik at alle, uavhengig av Distrikt,
får lik opplæring. Oslo og vårt Distrikt var tidlig ute med gode kurs, nå er det viktig å få
samordnet alle Distriktene. Så ta kontakt med reidar.elnan@gmail.com
22 klubber har meldt på Presidenter til den 18. september, det er ca 1/3 av alle klubbene,
kom igjen, meld dere på!! Deltar dere ikke på det Distriktet tilbyr kan dere iallefall
ikke komme senrere å si at dere ikke har fått informasjon!! Send Visepresident eller
en fra styret hvis dere ikke selv kan delta!

Nå gleder jeg meg til Sonemøter og klubbbesøk utover året, Jeg blir alltid inspirert av å se
hvor mye vi får til i Lions.
Lionsklubber i Norge betaler ut mellom 110 – 120 millioner I året! Vi utfører dugnader til en
verdi på mellom 80 – 90 millioner, vi er ca 11.400 medlemmer! Vi betyr noe! Vær stolt av
å være medlem av “Løveflokken”
Få andre til å se og forstå hva Lions betyr for mennesker lokalt, nasjonalt og I resten av
verden! Så fortell, og spør en person om ikke Lions kan være det de ønsker å være en del
av!

Lykke til på møtene i september!

Skedsmo - 25.08.14

Distriktsguvernør 104J
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