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"Coming together is a beginning. Keeping together is
progress. Working together is success." Henry Ford

LIONS RØDE FJÆR! KLAR FERDIG……

Håper vi ses på konserten den 7. februar!! Gleder meg!!

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

Stor Møte
Jeg var så heldig å få delta på Stor møte Kick off for Lions Røde Fjær aksjonen
arrangert av sone 3 og 5 i Moss. Det var et flott og inspirerende møte. Så hjertelig
takk til arrangørene. Vår ambassadør Cato Zahl Pedersen holdt et innlegg hvor han
trakk paralleller til sin egen ungdom og oppvekst før og etter ulykken som rammet
ham. Det ga inspirasjon! Det å endre fokus, ta noen gode valg har alt å si for
hvordan livet blir. Cato avsluttet med slagordet:

KNAKK – SNAKK – TAKK!!
HA EN FLOTT AKSJON!
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NSR
Det var lærerikt å være med på Nordisk samarbeidsråd. Spesielt interessant
var det å lytte til prosjektet “Kvinner i Lions” Alle de nordiske landene er med
på prosjektet, og hvert land la fram resultater og planer for kvinnerekruttering.
Noen vil si, det er nye lionsmedlemmer vi trenger, uansett kjønn, og det er
riktig! Men andelen kvinner er for lav, og siden kjønnsfordelingen i Norge er ca
50:50, bør vi satse mer på en jevnere fordeling. Det jeg synes er hyggelig er
at på nesten alle klubbmøtene jeg deltar på, blir det tatt opp nye medlemmer.
Nå sist var det Lørenskog/Fjellhamar som tok opp et medlem og de har flere
på gang! Flott klubb, flotte damer som snart skal feire 20-års jubileum

Distriktsmøte 11. april – Olavsgård Hotell

Invitasjonen sendes ut i disse dager - LC Nedre Romerike står som arrangør! MELD
DERE PÅ! Møte – Ledsagertur - Bankett
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“The choices we make about the lives we live determine the kinds of
legacies we leave.” Tavis Smiley
Jeg ønsker å gratulere dere alle, klubber og medlemmer, for alt det dere gir av deres
tid og midler til Lions arbeid, og den forskjellen det innebærer for mange
mennesker!
Jeg har fått telefoner fra mennesker som trenger hjelp, og som jeg har kanalisert
videre. Det er mennesker som forteller hvor mye Lions har betydd for dem og
familien deres. Slike tilbakemeldinger varmer og viser oss at vi gjør en viktig jobb!
Og vi gjør ikke jobben bare for alle de andre, vi får så utrolig mye igjen selv!

HUSK bruk Lions Røde Fjær til å rekruttere nye løver!
GOD AKSJON – GOD FEBRUAR MÅNED!
Skedsmo - 31.01.15

Distriktsguvernør 104J
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