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Gi og Få en Dag - Lions 100 År
17. juni 2017
Gi og få en dag var et gammelt prosjekt/aktivitet som distriktet 104 H var med på en
lørdag i juni i mange år, og er tildels fortsatt aktuelt i noen klubber.
Ideen var merket med et emblem hvor to hender hilser på hverandre.
Dagen var i starten av juni, da meteorologisk værstatistikk sa at sjansen for fint vær var
størst da.
Utgangspunktet var at hvert Lionsmedlem inviterte sine gjester gjennom hjemmehjelpen og
eldresentrene, personer som hadde problemer med å komme seg ut i sommervarmen.
Medlemmet tok vedkommende med på en båttur eller besøkte kjente steder, kunstmuseer,
Holmenkollen etc. eller en vanlig biltur til hva gjesten ville se og oppleve.
Gjestene ble hentet ved 10-tiden og man samlet seg i Frognerparken ved 13-tiden. Det var
på gressplenen ved Oslo Bymuseum. Der var bordene dekket med mat og drikke, som var
sponset av næringslivet, det samme med underholdningen. 700 gjester og klubbmedlemmer
var tilstedet i 1989, som første Gi og Få en dag i H distriktet. Etter det ble det i mange år
leid båt til fjordtur før samling i Ekeberghallen, også der med mat og drikke og
underholdning. Kl. 16 ble gjestene fullt hjem.
Denne aktivitet, som gikk i 12– 14 år, ble veldig populær og mange Lionsmedlemmer og
gjester har etterlyst og savnet denne aktiviteten.
Visjon
Jeg har noen ideer for gjennomføringen i forbindelse med Lions 100 års dagen som forelåes
avholdt 17. juni 2017, da dette året 2017 markeres i alle medlemsland internasjonalt.
Kong Harald er Lions beskytter og jeg regner med at Slottet gir oss tillatelse til å ha
langbord i Dronningparken eller Slottsplassen. Har hørt at det samme skjer i London i
Slottets sommer have.
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Målsetting.
Alle klubber bør være med på å lage dette jubileumsbordet i hele MD 104 . Dette
gjennomføres via skriv og presentasjoner på sone - og klubbmøter. Klubbene kan slå seg
sammen å gjennomføre aktiviteten der hvor det er praktisk mulig å gjennomføre.
Når det gjelder hvem som skal inviteres til i å få del i våre arrangementer, kan dette tenkes
gjennomført via invitasjon til forskjellige institusjoner og lag.
Alt dette blir å utarbeide sammen med hovedkomiteen for 100 års jubileet.
Så langt med håp om å kunne gjennomføre denne aktivitet for MD,
Dette må lages som en oppmoding for alle klubber og i samarbeide med koordinatorene i
hvert distrikt.
Vedlagt følger forslag til emblem med to hender som møtes.
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