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“Jeg ser våren gå gjennom verden
Den legger igjen sin grønne latter
og har en avtale med solen”
– Lars Saabye Christensen

Distriktsmøte
Det er over 130 stk. som er påmeldt til Distriktsmøte, men langt fra
alle klubbene er representert og det synes jeg vi bør gjøre noe
med! Minimum en fra hver klubb bør delta, jeg mener faktisk at
klubbene bør sende de delegatene de har krav på i henhold til det
antall medlemmer klubben har. Det har vel klubbene råd til? Jeg
tror vi vil få et fint møte, og det skal bli hyggelig å treffe mange av
dere igjen.
LC Nedre Romerike i samarbeid med LC Strømmen, LC Skedsmo og
LC Lillestrøm ønsker dere hjertelig velkommen!
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Mitt Valg
Mitt valg har fått et nytt styre, det nye styret er:
Christian Johansen (tidl. GRL)fra LC Nordstrand er ny styreleder.
De andre styremedlemmene er Gunn O. Berg, Kjell-Tore Andersen,
Britt Elin Hætta, Jonny Steindal og en representant fra de ansatte.

Charterfest hos LC Fredrikstad Sorgenfri

Det var en hyggelig charterfest hos LC Fredrikstad
Sorgenfri. Klubb medlemmer med kokken selv, Stefan Soos, hadde
laget et nydelig måltid. Klubbene i distriktet var generøse med sine
gaver og det ble sagt mange “go-ord” om den nye klubben! En litt
annerledes klubb som det er spennende å følge videre.

Gratulerer LC Ås med 50 gode år
LC Ås feiret sine første 50 på Kulturhuset i Ås. Det var en flott fest
med god mat og variert underholdning. Lions Trio bestående av
Paul Finsrud på piano og trekkspill, Sverre Sildnes bass og Jan Ivar
Pettersen gitar og sang, spilte fantastisk bra! Tror kanskje gutta er
ledige for oppdrag også……. Det ble delt ut to Melvin Jones, vi
gratulerer Hans Paul Finsrud og Jan Johannessen med velfortjente
priser. LC Ås har besluttet å årlig dele ut “Ungdommens pris”,
prisen ble for første gang delt ut på jubileumsfesten og den heldige
vinner var Ås Fotballs A-lag Herrer som fikk den for deres
kombinasjon av egne idrettslige prestasjoner og deres innsats for å
fremme idrettsglede hos barn og unge. Egil Moe Helgesen har fått
laget et fint hefte om klubbens historie noe jeg kan anbefale andre
jubilanter om også å gjøre! Interessant lesning.
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Jeg gratulerer også Tove Høver, Jorun Waaden og Bjørg T.
Simonsen LC Lørenskog Fjellhamar med sine velfortjente Melvin
Jones!
President kurs
Det er ikke for sent å melde seg på til President opplæringen!
Påmelding på nettet (Søk på Presidentopplæring på lions.no) eller
kontakt GLT Reidar Adelsten Elnan på reidar.elnan@gmail.com

Jeg ønsker dere alle en riktig GOD PÅSKE!

Lykke til med Tulipan aksjonen!
Skedsmo - 27.03.15

Distriktsguvernør 104J
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