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"November always seemed to me the Norway of the year."
- Emily Dickinson

Besøk av den Internasjonale Presidenten
Vår Internasjonale president Joe Preston og hans kone (som også er et aktivt Lions
medlem) besøkte nå i oktober Trondheim. Preston har reist rundt og besøkt klubber i hele
verden helt siden Convention i sommer. Alf Erling Olsen, som er Distriktsguvernør i 104 B,
fortalte om et vellykket besøk med et allsidig program. Joe Preston er en inspirerende og
allsidig mann, som både taler og synger godt. Noe jeg også opplevde på Convention i
Canada. Dere kan følge ham på Facebook! Der legger han ut bilder og refererer hvor han
er, og hva han opplever, på turen rundt i verden.

Medlemspleie
På bakgrunn av en statistikk fra MD-GMT Christian Johansen, fikk vårt Distrikt skryt for å
ha holdt medlemstallet stabilt i siste periode. Guvernør-rådsleder Tore Hovde har bedt
meg si noe om hva årsakene er “til at vi er best i klassen” på dette området! Kom gjerne
med innspill på hva dere gjør for å rekruttere nye medlemmer, og ikke minst hva dere gjør
for å beholde de eksisterende. Jeg nevnte bl.annet gode aktiviteter, kurs/opplæring og
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samarbeid. Veldig hyggelig er det når klubber kan samarbeide, og få til enda mer enn de
kan klare alene.
HJERTEFRED
I Fredrikstad står HJERTEFRED for tur søndag 2. november. HJERTEFRED, en årlig
lysfest første søndag i november, for å minnes dem vi har mistet, sette eget liv i perspektiv
og inspirere til omsorg. Dere kan lese mer om arrangementet I Fredrikstad under nyheter
på distriktet og på Facebook hvor de har sin egen side Velkommen til Hjertefred,
Fredrikstad 2014, eller ta kontakt med Maria eller Hilde i LC Fredrikstad Sorgenfri! Ta
gjerne turen til Fredrikstad på søndag!

Europa Forum I Birmingham
General sekr. Heidi Lill M Oppegaard og jeg reiser til Birmingham nå I slutten av oktober
og med oss I bagasjen har vi 40 eks av filmen “Det Røde Eplet” (om rusmiljøet I
Fredrikstad). Vi skal gjøre vårt beste i å promotere en fantastisk dokumentar film til andre
europeiske Lions klubber.

Lions Quest – Mitt Valg
Til slutt vil jeg bare nevne at som et resultat av samarbeidet mellom FNs avdeling for
narkotika og kriminalitet (UNODC) og Lions Club International Foundation, skal Lions’
forebyggende program Lions Quest brukes som FNs forebyggende program i Serbia.
Dette er gode nyheter for oss mht Lions Røde Fjær aksjonen.

Ha en hjertevarm november måned!
Skedsmo - 29.10.14
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Et inkluderende Lions

