Distrikts guvernørens månedsbrev
Distrikt 104 D4 – Juli 2018
Hei alle sammen!
Nok et lions år er begynt, 1 juli er starten på noe nytt. Nå er det din og min tur til å sette vårt preg på lions
organisasjonen. Og tro meg, vi trenger deg. Vi sammen skal søke å finne gode løsninger for å kunne hjelpe
enda flere som trenger oss. Som distrikts guvernør for D4 skal jeg gjøre mitt ytterste.
Selv om vi fremdeles er i en fortjent sommermodus må jeg starte opp tidlig, det er mye nytt og vi skal
starte forsiktig med å innføre viktig ting.
Jeg er nettopp kommet tilbake fra Convention i Las Vegas, en historisk Convention hvor Gudrun
Yngvadottir fra Island ble valgt som den første kvinne til å lede Lions Club Internasjonal. En stor
opplevelse, sammen med 20.000 andre fra hele verden jublet vi da hun ble valgt til Internasjonal
President.
Jeg vil informere mer om mine opplevelser under denne Convention i Las Vegas i Løvenytt som kommer i
slutten av måneden. Min 5 Convention var et fyrverkeri av en samling med Lions fra hele verden som viser
at vi virkelig bryr oss. Vi hjelper mer en 200 millioner mennesker hvert år rundt i verden. Og vi fra Norge
og D4 bidrar til å gjøre livet lettere for mange mennesker, en stor takk til dere.
Du og jeg er «skrudd sammen slik» til tjeneste for Lions. Dette året kommer nye hjelpeprosjekter som vi
skal støtte. Vi er et distrikt med ca.90 klubber som virkelig skal levere.

Min og distriktets handlingsplan legges ut på vår hjemmeside i løpet av måneden, der vil dere finne
mål dere kan integre i deres planer. Få mål er lettere å oppnå enn mange mål.
Her er målområder:
Mål 1. +1 medlem i alle klubber (netto)
Mål 2. Opprettholde antall medlemmer
Mål 3. Etablere nye arenaer for kvinner i lions
Mål 4. Opplæring, dyrke frem nye ledere samt motivere til å ta verv
Vi har lagt bak oss nok et lions år og et vellykket distriktsmøte i Tønsberg. Mange var tilstede. Jeg ønsker
at flere vil delta på det neste distriktsmøte som jeg vil informere om i et senere månedsbrev.
Et nytt IR distrikts prosjekt ble valgt for de neste 3 årene. Sone 2 + LC Sem`s Prosjekt i Ogre ble valgt. En
liten by rett utenfor Riga, Latvia. Det skal rehabiliteres en større bygning som skal fungere som dagsenter
for barn. Støtt opp om dette gode prosjektet.
Opp i alt dette, skal vi skape glede og nye vennskap blir skapt. Vi skal ha det moro i distrikt, prosjekter og
klubbmøter, og husk: selv om det er diskusjoner, skal vi lojalt følge de vedtak som fattes.
Det gjør ingenting å tørre å gjøre noe nytt, det skaper interesse og vekst. La nye medlemmer fra begge
kjønn slippe til med sine ideer.
Avslutter dette første månedsbrev med å ønske hverandre lykke til med dette lions året.
Sammen skal vi nå de mål vi setter oss og til det beste for lions.
Jeg er alltid tilgjengelig på telefon og mail før klokken 21:00 – kontakt meg gjerne
Ønsker der alle sammen en fortsatt – GOD SOMMER
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