Distrikts guvernørens
månedsbrev
Distrikt 104 D4 – januar 2019

Hei alle sammen og Godt Nyttår!
2018 er historie, et år du som lions kan se tilbake på med stolthet. Uten din innsats ville ikke lions
vokst litt fra forrige år. Vi bygger stein på stein, og det synes.
Lions omdømme ser også ut til å bedres, vi er en organisasjon som er tilstede for andre og det har
det blitt lagt merke til.
Klubbene imponerer med å håndtere mange prosjekter gjennom dette lions halvt år. Prosjekter
lokalt, nasjonalt og internasjonalt blomstrer. Takk til deg som bidrar til å gjøre det mulig, vi er virkelig
venner som hjelper andre.
Nå møter vi, du og jeg 2019 med stort pågangsmot, og med nye mål i sikte. La oss sammen gripe tak i
mulighetene, de ligger og venter.
Ja hva skal vi ta tak i, dette lions året venter mange oppgaver og viktig møter. Om ikke klubbene har
etablert det, er tiden inne til å utpeke en LIONS RØDE FJÆR koordinator. LRF året 2020 skal vi samle
inn mange penger til Beitostølen Helsesport senter. Allerede i dette året er det åpnet for klubbene å
sette i gang lokale prosjekter. Det finnes også muligheter for å kjøpe, i første omgang fine LRF kort på
Lions kontoret.
DM- distriktsmøte er under planlegging, jeg har i skriv til alle informert om DM. Det ville glede meg
stort om du/dere kunne komme. Det legges opp til mye nyttig læring, jeg ønsker å vise frem flere
«suksess historier» korte presentasjoner fra noen klubber under møteforhandlingene. Påmelding
kommer om kort tid, alle informeres.
Lions tulipanaksjon 2019, mye forarbeid skal gjøres og det er i trygge hender rundt i klubbene. Vi i
D4 skal bidra til at vi setter ny rekord, vi må over 1 million tulipaner, ikke sant? D4 har hatt en fin
utvikling, dette viser tall fra 2018.
RM- Riksmøte på Gardermoen, arrangeres 24.-25. mai 2019 på Quality Airport Hotel Gardermoen.
Dette er nok en arena hvor læring står i høysete. Det er her du kan bidra i utviklingen av Lions
organisasjonen. Det er mye som kan bli bedre, alltid.
Men først er det D4 og klubbenes mål. Umiddelbart etter påfyll i juleferien kjenner du hvordan
motivasjonen bobler over i hodet ditt og renner ned gjennom kroppen og fyller den med energi,
entusiasme og et pågangsmot du ikke en gang visste at du hadde, eller kunne ha. Du kan knapt vente
med å ta neste steg på veien for å nå til det fristende målet for året. Vi ønsker hverandre lykke til😊
Et riktig godt nyttår ønsker jeg alle i D4
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