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Jeg får si som Pippi: Dette har vi ikke gjort før, så dette får vi til!
Det er godt å ha fått en sommer og en høst som det vi har hatt dette året. Det gir energi til
å gå løs på oppgaver og overvære møter.
Det har vært en glede for meg å fortsette på mitt mål for dette, å være tilstede på alle
sonemøtene. Det er en imponerende aktivitet i de fleste soner, men det er dessverre noen
soner som glimrer med sitt fravær med hensyn til aktiviteter og møter. Jeg vil oppfordre de
som ennå ikke har hatt møter om å få til noe innen årets utgang. Jeg ser viktigheten av at
klubbene kommer sammen, utveksler ideer, motiverer hverandre og ikke minst det sosiale
samværet. Sone 5 har hatt et meget vellykket møte med hele 30 deltagere på Inspiria i
Sarpsborg med First Lego League som hovedtema og med etterfølgende omvisning i
senteret. I tillegg til dette holdt Helle Soos et innlegg om ungdomsutveksling og
ungdomsleir. En meget inspirerende og vellykket kveld med fokus på barn og unge som er
vår framtid! Jeg anbefaler alle soneledere ved anledning å bruke Inspiria som møtested.
Jeg må også nevne den flotte aktiviteten som sone 2 og Maria Stave står for: Hjertefred.
Et meget bra tiltak som er kommet for å bli. Les mer om dette på nettet.
Min andre hovedmålsetting, flere kvinner i Lions er vel ivaretatt av vår NAC Solveig som
har påtatt seg ansvaret for å arrangere seminar for kvinner i Østfold/Akershus. Hun tar
med seg utvalgte medlemmer i komiteen som arbeider for å få til ett eller to seminar i dette
fiskalåret. Hun har vært på studietur i Ålesund, der det ble avholdt et slikt seminar. Hun
fikk mye informasjon og etablerte viktige kontakter. Jeg har også hatt ute følere med
hensyn til mulige nye klubber, mix eller rene kvinneklubber, men har ikke fått den store
responsen. Jeg vet at det medfører stort engasjement for fadderklubben, men vi er faktisk
nødt til å gjøre en felles innsats for å bevare verdens beste humanitære organisasjon,
Lions i overskuelig framtid.
GMT Ingolf er en viktig ressurs i vårt distrikt. Han har det tunge ansvaret å motivere oss til
bevisstheten om å beholde våre medlemmer og skaffe nye. Et meget viktig arbeid som
ved Ingolf er vel ivaretatt. I den forbindelse ønsker jeg også å frembringe en stor takk til
GLT Arild Heen som arrangerte kurset «Smartendring» på Mastemyr. Kurset ble
overbooket, men alle fikk plass. Etter Reidar sin mening: «Hadde det kommet flere, måtte
vi leie Spektrum.» En ubetinget suksess med meget gode tilbakemeldinger. Jeg vet at alle
gleder seg til neste seanse. Her ble det utvekslet mange ideer om de viktigste emnene i
nåtid; endring, rekruttering, informasjon, markedsføring og medlemsutvikling.
Den siste helgen i oktober er det Leadershipkurs på Gardermoen. Et flott kurs som jeg
håper også fokuserer mye på motivasjon for rekruttering til verv og medlemsutvikling. Ved
siden av dette er det gjennomført den første VDG 1 samling og kurs. Vår egen Lill Alver
var der og fikk sin første innføring i sine oppgaver for neste år. Det er for øvrig stor enighet
om at DG-gruppen sammen planlegger fremtiden slik at kontinuiteten opprettholdes i
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distriktet og ved at det legges langsiktige planer. Vi bryter dermed det tradisjonelle «finne
opp hjulet på nytt»-konseptet. Vi har stor tro på at dette er den riktige veien å gå.
Dette året står i endringens tegn. Alle er enige om endring, men få vil endre seg selv. Det
er jeg og mitt team som skal motivere til endring. I den forbindelse har distriktsrådet
besluttet å være positiv til en eventuell sammenslåing av distriktene H og J. En gruppe
bestående av DG Jahn, VDG1 Lill, og VDG2 Helle, tilsvarende gruppe fra H distriktet pluss
ressursperson Helge Toftner, som også er engasjert på MD nivå, har fått i oppdrag å
utrede dette, men blir mer og mer overbevist om at det å slå seg sammen «på tvers» vil
være meget positivt med hensyn til kompetanse, økonomi og ressurser. Soner og klubber
vil i liten grad bli berørt av eventuell endring på MD plan, men vil derimot få øket
kompetanse og ressurser å øse av. Gruppen jobber på spreng og jeg vil komme med
tilbakemeldinger om arbeidet underveis.
Rettelse pr. 11.09.2013
VDG 2, Helle Soos var ikke medlem av denne gruppen på dette tidspunktet/møtet som jeg
referer fra. Hun var ikke tilstede og er ikke enig i min konklusjon. Hennes navn skulle
derfor ikke vært med i denne sammenhengen. Jeg har beklaget det inntrufne ovenfor
Helle.
Alt starter med en drøm. Min drøm var å skape et mangfoldig Lions som framstår som en
livskraftig, dedikert, ressurssterk og initiativrik humanitær organisasjon. Derfor må vi
markedsføre oss så godt vi kan under våre flotte aktiviteter, rett og slett ved å være
synlige. Bare det gir oss mulige nye medlemmer. Jeg vet at det er mange klubber som er
dyktige på det, men jeg vet også at vi kan bli enda bedre.
Jeg vet at vi har viljen og jeg vet at vi kan.
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