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A leader is best when people barely know he exists,
when his work is done, his aim fulfilled,
they will say: we did it ourselves.
—Lao Tzu –
Nepal
Gleder og sorger vandrer side om side her i livet! Det som har skjedd i Nepal
er hjerteskjærende. Jeg traff mange lionsmedlemmer fra Nepal på Convention
i Canada, de fleste av dem har det gått bra med men noen har fremdeles ikke
respondert, så det bare å håpe at alt er bra med dem.

Riksmøte
Thorvald Stoltenberg og Cato Zahl Pedersen kommer til Kirkenes. Cato Zahl Pedersen har
nå bestemt seg for å være Lions medlem hos LC Nesodden! Det er veldig hyggelig. Lions
Club Kirkenes og Lions Club Tana og Nesseby er arrangør av årets store arrangement i
Lions Norge, jeg håper å se mange av dere der!

• Last ned PDF her: Innkalling, program og saksdokumenter
• Last ned en PDF av programmet

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

Tulipan-aksjonen
Tusen takk for innsatsen under tulipan aksjonen!
Bra jobba!

Tulipanløpet 2015 - Barna trosset regnet og løp. Dette er tredje året på rad at Lions
klubbene I Fredrikstad området samarbeider om sentrumsaktiviteter rettet mot barn. Kan
anbefales for andre distrikter også!

Distriktsmøte
Distriktsmøte er vel overstått! Jeg synes vi hadde det hyggelig, samtidig som
vi fikk gått gjennom agendaen på en konstruktiv måte. Gode diskusjoner og
bra innspill fra salen.
Tusen takk alle sammen!
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Møteledere Helle Soos - Anders Heen og -referenter Jorun S. Waaden - Tove Høver

Presidenten I LC Romerike og undertegnede overrekker en sjekk til Sykehusklovnene!

Losbykveld
Som sikkert noen har sett på Facebook var generalsekretær Heidi Lill og DG
Lill så heldige å være invitert til Losbykveld, et fellesarrangement for lionsklubbene i Lørenskog.
Det ble en fantastisk kveld i ekte Lions ånd! Vi ble underholdt av Vasshjulet
Tut & Blæs. Henrik P Syse holdt et utrolig interessant og morsomt foredrag
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om måtehold og andre dyder for vår tid!
Lions Hederspris ble delt ut og gikk til Mohammed Ghasemi. Han er leder av
Kulturkafeen, som er et uforpliktende samlingssted for ungdom med
utfordringer i forbindelse med sin psykiske utvikling, i Lørenskog, Skedsmo
og Rælingen. Her blir besøkende utfordret til selv å delta aktivt i utforming og
gjennomføring av den åpne virksomheten.

Presidentene i Lørenskogklubbene overrekker premien til Ghasemi

Ha en riktig god 17. mai alle sammen!

Skedsmo - 27.04.15

Distriktsguvernør 104J
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