Fra frø til plante..
Så er forsommeren her og jeg går stadig ut i hagen og kikker, steller og duller med
plantene. I år er jeg riktig utålmodig ettersom våren ble til forsommer før vi viste ord av
det. Til tider oppfører jeg meg som om vi skulle være langt ute i juli og tror at resultater
skjer over natta. Like skuffet blir jeg over snilene som spiser opp de nye skuddene, uten
at de en gang får en sjangs til å vise hva de står for.
Ved siden av drivhuset har jeg et stort bed, hvor alt som kommer opp av jorda får bli.
I noen´s øyne ser det vel ut som villnis, i mine øyne er det et felleskap. Om alt passer
sammen, nei det gjør det nok ikke. At noe tar større plass en andre, det kan så være.
Men hvem tar beslutningen om at den ene planten er mer eller mindre verdt enn den
andre. Noen planter er dominante og tar større plass, noen brer seg ut så godt de kan,
andre føyer seg pent inn i rekken og noen blir nesten borte. Sammen i bedet utgjør de
en helhet, litt sann jungelaktig.
Min tid som soneleder er snart over og jeg kan se tilbake på et år med mange flotte
opplevelser og noen utfordringer.
At vi har ulikheter gir dynamikk , saklige diskusjoner og konstruktiv kritikk er sundt og
gir mangfold. Å være enige om at vi er uenige bidrar til økt forståelse.
I min Lionsverden skal vi gi alle en mulighet, naivt tenker du, nei , sier jeg. Går vi oss
selv i klingen og ser oss selv i speilet, kan det hende vi selv får en overraskelse.
Det er viktig å gjøre hverandre gode, både i klubbsammenheng, på tvers av klubbene og
som sone. Målet må være å bygge opp, ikke rive ned.
Jeg tar frem frøposene mine igjen, for de er det mange av.
*Det har i mer eller mindre 10 år vært jobbet med å starte en miks klubb i vår sone.
I disse dager har det gått ut et informasjonsbrev til alle klubben, hvor medlemmer i
sonen oppfordres til å spre budskapet videre til barn / barnebarn / familie / venner /
nabo /bekjente etc. Målet er å starte en ny klubb med flere nye medlemmer som ønsker
å gjøre en forskjell.
*LC Kråkerøy gir også åpning for å bli en miks klubb. De har i vinter hatt damer som
observatører på sine klubbmøter.
Slike initiativ vil bidra til å forsterke vårt Lionsarbeid i sonen. Her skal det være rom for
Herreklubber, dameklubb og miksklubber. Gamle og nye medlemmer, godt forankrede
lionstanker og ny ideer, enkeltklubber og samarbeide på tvers, blir viktig fremover.
*I dette Lionsåret har vi to jubilanter. Vi kan vel nesten kalle de far og sønn.
LC Fredrikstad med sine 60 år og LC Fredrikstad Glemmen med sine 30 år. Begge
klubbene bidrar på hver sin måte i Lionssammenheng, i tillegg til at de samarbeidet på
tvers av klubbene. Gratulerer ”Guttær”.
*LC Hvaler tok stafettpinnen på strak arm med LC Fredrikstad Glemmen og har
ansvaret for å gi ungdommene på årets Camp en minnerik dag på sjøen.
Å være en klubb som ikke er redd for å ta en utfordring, bidrar til fellesskapet.

*Ungdom og nettverk er viktig, like viktig som å ha vertsfamilier til de som kommer til
sommerens camp. 5 ungdommer har fortsatt ikke vertsfamilier, så kjenner dere noen
som kunne tenke seg å ha en ekstra ungdom i familien en uke hjemme eller på hytta gi
beskjed så fort dere kan. Husk, her er det ikke snakk om å lage et eget opplegg, de skal
være en del av daglig familieaktivitet og en trenger ikke å være lionsmedlem for å være
vertsfamilie.
* Vår siste fellesaktivitet blir presidenttreffet 4 juni og her vil også den nye sonestyret
delta. Her skal vi dele tanker om det som har vært og tanker og ideer for kommende
lionsår.
Om jeg har noen frø igjen. Jeg har mange, men de har jeg tenkt å bruke i flere år
fremover, da noen av de har riktig lang holdbarhet. Og er det noe jeg synes er bra, kan
jeg vel høste nye frø fra plantene til høsten, i tillegg til at ”jungelen” fortsatt skal bestå.
Ugress eller ei, selv en løvetann er vakker i mine øyne. Skinner som en sol, ”sta som et
esel”, drar du den opp, så kommer den igjen og den finner plasser å gro på de mest
utenkelige stedene.
Har jeg glemt å nevne staudene, de er der hele tiden og kommer igjen år etter år på
samme plass. På den måten kan jeg i mange år fremover glede meg over noe gammelt,
noe nytt og noe ukjent.
GOD SOMMER og takk for året som har gått.

Maria Stave
Soneleder

