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DG 104 J 2014-15 Lill Alver
“Mange små mennesker som på mange små steder gjør mange små ting, kan
forandre verden.”
Riksmøte 2015
Vi kan vel si at Distrikt J var overrepresentert på Riksmøte i år.
Det var representanter fra 29 av 59 klubber, og det helt til Kirkenes.

Generalsekretær Heidi Lill kommer fra Fredrikstad – her med selveste
Torvald Stoltenberg. Han holdt noen flotte foredrag på møtet!

Vi må heretter dele vår YCE med MD 104 – han ble på Riksmøtet
valgt til MD YCEC for hele landet! Gratulerer til Stefan Soos!

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

Når den ene jenta blir past går den andre på! Gratulerer Helle som snart reiser til
Honolulu for å bli satt inn som distriktsguvernør (DG)! Dere blir ikke kvitt meg heller –
jeg stilte til valg for assisterende guvernørrådsleder og ble det. Takk til dere som
stemte på meg!

Distriktets ildsjel som ble hedret på Riksmøte var Sølvi Nordlund fra LC Lørenskog
Fjellhamar D104J - Gratulerer til en driftig og inspirerende dame!
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Bistandskonferanse – meld dere på!

Kvinner i Lions kommer også med seminar i oktober – så følg med!
Jeg vil takke for meg som distriktsguvernør med dette diktet, tilgi at det er på
engelsk.

“Dare to Be
When a new day begins, dare to smile gratefully.
When there is darkness, dare to be the first to shine a light.
When there is injustice, dare to be the first to condemn it.
When something seems difficult, dare to do it anyway.
When life seems to beat you down, dare to fight back.
When there seems to be no hope, dare to find some.
When you’re feeling tired, dare to keep going.
When times are tough, dare to be tougher.
When love hurts you, dare to love again.
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When someone is hurting, dare to help them heal.
When another is lost, dare to help them find the way.
When a friend falls, dare to be the first to extend a hand.
When you cross paths with another, dare to make them smile.
When you feel great, dare to help someone else feel great too.
When the day has ended, dare to feel as you’ve done your best.
Dare to be the best you can –
At all times, Dare to be!”
― Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free
Jeg vil få takke for mange koselige klubb besøk, jubileer, aktiviteter og alt det
andre interessante jeg har fått delta på. Jeg har lært mange nye mennesker å
kjenne og fått mye kunnskap om Lions og menneskene/klubbene som skaper
resultatene!
Distriktet har gått på skinner i 2014/15! Takk skal dere ha! Ikke rart at H
distriktet ønsker seg oss – vi er gode og må få lov til å skryte litt!
Så ønsker jeg Helle Soos og neste års Distriktsstyre og Råd velkommen.
Ha en riktig god sommer, lad batteriene for nye lionsaktiviteter!

Skedsmo - 01.06.15

Distriktsguvernør 104J
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