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Follow your Dream.
Så er Convention i Hamburg tilbakelagt og jeg sitter igjen med et overveldende inntrykk av Lions
International. Spektakulære show, motiverende talere og ikke minst tre dager med intensivt kurs
gjorde dette til en komplett opplevelse. Ydmykheten i forhold til Lions med bevisstheten om alle
hjelpeprosjekter i hele verden øket betraktelig.
For meg ble dette en motivasjonsfaktor til å gjøre en så god jobb jeg kan makte, og at min oppgave
handler om service til deg. Vi må heller ikke glemme at vår primære oppgave er å hjelpe andre.
Follow your Dream er slagordet for dette årets verdenspresident, Barry J. Palmer fra Australia og
jeg kan ikke annet enn å anbefale dette til å gjelde deg og. Alt starter med en drøm. Følg denne
drømmen lojalt og du vil oppnå dine mål, sier han. Et enkelt budskap med stort innhold. Min drøm
er å øke medlemstallet og få til en større kvinneandel i Lions. Dette budskapet var også et bredt
tema på Convention.
Mange av talene og budskapene var internasjonale og mange av dem var ikke
så aktuelle for Norge. Imidlertid bør vi rette mer av vår oppmerksomhet ut av
landet og være med der hjelp trenges. Øyehelse og kampen mot meslinger ble
viet stor oppmerksomhet.
Her hjemme på berget er det forandringer som er hovedsak. Det er bestemt at
to av de tre guvernørrådsmøtene skal flyttes ut av Oslo og det første rådet vil bli lagt til Bodø. Der
er alle klubber i området invitert til et møte på fredag 23. august. Hensikten med dette er å
komme nærmere deg, avmystifisere guvernørrådet, fremstå som en serviceinstitusjon og komme
nærmere den enkelte. Jeg synes dette er et utmerket eksempel på ideen om å ha fokus på der du
hører hjemme, klubben din.
Arbeidet med 2014 fortsetter. Årets guvernørråd fikk dette mandatet på Riksmøtet i Loen.
Arbeidet med distrikter og videreføring av dette arbeidet vil være en stor del av rådets oppgaver i
inneværende år. Det er viktig at vi fornyer oss, slik at vi kan holde på eksisterende medlemmer og
ikke minst skaffe nye. Det er en positiv trend i vårt distrikt, men vi kan ikke hvile på våre lauv bær,
men stå på alle sammen for å beholde og gjerne øke denne positiviteten vi opplever nå. Hvis hver
klubb skaffer netto ett nytt medlem i inneværende år er vi over 1600 ved utgangen av dette
lionsåret. Minst halvparten av disse bør være kvinner.
Det er viktig å rekruttere ungdom. Vår framtid. Det er faktisk ingen ting i veien for å rekruttere i
sine egne rekker. Jeg tillater meg å trekke fram et eksempel på dette da VDG 2 Helle Soos, LC
Fredrikstad/Gamlebyen har fått med seg sin datter på laget.
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Jeg har også vært så heldig å kunne være med på avslutningen av årets ungdomsleir. 25 ungdom
fra 19 forskjellige land hadde opplevd Norge på sitt beste. Gode ambassadører for vårt land når de
kommer hjem. Helle Soos, Stefan og datteren Michelle med flere hadde også i år gjort en
formidabel innsats for ungdommene, men de savner mer hjelp fra klubbene og flere vertsfamilier.
Det ble for mye for de relativt få som hjalp til. Neste år må vi trå til alle sammen i beste Lions-ånd.
Jeg opplever mitt oppdrag som DG i vårt distrikt som utfordrende og meget givende. Jeg vet at
mitt team er dyktig og ivrige. Jeg gleder meg derfor til vårt første møte i Töcksfors, der jeg vil bli
bedre kjent med teamet. Der ønsker jeg å legge opp til et løp som gagner vårt distrikt og sikre
kvaliteten på alle våre prosjekt og handlinger.
Vi vil og vi kan. La oss samles om de oppgavene som venter i dette lionsåret. Jeg tror dette året blir
viktig for oss alle, jeg håper på en oppblomstring av klubber og enkeltmennesker som aldri før.
La de tusen blomster blomstre. Ta godt vare på alle dine klubbkamerater. Jeg vet at du vil og jeg
vet du kan.
Fortsatt god sommer!
Jahn S. Engh
Distriktguvernør 104 J
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