INFORMASJON TIL KLUBBKONTAKTER NR 3.
KJÆRE KLUBBKONTAKTER!

Oslo 30.10.08

Det som vi har ventet så lenge på – datoen for Lions Røde Fjær 2009 er nå klar!
Lions Røde Fjær aksjon finner sted søndag den 19.april 2009!
TV-2 sender en Artistgalla lørdag den 18.april som en oppkjøring til vår bøssebæreraksjon dagen
etter. Programmet har en lengde på ca 2,5 time og vil sannsynligvis bli sendt både før og etter 21
nyhetene. Programmet sendes i reprise på TV-2 søndag formiddag.
Noen vil kanskje mene at dette er en dårlig dato med distriktsmøter samme helgen og
Tulipanaksjonen helgen etter. La oss heller se på hvilken mulighet dette er for å sette Lions på
kartet. Når det gjelder distriktsmøtene så vil de fleste av deltagerne der ha mulighet til å komme
seg hjem til egen klubb før aksjonen starter! Vi har to meget gode formål/aksjoner i løpet av kort
tid! La oss benytte anledningen når vi er rundt med bøssene til også å orientere giverne litt om
Lions. Kanskje vi skal lage en liten trykksak som vi deler ut til alle vi treffer, der vi forteller litt om
hva vi driver med og at vi kommer til å være synlig neste helg også, men da med tulipaner!
Nå når datoen er på plass vil retningslinjene for aksjonen bli distribuert til klubbene innen
utgangen av november. Hovedkomiteen vil også kontakte andre organisasjoner for å be om støtte
i form av bøssebærer. Hold dere oppdatert om hva som skjer ved å ta en titt på nettsidene med
jevne mellomrom.
På nettsidene er det også mulig å bestille profileringsprodukter i forbindelse med aksjonen.
Klubbene skal nå ha mottatt materiell i forbindelse med årets julegaveaksjon. Brosjyrene som nå
er sendt ut er myntet på bedrifter, spre den til potensielle givere i nærmiljøet. Sammen med neste
nummer av Lionsbladet kommer materiellet tilpasset oss som privatpersoner.
Da er det full fart fremover. Vi har over 6 måneder på oss til å skaffe 30 000 bøssebærere. Det
klarer vi vel!
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