Distrikts guvernørens månedsbrev
Distrikt 104 D4 – August 2018

Hei alle sammen!
Da er august her, den måneden som vi Lions starter opp for fult. Klubbene gjør seg klar til
septembermøte, D4s Ledergruppe og råd skal har sitt første møte, GRM – guvernørrådsmøte og ikke
minst så kommer vår nyvalgte Internasjonale President Guðrún Bjort Yngvadóttir på besøk til Norge.
Da er det vel bare å komme i gang, vi har mye spennende og nytt foran oss samt muligheter vi kan drar
nytte av.
Den første mulighet kommer allerede i september. Lions Miljødag 2018. Tidspunktet for denne aksjonen
er mellom 8 og 23 september. Som komiteen skriver er dette en ypperlig dag for verving av nye
medlemmer. Naturligvis har vi strandryddeaksjonen, men vi vil noe mer. Våre miljøtiltak kan være f.eks
sette en hvilebenk et sted, utbedre en tur sti eller lignende. Det er kun fantasien som setter grenser. Start
planlegging i klubbene nå. Engasjer hele lokalsamfunnet.
Den andre mulighet er å sørge for å bruke «Løvenytt». Fortell om hva dere lykkes med, eller hvilke
prosjekter som andre kan dra nytte av. Husk ingen nyhet er for liten. Send inn stoff til PRC Helene Dale
Steindal.
En takk til klubbene som har støtte LCIF som i år feirer 50 år. Lions fra hele verden har gitt mennesker nye
liv og muligheter. Mer en 1 milliard dollar er samlet inn i disse årene. Foreldre har fått syn tilbake og ser
sine barn for første gang. Fortsett å støtte opp om LCIF som utvider sitt hjelpearbeid, syn-ungdomkatastrofer og humanitet.
I dette lions år kaster jeg ut en «Gulrot» til dere. Hovedmålet er +1 medlem netto i hver eneste klubb i D4.
Jeg ønsker å dra det lengre og lanserer en konkurranse: Hvem blir årets klubb? Hvem klarer å ta opp fleste
medlemmer dette lions året.? Det blir fine gevinster som deles ut på DM- distriktetsmøte på Kongsberg i
april 2019.
Her er vi enig: det er aktiviteter/prosjekt som er nøkkelen til suksess i Lions distriktet vårt. Det er slik at
dette vil gi oss mange positive bivirkninger. Som: nye medlemmer, et bedre samhold og miljø i klubben og
ikke minst en god forankring i lokalsamfunnet. Jeg skriver i min handlingsplan: (som legges ut på
hjemmesiden i disse dager) vi skal dyrke det vi er gode på.
Det er alltid muligheter til forbedringer av våre aktiviteter eller prosjekter. Vurder om den bør endres,
forbedres eller legges ned, for igjen å skape en ny og bedre aktivitet. Det er her vi ser mulighetene, det er
aktivitetene og prosjektene som gir oss midler til å bevilge til gode formål, lokalt, nasjonalt og
internasjonalt.
Til sammen bevilger alle klubber i D4 i år ca. i overkant av 10 millioner kroner. Og i tillegg all den
hjertevarmen som gis, det er det største vi kan gi. Jeg er stolt! La oss fortsette å gi andre mennesker gode
liv og muligheter.
Da er vi i gang 😊 Jeg er tilgjengelig på telefon og mail før klokken 21:00
kontakt meg gjerne
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