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Hei alle sammen!
DEG & MEG. Endelig klubbmøte igjen. På dette møte skal vi ta opp et nytt medlem. En ny venn som
ikke du kjenner. Nå er det opp til oss og ta vare på det nye medlemmet, det er nå vi, faddere og alle
medlemmene skal sørge for å ta den nye inn i vårt klubbmiljø. Jeg gleder meg til å gi av meg selv.
Det er slik at du og jeg har et ansvar og en mulighet. Ansvar til å skape gode relasjoner og en stor
mulighet ved å gi det nye medlem oppgaver fra dag en. Involvering er et nøkkelord.
Det er faktisk mange eksempler på at flere nye medlemmer kvinner og menn slutter etter kort tid.
Her har vi i alle klubber et potensial.
Du er helt sikkert enig i: vi trenger flere hender for å hjelpe flere. Jeg utfordrer klubbene til å snakke
om dette i forkant av opptak av nye medlemmer. Det er opp til DEG & MEG
Lions Konferansen i Tønsberg 2018, ble nok en suksess. Ca. 80 påmeldte var tilsted under en
konferanse som går inn i rekken av de bedre. Et solid program med topp kompetente
foredragsholder ga alle mye nyttig informasjon, slik en læringsarena skal være. Takk til komiteen.
DM-Distriktsmøte 2019, blir denne gang avhold på Quality Hotel Grand, Kongsberg. Arrangør
klubben LC Notodden/Telerosa er godt i gang. Denne gangen kommer vi til å strekke oss langt for å få
alle klubber til å delta. Et spennende program er under planleggingen. En fin anledning til å gi din
ledsager en present? Jeg kommer til å sende alle medlemmer i D4, DM informasjon på mail i løpet av
desember.
D4 vokser, 2 nye soner, kommer inn i D4, da er også Vest-Agder blitt en del av vårt distrikt.
Bakgrunnen er at Lions Norge deles inn i 5 distrikter, og en grenseoppgang er i gang og gjeldene fra
1/7/19. De innledende møtene er planlagt og gjennomføres i januar 2019. DG og VDGI gjennomfører
disse møtene sammen med de nye sonene. Vi gleder oss til å ta imot 246 nye medlemmer.
Avslutter brevet med et av husets dikt:
Hvite som engler lavet snøkjerringene ned
og et mylder av dem okkuperte min hage plen.
Men der lå de bare en stakket stund
før de ganske umerkelig forduftet igjen.

Det var nok bare en fortropp som sonderte terrenget
for å finne et sted til å overvintre på.
Jeg tror det snart kommer nye tilbake
året er på hell- det er november nå.

Ja det er november, langt inn i lions året, denne tiden frem mot Jul er vi ute og viser oss, her er vi!
Lions selvfølgelig. Støtt vår sak, vi hjelper andre, kanskje du vil bli medlem i Lions? Det er lov å
spørre.

«Gi medlemmene en anledning til å skinne»
«ta vare på hverandre»
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