Lõppemas on hooaaeg 2005/2006. Meenutan eredamat.
LCI konverents Islandil, Esimene LCE ja RTE eestseisuste nõupidamine Tartus,
LCE (15) Bitch Party Laitses , RTE (16) Maardus, LCE Heategevusüritus Mustpeade
Majas, Paide klubi sünnipäev Roosna- Allikul, LCE VP Fondi Heategevusüritus Vangu
talus, lõpmata hulk 2007 Tallinnas toimuva LCI Konveretnsi Korralduskomitee
nõupidamisi, raadioesinemised ... ja see ei ole veel kõik!
Milline Sa oled 15 aastane LCE?
Abivalmis, rõõmus, vallatu, vahel kiuslik, vahel jonniv, vahel riiakaski, vahel tähte näriv.
Kas selline – Sa põhjamaine ... õde!?
Aga minu meelest mis peamine, ET USUD ENDASSE JA OLED TEOTAHTELINE HULLULT ... U-GA.
Siinkohal meenub mu läbitud sekeldusterohke ja muutunud (et elame muutuvas ...
Euroopas☺ siiski ) ametipostide jada LCE-s.
Alustasin Pärnu koduklubi sekretärina aastal 2001, millele järgnes kohe valitsuse
sekretäri ja LC6 asepresidendi aasta. Siis klubi president, LCE Vice President ja nüüd siis
on läbi saanud LCE presidendi aasta.
Tõde on see, et enda jaoks tuleb prioriteedid panna paika juba siis, kui teed otsuse ja
ühined LCE liikumisega. Juba sellega kaasnebki vastutus.
Ikka osaleda ja osaleda ja veelkord osaleda üritustel nii oma klubis kui väljaspool seda. Ja
seda mitte lihtsalt rutiinsest kohustusest vaid ikka hingest ja hingega. (Meenub, et
üritustest osavõtu protsent on olnud kunagi väga muljetavaldav).
Tean, et selle 5 aasta jooksul olen hakkama saanud eelkõige tänu oma pere toetusele, oma
koduklubi toetusele ja veel paljude toredate naiste ja meeste toetusele nii Tallinnast,
Tartust, Viljandist, Paidest. Ühes vendade ja õdede peres ikka veri on paksem kui vesi!
Nende aastatega on muutunud LCE-s paljugi, oleme muutunud ise – eelkõige
enesekindlamaks, julgemaks ja nagu aasta alguses sai välja hõigatud OLEME OLNUD
RÕÕMSAD JA PIDANUD JULGELT VASTU! Ja minu süda on rahul.
Tänan teid leedid ja tänan teid RTE vennad, et olete muutnud mind rõõmsamaks
julgemaks, enesekindlamaks!
„Kord iga pidu saab otsa, otsa lõpeb pillimehel ramm.....” aga mitte RTE ja LCE ramm,
selles võite kindlad olla.
Ikka Side by Side!
Külli Agafonov
LCE President
2005/2006

