Distrikts guvernørens
månedsbrev
Distrikt 104 D4 – desember 2018

Hei alle sammen!
Desember er her, det er «lions tid» over hele distriktet, vi er synlige, på stand med våre flagg, vester
eller annet som viser at her er Lions. Et ½ lions år er snart historie med mange gode minner om da vi
samlet inn penger til andre som trenger oss Lions.
«Vi er så gode». Vi må bare begynne å fortelle det. Nettopp fikk jeg LC Øvre Eikers Julebrev. Helt
fantastisk, en 4 siders avis som informerer om deres aktiviteter gjennom året – 7500 husstander får
dette i postkassen. Og President med flere, kjører dette rundt! Dette er en fin takk for hjelpen til de
som støtter Lions. Gratulerer: dere kvinner og menn i LC Øvre Eiker.
D4s distrikts prosjekt, Tabita Senteret i Latvia er godt i gang. IRC Øyvind Rose presenterte status på
distriktets prosjektgjennomgang. Den økonomiske støtte fra klubben har også begynt, vi ligger litt
etter, ikke glem å støtte dette fantastiske distrikts prosjekt.
Lions Fredsplakatkonkurranse er en årlig, internasjonal tegnekonkurranse for barn mellom 11 og 14
år. D4 har økt dette arbeidet og mange fine tegninger er kommet inn. Vår vinner tegningen sendes
inn til MD 104 for videre deltagelse i lands konkurransen. Vårt distrikts vinner kommer i Løvenytt.
Guvernørrådsmøte på Beitostølen, ble en opplevelse, med gode møter, presentasjon og omvisning
på Beitostølen helsesportssenter og Lions røde fjær aksjonen. Vi fikk også med oss åpning av
skisesongen.
Et tilbud til klubbene: Legg klubb besøk til dette senteret. Lions klubbene i området legger til rette
for en fantastisk opplevelse. Lei en hytte sammen, eller benytt andre muligheter.
Julen er en verdifull familie tid, hvor det samles, familier fra fjern og nær, for å feire, minnes, spise,
drikke, le og snakke om fortid og fremtid. En kvalitetstid som ikke kommer igjen – bidra til å lage
mange «gylne øyeblikk» Før du åpner min julegave til deg under, vil jeg ønske alle: Riktig God Jul!
En julegave fra meg til deg – noen kloke ord på din vei videre
Lev livet, opplev alt du kan!
Ta vare på deg selv, og de du er glad i.
Ha det gøy - vær litt gal og rar.
Gå ut å gjør noen feil - for det kommer du til å gjøre uansett.
Nyt deg selv og utnytt alle muligheter til å lære noe på veien.
Ikke prøv å være perfekt - vær heller en utmerket versjon av deg selv..!
- Per Fugelli –
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