Hei Kjære presidenter og takk for i går.

VDG1

I går fikk vi masse info på relativ kort tid og da det på overtid var min tur valgte jeg ikke å si noe da
jeg mente det var viktigere at sonelederne kom til.
Derfor sender jeg dere litt info om meg på mail så dere vet hvem jeg er. (ikke bare henne som ropte
alle inn etter pausen )
Mitt navn er Helle Soos og jeg er 44 år. Jeg har være Lions siden høsten 2005 i en dameklubb men i
Juni 14 startet vi opp en miks klubb i Fredrikstad og jeg valgte å bli en del av denne klubb, Sorgenfri.
Jeg har jobbet på distriktet siden 2011 hvor jeg har vært fagsjef for ungdomsutveksling YCEC. Siste år
ble jeg valgt som VDG2 og dette året er jeg altså VDG1.
Jeg er gift med Stefan som er YCEC og to av mine barn og en svigersønn er medlem av samme Lions
klubb som ossj De to minste 17 og 15 år er ikke gamle nok til å bli medlem ennå, men de er med på
alle aktiviteter vi holder på med som Lions.
Jeg brenner for ungdoms arbeide og utenlandsks arbeide. Vi har 3 fadderbarn i Uganda og jeg jobber
sammen med Perry Ulla og Nils Ørum (MD-IRC) for å få til en enda bedre løsning for alle våre 115
fadderbarn i Uganda.
Jeg sitter også i en ADHOC komite på MD nivå hvor vi diskuterer ungdomsarbeidet og hvordan vi kan
få dette bedre.
Ellers kan jeg si at min mann og jeg driver privat barnehager og har gjort det siden 1994. Vi har for 6
måneder siden blitt mormor og bestefar for en fantastisk liten gutt som heter William og han har
beriket vårt liv stort. Det er livets dessert å bli besteforeldre.

Vi jobber mye men brenner for Lions så våre dager er fylt opp. Gleder meg til dette året og alt som
følger med når man skal være DG for dette flotte distrikt. Jeg skal delta på en del opplæring og så skal
jeg samarbeide med Lill og Knut så vi får en rød tråd gjennom våre perioder som DG for 104J.
Jeg kommer gjerne på besøk i klubber og på sonemøter og er der noe dere lurer på eller har noen
gode tips til meg så er det bare å ta kontakt.

De beste Lions hilsner
Fra Helle Soos, VDG1
LC Fredrikstad Sorgenfri

