TAKK
Julen nærmer seg med stormskritt bokstavelig talt. Klubbene er i ferd med å markere julen med
noe ekstra på klubbmøtene i desember. Det er alltid hyggelig å være flere sammen om å nyte
god mat, drikke og gode historier rundt bordet. Vi er i grunnen ganske så privilegerte som har
den muligheten.
I tillegg er vi så heldige at vi sammen i LIONS har muligheten til å gjøre en forskjell i hverdagen,
for enkeltmennesker og grupper både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Ikke bare til jul, men
hele året. Mange av våre aktiviteter gjennom året vitner nettopp om det.
Det er viktig å ta vare på det indre livet i klubben, men det er også viktig å se ut gjennom vinduet
i vårt eget hus og tenke, at jaggu er det kjekt å gjøre ting sammen med naboene også. Vi er riktig
glad for å være en del av fellesskapet og få lov til å si ”Vi i Lions”.
Vi har en drøm, ja det er mange av oss som har det:
Kurt drømmer om julegaver til barnehjemsbarna og oppfordret alle medlemmer som har
anledning, til å gi kr. 100,- som en ekstra gave i år.
Alle drømmer om at julelotteriet skal gå til himmels, slik at vi får delt ut flere penger til
aktiviteter i året som kommer.
Det er salg av julenek og strøsand, ettersyn av hytter, jubileumsforberedelser og oppstarten til
samarbeid blant frivillighetsorganisasjoner i sonen for å nevne noe.
Andre drømmer om å ikke være alene i julen men ha noe å gå til.
Frelsesarmeen ønsker frivillige grytevakter. 2 timer som grytevakt med Lionsvesten på er også et
bidrag.
Mulighetene til å bidra er tilstede, det er bare til å gripe tak i det. Alt må ikke koste penger. Noen
ganger hjelper det å være tilstede, gi en hjelpende hånd og vise at vi bryr oss.
Mye å gjøre – ja hvem har ikke det, men det er utrolig hva vi har tid til når viljen er tilsted.
Vi i sonestyret ønsker dere alle en riktig GOD JUL og Et GODT NYTT LIONSÅR
Maria Stave
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