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Kjære Lionsvenner!
Så har vi kommet så langt at vi tenner to lys i kveld, et for håp og et for glede. Håp og glede er
begreper som blir spesielt fremtredende nå når vi er i adventstiden. Advent betyr som kjent ”å
vente på noe som skal komme”. Det betyr at vi har forventninger.
Hva er våre forventninger i Lions? Jeg er sikker på at medlemmene har forventninger til at
klubbmøte skal være hyggelig og givende. Innfrir vi forventningene?
Jeg er også sikker på at klubbpresidentene har forventninger til at både soneledere og ledelsen i
distriktet legger forholdene til rette for at klubbene kan bli større og bedre. Innfrir vi
forventningene? Og jeg er helt sikker på at vi som er distriktsguvernører har forventninger til at
Lions Norge skal gjøre det de kan for at vi skal kunne lede våre distrikter i fremgang. Innfris våre
forventninger?
For at vi alle, fra det nyeste klubbmedlemmet til Generalsekretær og Guvernørrådsleder, skal få
innfridd våre forventninger må vi sikre oss at vi har god kommunikasjon. Kommunikasjon oppover
og nedover i vår organisasjon. Kommunikasjon er ikke bare E-post og SMS. Kommunikasjon er å
sørge for at de som ber om det, får den informasjon som etterspørres. Det være seg soneledere
som vil ha informasjon om sine klubber eller DG som vil meddele klubbene noe.
Når jeg er på klubbesøk i vårt langstrakte distrikt opplever jeg stadig klubber som har gode
aktiviteter. Tidligere hadde vi et rapporteringssystem på papir hvor vi meldte inn våre aktiviteter
slik at både Lions Norge og LCI fikk vite hva vi drev på med. Det ble vel så som så med bruken
av dette etter hvert. Men for at vi skal vite hva som gjøres rundt om i klubbene er det viktig at det
kommuniseres!
En gledelig nyhet er at vi får ut et julenummer av LØVENYTT! Dette er en viktig
kommunikasjonskanal til medlemmene!
Vi er godt i gang med forberedelsene til den store feiringen av våre 100 år. Lions Clubs
International har satt seg et hårete mål: Vi skal hjelpe/gjøre en forandring for 100 millioner
mennesker! Fordelt på områdene sult – syn – ungdom og miljø.
For at Lions skal kunne måle dette på en troverdig måte oppfordres det til å bruke MyLCI. Dette
er en portal på de internasjonale sidene hvor klubbene oppretter sin profil og rapporterer inn de
aktiviteter som er utført, henholdsvis for å bidra på områdene som nevnt ovenfor.
MyLCI. Her skal også styremedlemmer meldes inn så fort de er valgt. MyLCI er et kraftig
kommunikasjonsverktøy som vi vil ha stor nytte av å bruke fullt ut. Mer om dette senere.
Fra flere hold blir vi minnet om hvor viktig det er å verve nye medlemmer. Og det er helt riktig.
Spesielt nå i jubileumsåret, eller rettere sagt –årene legges det stor vekt på dette.
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For å stimulere til dette er det annonsert premier/utmerkelser til de klubbene som verver
medlemmer, og ikke minst, beholder dem etter ett, to og tre år.
Jeg vil sørge for at de klubbene som får flest nye medlemmer i dette lionsåret vil få en utmerkelse
på Distriktsmøtet 22. April på Tjøme.
Denne helgen er fire personer fra Lions Norge i Libanon og besøker en bl.a. flyktningeleir i
Beqaa-dalen hvor vinteren nå er i anmarsj. Vår internasjonale president har bedt Norge være den
ledende nasjonen i arbeidet for flyktningene i dette området. Dette skal vi være stolte av, spesielt
når hele verden følger dette arbeidet.
Et annet sted hvor barn lider er også Lions Norge tilstede og sørger for en litt bedre hverdag. Jeg
tenker nå på omsorgssenteret i Peeteli i Estland. Her har mange av klubbene i vårt distrikt
gjennom flere år gjort en stor innsats slik at dette senteret kunne renoveres. Det arbeidet er
ferdig og i tillegg hadde vi midler til å ruste opp et lite feriesenter som omsorgssenteret i Peeteli
har på en øy utenfor Estland, med blant annet nytt toalettbygg.
I tillegg er det blitt arrangert sommerleir for en del av barna fra omsorgssenteret både på
Skauerøya, Bollærne og nå på Risøya ved Tvedestrand.
Og så er vi så heldige at vi har hatt et godt samarbeid i flere år med SAS Julefly hvis destinasjon
nettopp har vært Estland de siste årene.
Dette arbeidet, som faktisk er rett utenfor vår egen stuedør, er så veldig viktig. Det å kunne gjøre
en forskjell for mennesker, og spesielt barn, som lider. Da er vi med på å oppfylle vår IP’s tema:

Verdighet – Harmoni – Medmenneskelighet.
Jeg vil ønske dere alle lykke til i det arbeidet dere utfører, spesielt nå med julelotteri og andre
gode aktiviteter. Og kanskje vet vi om et menneske som er alene nå når høytiden nærmer seg,
så da er min oppfordring til dere alle: Gå ut og gjør en forskjell!

Med dette vil jeg få lov til å ønske deg og dine nærmeste en fredfyllt julehøytid, og
et riktig Godt Nytt År!
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