Distrikts guvernørens
månedsbrev
Distrikt 104 D4 – oktober 2018

Hei alle sammen!
Åpner dette måneds brev med to vers fra Inger Hagerup `s visdomsord.
Mange dager av purpur og gull har oktober gitt oss
under en himmel som daglig blåner seg mere blå.
Ennå er frosten bare et disig varsel bak åsen,
men langsomt, langsomt begynner året å gå i stå.
Aldri er sinnet så åpent som slike høstklare dager,
når luften smaker av blomster og av kjølig jern,
og noe svever forbi deg, et minne du ikke husker,
en drøm som bestandig er like udrømt og fjern.
Inger Hagerup

Fokuset dette lions året er å ta vare på hverandre, vi har ingen å miste. Vi skal om noen velger å
slutte sørge for å gjennomgå og tilby et annet medlemskap som passer den enkelte. Tilknyttet
medlemskap er tilbud nr. 1. Vi skal ikke gi slipp på et lions medlem, før vi har snudd alle steiner for å
finne en løsning. Vi kan tilby en permisjon i en spesiell livsfase. Om et lions medlem slutter skal vi gi
ros og takke for den innsats man har gjort.
LCIF Campaign 100 er i gang og vi vil bli mere kjent med prosjektet etter hvert. Se under
hva bare kr. 1000,- kan bidra med?
SYN
DIABETES
MILJØ
BARNEKREFT
SULT
UNGDOM
KRISEHJELP
HUMANITÆR HJELP

2 Grå stær operasjoner
Diabetesundersøkelser for 18 personer i risikogrupper
Tilgang til reint vatn for 14 personer
Utstyr til å diagnostisere eller behandle 8 barn
Regelmessig tilgang til mat for 14 personer
Materiell og planer i sosial og emosjonell kompetanse for ei klasse i ett år
Nødhjelp til 4 personer i kjølvannet av en naturkatastrofe
Meslingvaksine til 100 barn

Bli soneleder, ja det viktige verv kan besettes av deg, du er lions mulighet til vekst. Jeg vil at du er
motivert om å påta deg verv som soneleder, bli med å utvikle oss til å bli enda bedre. Still opp på
sonemøte og si du er kandidat. Soneleder rapporterer direkte til distrikts guvernør som vil støtte og
gi deg mange spennende oppgaver, og jenter det gjelder også dere.
Ungdom, gi de en mulighet til å utforske verden ved å oppleve en Lions ungdomsleir. Det er
klubbene/sonen som skal nominere studenter/kandidater til Lions-leirene. Vårt distrikt kan regne
med å få +/- 15 deltakere. Klubbene/Sonen melder inn kandidater til Jo Henriksen (YCEC).
Klubb besøkene er kommet godt i gang, målet er at alle klubbene får besøk av enten DG, VDG I og II,
samt sone ledere og fagledere. Vi blir tatt godt imot, vi gleder oss til å komme til din klubb.
Jeg er tilgjengelig - kontakt meg gjerne
Husk Lions konferansen 20-21 oktober 2018 i Tønsberg – meld dere på😊
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