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Distriktguvernør 104 D4
Kjære Lionsvenner!
Vi er skriver november, og den forbindes gjerne med at det er grått, mørkt og vått. Men slik er det
ikke på den andre dagen i denne måneden. Her ute i havgapet varmer solen fra en nesten skyfri
himmel, og jeg har en følelse av at ordtaket ”godt begynt er halvt fullendt” får sin berettigelse.
Neste helg, 6. – 10. november får Norge og vårt nabodistrikt, Distrikt H, besøk av vår
internasjonale president, Dr. Jitsuhiro Yamada. Det er lagt opp til et tett program, og vår IP har
uttrykt ønske om å få treffe flest mulig medlemmer. Det vil det bli anledning til på Bølgen & Moi
på Høvikodden søndag 8. november.
Hvis du har lyst til å være med på dette, kan du melde deg på ved å logge deg inn på lions.no,
klikke på ”Møt vår internasjonale president” og følge instruksjonene derfra. Dette vil være en
enestående anledning til å treffe IP, høre hans foredrag og høre medlem i det internasjonale
styret, Svein Berntsen, fortelle om ny strategi for Lions Clubs International.
Det strømmer stadig flere flyktninger til Norge. Veldig mange kommer fra Syria hvor Lions Norge
allerede er godt representert gjennom aksjonen til Einar Lyngar fra LC Ringsaker. Som jeg skrev
i mitt forrige månedsbrev, ønsket jeg at klubbene kunne finne en måte å bistå disse på. Jeg har
fått mange tilbakemeldinger om at mange klubber bidrar veldig godt her ,og det er veldig godt å
høre. Her er mulighetene mange og jeg oppfordrer alle klubbene til å kontakte den lokale
flyktningkoordinatoren for å kunne finne frem til gode løsninger.
Vårt distriktsprosjekt ”Children Burn Care Foundation” er godt i gang. Dette er et flott prosjekt
som driftes av lionsklubbene i Notodden og som skal gå over 3 år. Jeg oppfordrer alle klubbene
til å bidra her, i hvert fall etter evne.
Lørdag 30. april er dagen for Tulipanaksjonen. Bestilling av tulipaner må gjøres innen 1. januar,
men det er ingen grunn til å vente så lenge. Det ville vært veldig hyggelig om vi ved denne
Tulipanaksjonen kunne nå målet om 1 million solgte tulipaner på landsbasis. Selv om noen
klubber kjøper tulipanene lokalt, vil jeg innstendig be alle om å rapportere inn antall tulipaner.
Lions Clubs International fyller 100 år i 2017. Det er et stort jubileum, såpass stort at vi starter
feiringen allerede i år. Den består i at faddere for nye medlemmer og ny klubber får en
utmerkelse for det rekrutteringsarbeidet de har gjort.
Gå inn på lionsclubs.org, klikk medlemssenter og les om Lions utmerkelser i forbindelse med vårt
hundreårsjubileum. Noen klubber er allerede godt i gang, det vet jeg.
For en uke siden ble det arrangert ”Lionskonferanse – med kvinner i fokus” i Tønsberg. Det var
en stor glede for meg å både åpne konferansen og få delta. Men som jeg sa i Tønsberg, jeg
håper prosjektet ”Kvinner i Lions” vil overflødiggjøre seg selv over tid, for vi er alle Lions!
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Vi er nå godt i gang med planleggingen av presidentopplæringen for neste års presidenter. Vi har
fått gode tilbakemeldinger på de kurs som er avholdt, så vi kan si vi har funnet formen. Det er
planlagt kurs i Arendal, på Kongsberg og på Norefjell, henholdsvis i uke 1, 4 og 7.
Kursene går fra lørdag formiddag til søndag ettermiddag, og det er av stor betydning at man
følger hele kurset. Dette er et nytt lederkurs, utarbeidet i USA og omarbeidet til våre forhold i full
forståelse med LCI. Mange tenker kanskje ”….jeg har vært president før, så dette trenger jeg
ikke”. Det er helt feil! Verden går stadig videre, og det må vi også gjøre. Så det at du har vært
president tidligere er ingen unnskyldning for ikke å delta på Local Lions Leadership Institute.
Den enkelte klubb vil måtte betale en egenandel som ikke er større enn inntekten av et lite
vinlotteri på klubbmøtet, resten dekkes av distriktet.
Påmelding til disse kursene vil bli åpnet på våre nettsider i løpet av denne uken, så da er det
bare å hive seg rundt.

Med dette vil jeg ønske dere alle en fin november måned, og husk, det er ikke farlig å spørre én.

Beste hilsen fra
Yngve Lindgaard-Berntsen
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