Distrikts guvernørens
månedsbrev
Distrikt 104 D4 – september 2018

Hei alle sammen!

Om høsten: Gå turer i skog og mark, ta med dere familiene, venner, noen som trenger å
prate eller ta med en fra en institusjon som ikke kan komme ut i naturen selv så ofte. La de
få oppleve naturen, kjenne på livet på en annen måte.
Ta med dere sitteunderlag, pølser, en sjokolade, varmdrikke, pinnebrød og ved. Så tusler
dere inn i skogen og koser dere og skaper gode relasjoner, snakke om barndomsminner en
dagsgave til en som trenger det. Er ikke dette lions arbeid på sitt beste?
Kick Off. Distriktets ledelsen og rådet var samlet på Kongsberg 18-19 august. En god kickstart
på Lions året 2018/2019. Alle handlingsplaner, besøksplaner og enighet som målene for året
er klart. En hyggelig og nyttig samling. Vi gleder oss til å besøke klubbene, vi vil ta kontakt
etter hvert. Om noen av klubben trenger en eller annen assistanse, ta kontakt.
Ny organisering av distrikt og klubber er på vei inn: Endringer fra Oaks Brook USA, RM 2018riksmøtevedtak og distrikts endringer skal på plass 1 juli 2019. Forbedringer og forenklinger
vil gi oss nye spennende muligheter. Vi som leder distriktet vil informere om dette på klubb
besøk dette og kommende lions år. Det vil gi økonomiske gevinster for distriktets drift, som
igjen gjør at vi slipper en kontingent økning de kommende årene.
The New Voices Initiative Lions Clubs International ønsker velkommen sin første kvinnelige
internasjonale president. Hennes nye program New Voices vil i distriktet fremme, oppfordre
klubber til å rekruttere og beholde kvinner, og bidra til å lukke gapet mellom menn og
kvinner i lederstillinger. New Voices oppfordrer til å etablere Lions konferanser med fokus på
å: ønske nye kvinner velkommen i lions, gi kvinner muligheter og motivere til lederverv.
Guvernørrådsmøte nr 1. 2018/2019. ble gjennomført på vårt faste møtested, Gardermoen.
Rapporter, planer og økonomi ble gjennomgått samt gode diskusjoner for fremtiden. DG og
VDG I var tilstede og vi hadde kommentarer til enkelt saker. D4 er på rett kurs og vi gleder
oss.
Internasjonal President besøkte MD 104 på Gardermoen 31 august-1 september. En som
sagt tidligere historisk begivenhet. Salen var fylt av stolte Lions under hennes innlegg til alle i
Lions Norge. Hennes program som D4s handlingsplan bygger på spesielt er det en sak som
D4 må ta tak i. Det slutter alt for mange medlemmer i Lions uten at vi gjør nok for å beholde
de. Fadder ordningen – ta den i bruk. – «ta vare på hverandre vi har ingen å miste».
Husk Lions konferansen 20-21 oktober 2018 i Tønsberg – meld dere på😊
Jeg er tilgjengelig på telefon og mail helst før klokken 21:00 - kontakt meg gjerne
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