Månedsbrev oktober 2015
Distriktguvernør 104 D4
Kjære Lionsvenner!
Vi skriver oktober og vi må vel kunne si at sommeren er på hell. Den siste måneden har servert
oss store nedbørsmengder, men likevel har det vært mange varme og flotte dager den siste tiden.
Og badetemperaturen er ikke kommet lenger ned enn ca. 14 grader…..
Høsten er en travel tid for klubbene. Det er hyggelig å registrere et høyt aktivitetsnivå i vårt store
distrikt!
En synlig aktivitet er jo hjelpen vi yter til flyktningene som kommer til Norge, spesielt i det siste.
Men la oss stoppe opp et øyeblikk og tenke litt etter. Det er flott at mange organisasjoner stiller
opp med den umiddelbare hjelpen disse menneskene så sårt trenger når de kommer til et nytt
land, en ny kultur. Men hva skjer når de har vært igjennom hele møllen til UDI og endelig er tildelt
en kommune hvor de skal starte et nytt liv?
Er det noen der for dem da? Er det noen der som på en enkel måte kan vise dem litt til rette i det
nye og fremmede samfunnet de skal lære å kjenne? Svaret er nok dessverre nedslående.
Her har Lions en enestående mulighet til å gjøre en forskjell!
Dette kan vi gjøre ved aktivt å inkludere nye landsmenn i vårt liv i lokalsamfunnet.
Det viser seg at det de savner mest er et medmenneske som kan vise dem til rette.
Kunne vi tenke oss å invitere en flyktningefamilie på et klubbmøte?
Kunne vi tenke oss å tre litt ut av komfortsonen ved å lage et litt annerledes klubbmøte hvor de
ville føle seg inkludert?
De fleste av dem som kommer som flyktninger til Norge, er høyt kvalifiserte mennesker som vil
kunne bli en ressurs i vårt samfunn. Men for at de skal bli en ressurs må vi være i stand til å ta
vare på dem på en god måte når de har blitt ”overlatt til seg selv” ute i kommunene.
Vi har alle en fadder når vi er blir tatt opp som medlemmer i Lions Clubs Internatinonal. En fadder
som skal ta vare på oss og sørge for at vi kommer godt og raskt inn i klubbmiljøet.
Vil det være en mulighet å kunne utvide fadderbegrepet til også å gjelde utenfor klubben?
Jeg ønsker at disse spørsmålene blir drøftet i klubbene, og jeg vil svært gjerne se ord bli til
handling for at vi skal kunne gjøre en forskjell og på denne måten få en større forståelse av Lions
mål.
Nå nevnte jeg Lions mål, men hva med Lions etiske norm?
Lions etiske norm leses stort sett på begynnelsen av hvert klubbmøte, og vi reiser oss og ser
passe andektige ut.
Men tenker vi noen gang over hva det er vi hører?
Tenker vi over hva vår etiske norm egentlig betyr?
Eller er vi på autopilot?
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Hva med å bare lese et punkt av Lions etiske norm på hvert møte og så be medlemmene tenke
over det de har hørt i ca 15 sekunder før vi tar en 10 minutters refleksjon om hva det som ble lest
egentlig betyr for oss? Kanskje noen og enhver av oss vil få en aldri så liten aha-opplevelse?
I 2017 skal vi feire organisasjonens 100-års jubileum.
Lions Clubs International har vedtatt fire områder hvor våre ressurser skal settes inn i forbindelse
med jubileet; Sult – Syn – Ungdom – Miljø.
Målet er å gjøre en innsats på disse fire områdene som vil ha en betydning for 100 millioner
mennesker - 25 millioner mennesker for hvert område!
Hvert distrikt skal ha en 100-års koordinator. I vårt distrikt har tidligere distriktssekretær Tove
Annexstad fra LC Asker /Røyrin takket ja til å være 100-års koordinator.
Oppgavene blir å ta imot og videreformidle til Lions Norge rapporter om aktiviteter som går på
disse fire hovedområdene.
18. oktober er årets TV-aksjon til inntekt for Regnskogfondet. TV-aksjonen skal bidra til å bevare
noen av verdens største regnskogsområder i Peru, Brasil, DR Kongo og Ny-Guinea. Regnskogen
forsyner verden med mat, vann og medisiner og bidrar til å redde klimaet på kloden. Regnskogen
er dessuten hjemmet til millioner av mennesker. ”Ved å bevare regnskogen forebygger vi en
flyktningkrise” sier leder i Regnskogfondet, Dag Hareide.
Å støtte årets TV-aksjon er en aktivitet som direkte influerer på alle satsningsområdene!
Lions Norge anmoder alle klubber som vil støtte årets TV-aksjon om å bruke Lions Norges konto
for dette formålet, slik at vi kan gi en samlet gave og også styrke vår synlighet i samfunnet.
Det er alltid for få som melder seg som bøssebærer i lokalsamfunnet. Sjekk med din kommune,
kanskje dette kan bli søndagsturen 18. oktober?
Til slutt gratulerer jeg LC Arendal/Tyholmen som i dag tar opp ikke mindre enn 4 nye
medlemmer! Flott levert!
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