Distrikt 104 J, Sone 7

Planlagte klubbaktiviteter i sone 7 pr. februar 2017.
Klubbene ønsker å bruke sine aktiviteter lokalt. Det jobbes med evt. å få delta
sammen med LC Lillestrøm på Byfesten 15 – 18. juni. Hvor Lions medlemmer
fra sonen kan bidra med tilstedeværelse og evt. bruke et nytt markedsførings
skjema for å informere og evt. rekruttere nye medlemmer.
Alle klubbene ønsker å markere 100 år ved sine tradisjonelle arrangement.
De er orientert om at det fra distriktets side oppfordres til å ha en «Lions
miljødag» i august.
LC Sørum skal ha sin første «Kunstmesse» på Festiviteten i Sørumsand 25. – 26.
mars og delta på Sørumsanddagene 9. – 10. juni og markere 100-årsjubileet
der.
LC Sørum Vest?
LC Nittedal skal ha «ryddesøppeldag» langs Nitelva 3. – 7. mai og markere
100 år.
LC Fet markerer jubileet på Flomdagen 22. mai ved Lensemuseet i Fetsund. I
forbindelse med 30 års jubileet til klubben ble det gitt kr 60.000 til opparbeidelse av en ny tursti i nærheten av et skistadion. Denne skal åpnes medio
oktober og Lions skal markeres.
De har en 100-års gave som de ikke har fått klarhet i hvem skal få.
LC Lillestrøm markerer jubileet på Byfesten 15 – 18. juni på Lillestrøm, hvor de
skal på hovedsenen den 17. juni, for å overrekke gaver til organisasjoner/lag.
Videre har de der pølsebod/grilling hvor de også markerer LIONS og 100 år.
LC Aurskog Høland har startet et samarbeid, et 3-årig prosjekt, med
utekontakt/kommune /MC Aurskog Høland om sponsing av innkjøp/drift av MC
sykler for ungdommer. Kr 40.000 x 3. Jubileet markeres også på
«Bjørkemartnaen» 15. juni på Bjørkelangen.
LC Strømmen markerer jubileet 25.august på «Sagelvafestivalen» på Strømmen
hvor de har stand med pølsebod på Trevaren. Der skal de gi en hjertestarter til
forsamlingslokalet Trevaren. Videre gis et draktsett til Strømmen Unified.
LC Nedre Romerike og LC Skedsmo ønsker å markere jubileet på sin felles
kunstutstilling på Skedsmokorset 13. - 15.oktober. LC Skedsmo prøver vi å få til
en aktivitet for eldre som bor hjemme og får hjelp av hjemmesykepleien, men
intet avklart. Disse klubben samt LC Lillestrøm og LC Strømmen jobber med å
få satt opp teaterstykket « # heng deg» for ungdomsskoleelever i Skedsmo
kommune til høsten som en 100 års gave.
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