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Kjære Lions!
Det er med stor grad av både ydmykhet og stolthet jeg tiltrer vervet som Distriktsguvernør i vårt
nye distrikt som strekker seg fra Lillesand i sør til Hemsedal i nord, fra Hovden i vest til Nesøya i
øst. Det er et stort distrikt med hele 92 klubber som alle skal ha full oppmerksomhet.
Først vil jeg takke våre to foregående Distriktsguvernører, Magne Gunnar Thorrud og Geir Arve
Ribe i de gamle distriktene G og F, for den store innsatsen de har lagt ned for organisasjonen
vår.
Så vil jeg takke hver og en av dere for den tillit dere har vist meg ved å velge meg som leder for
det nye distriktet. Jeg gleder meg til jobben, og jeg vet jeg har med meg et dyktig team i både
distriktsstyre og -råd, noe som jeg vil være avhengig av for at vi sammen skal nå, eller ihvertfall
nærme oss, de målene vi har satt oss.
Forrige års DG i G-distriktet, Magne Gunnar Thorrud, startet sitt første månedsbrev med et sitat
av Henry Ford som jeg tillater meg å låne.
”Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er et fremskritt og å arbeide sammen er en
suksess”.
Gjennom sammenslåingen er vi nå kommet sammen, vi skal selvfølgelig holde sammen, og vi
skal oppnå suksess ved å arbeide sammen. Det å arbeide sammen i et team er nøkkelen til
suksess. Jeg kommer til å legge stor vekt på å bygge teamspirit i året som kommer.
Det var en stor opplevelse for Anne og meg og våre to døtre Ingvild og Marianne å få delta på
årets Convention i Honolulu, Hawaii. De første dagene var avsatt til DG-Elect skolen, som er
slutten på opplæringen som DG. Her var det hardt arbeid fra morgen til kveld, slitsomt, men
givende.
Det var også en opplevelse å se hvor lett man knyttet bekjentskaper med Lions fra hele verden
mens vi ventet på bussen til Conventionsenteret. Her ble det for mange knyttet bånd som vil
vare.
Et av høydepunktene for oss som familie var å delta i den Internasjonale paraden i våre
Gudbrandsdalsbunader, langs verdens mest berømte strand, Waikiki. Å bruke tre timer på
returen (1,6 km!) langs Kalakaua Avenue var ikke noe problem, vi ble hele tiden stoppet av andre
Lions, turister og Hawaiiere.
Det blir et stort spenn i bildet av jentene på stranden, iført bunad og med et surf-brett mellom
seg. Samtidig viser det hvordan Lions er; felleskap i et stort spenn.
Da vår nye Internasjonale President, Dr. Jitsuhiro Yamada fra Japan, I sin tale på Convention
trakk frem Norge og Libanon og det arbeidet som utføres av Einar Lyngar I LC Ringsaker for
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flyktningene I Syria, og ba alle i salen fra Norge og Libanon om å reise seg, må jeg innrømme at
vi alle var “høy og mørke”.
Jitsuhiro Yamada har som sitt tema valgt “Dignity, Harmony, Humanity”, som i vår oversettelse
blir “Verdighet, Harmoni og Medmenneskelighet.”
Dette er begreper vi skal ta med oss inn I våre aktiviteter rundt om I klubbene. Gjennom våre
aktiviteter skal vi bidra til at de vi skal hjelpe samtidig beholder sin verdighet.
Når det gjelder valgspråk eller motto for DG, så har jeg igjen ”lånt” noe av en tidligere
Internasjonal President, nemlig det han kalte ”Challenge to change”, eller i fri norsk oversettelse:
”Forandre for å bevare”. Dette kommer jeg tilbake til i mitt neste månedsbrev til dere.
Klubbene starter etter hvert opp planleggingen av årets aktiviteter både utad og ikke minst innad I
klubben. De klubber som ønsker besøk av DG må gi beskjed om dette så fort som mulig, av
hensyn til planleggingen. Ellers vil både VDG 1, Jonny Steindal og VDG 2, Finn Bredesen også
besøke flest mulig klubber.
For at jeg skal bli best mulig kjent med dere alle, vil jeg gjerne at dere tar kontakt med meg hvis
dere har spørsmål eller lurer på noe eller bare vil dele noe hyggelig. Ingenting for stort og
ingenting for lite J.
Jeg er tilgjengelig!
Til slutt vil jeg utfordre alle som kunne tenke seg å gjøre en liten innsats hva angår PR, vi
mangler fortsatt en PRC, og av den grunn vil nok noen savne gamle F’s organ ”Løvenytt”, men
det kommer tilbake for fullt.
Med dette vil jeg ønske dere alle en fortsatt flott sommer, og en god start på det Lionsåret vi har
foran oss!
Beste hilsen fra
Yngve
DG
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