Distrikts guvernørens
månedsbrev
Distrikt 104 D4 – februar 2019

Hei alle sammen!
Februar er en av de fineste vintermånedene.
Nå venter fastelavns, valentinsdagen og
kanskje også karneval for noen.
I februar blir dagene merkbart lysere og
lengre, og det begynner å bli skikkelig fint å
være ute. Enten du er ute på tur i skogen, på
fjellet, eller tar årets første kaffekopp ute i
hagen. Eller er i byen.
Selv om lions arbeidet er «jobb nr. 1» må vi ta oss tid til alle gleder som igjen gir oss ideer til
lions. For det trenger vi. Medlemstallet går litt opp og ned, nye analyser viser at du og jeg må
finne nye veier for å ta opp nye medlemmer. Du og din klubb er den første til å komme med
ideer, det er vi som skal bygge lions videre.
I tillegg må vi, ta vare på hverander. Fadder rollen er en «glemt» rolle flere steder, det er
han/hun som må bidra til å skape hygge og vennskap for sine. Men alle må bidra, vi må dra
lasset sammen. Utfordrer klubbene til å ta dette inn i alle agendaer.
Nå begynner hun igjen kan du si, men det er kun du og jeg som sammen kan gjøre en forskjell. Dette
kan jeg si flere ganger, vi er skrudd sammen for å hjelpe. Trenger du et formål til deres klubb
prosjekter, her er områder som gir oss mulgheter:
Sult, det er faktisk slik lokalt og i Norge at mange sliter, og hvor en lions hånd vil være med å
skape varme og glede
Øyehelse, Lions Norge gjennom oss medlemmer bidrar i Afrika og i andre land
Miljø, de unge i lions kan gis oppgaver, og for klubbene gode formål å støtte lokalt og et sted
i verden.
Diabetes, vi kan bidra til å bedre livskvaliteten for mennesker som lider av kroniske
sykdommer
Kreftsyke barn, støtte forskning og prosjekter. Moderne kreftbehandling fører til at stadig
flere kreftrammede barn overlever.
Den positive bivirkingen, av gode aktivteter/prosjekter = nye medlemmer, de ser hva vi gjør og flere
nye ønsker å bidra – ta de imot å gi oppgaver, slike oppgaver de selv mener vil skape vekst. La oss ta
imot februar med åpne armer og sinn - og gi av deg selv. Vi ledelsen i D4 legger nå tilrette for et
spennede Distriktsmøte 2019 på Kongsberg 5-7 april. Påmedling legges ut på hjemmesiden vår.
Husk vårt distrikts IR prosjekt TabiatSenteret – vi trenger din støtte.
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