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Kjære Lionsvenner!
Jeg har fått en del tilbakemeldinger om at mange av dere har savnet månedsbrevet både i
januar og februar, og det skjønner jeg. Men av og til blir det slik at alt en har i hodet og vil
formidle ikke er mulig å få ned på papiret. Slik ble det i begynnelsen av dette året. Men
det er aldri for sent, så her er månedsbrev både for januar og februar.
Først og fremst vil jeg takke dere alle for den fantastiske innsatsen dere har gjort i vårt
arbeid for å ”gjøre en forskjell” i det halvåret som er gått av dette Lionsåret.
På mine klubbesøk rundt om i distriktet opplever jeg flotte, driftige klubber som har gode
aktiviteter som ”gjør en forskjell”. Det gjør meg stolt som Lions-leder.
Ja, jeg er veldig stolt av dere og det arbeidet dere nedlegger!
Vi er allerede godt i gang med andre halvår av dette Lionsåret, med aktiviteter både på
lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.
Nasjonalt er det først og fremst Tulipanaksjonen vi jobber mot. Dette er som kjent en av
våre hovedaktiviteter og er grunnlaget for tulipanfondet som igjen kommer klubbene til
gode. Hvis noen klubber har vært særdeles dyktige med forhåndssalg og gjerne skulle
selge enda flere tulipaner, kan jeg berolige dere med at etterbestilling er mulig. Bare hiv
dere rundt!
Som dere alle vet feirer Lions International sitt 100 års jubileum i 2017. Markeringen av
dette har allerede begynt. Lions International har tatt mål av seg ”to Make a Difference”
for 100 millioner mennesker fordelt på områdene Sult – Syn – Barn og Ungdom – Miljø.
Dette er et skikkelig hårete mål! Vår 100-års koordinator, Tove Annexstad fra LC
Asker/Røyrin jobber trutt og jevnt for at klubbene skal innrapportere enhver aktivitet
som har et av disse formålene.For eksempel er en bevilgning eller aktivitet rundt Mitt
Valg direkte relatert til Barn og Unge. En bevilgning til øyehelseprosjekt i Afrika er
direkte relatert til Syn, og så videre.
For at dette skal bli registrert er det viktig at klubbene tar i bruk det som heter MyLCI.
Dette er et verktøy som er på hjemmesiden til Lions Clubs International ment for
klubbens sekretær først og fremst. Her er alle opplysninger om klubben, også
medlemsregister. Her kan all aktivitet meldes inn, slik at også dugnadstimene klubben
utfører blir registrert.
Som ny bruker legger du inn ditt medlemsnummer, følger instruksjonene og vil da få den
tilgang som ditt verv skal ha. Og sist, men ikke minst: Her registreres alt vedrørende
Lions 100 års jubileum!
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Det første distriktsmøtet i 104 D4 arrangeres på Scandic Havna Hotel 22. – 24. april
2016.
Påmeldingen er som kjent åpen, og jeg vil oppfordre alle klubbene til å sende minst en
delegat til vårt distriktsmøte. Dette blir et viktig møte, da det er her vi skal fatte vedtak
som vil legge premissene for hvordan vårt distrikt skal drives i årene fremover.
Det er også lagt opp til et godt sosialt program slik at vi alle skal bli bedre kjent med
hverandre.
Når vi neste år feirer vårt 100 års jubileum, er det samtidig 30 år siden Lions ble åpnet
for kvinner. Det har tatt oss 30 år å opparbeide en kvinnelig medlemsandel på 19%....
Det er ikke imponerende!
Men det er lys i tunnelen, LC Øvre Eiker besluttet nylig å invitere kvinner til klubben! Jeg
vil minne om at ingen klubb kan nekte å ta imot kvinnelige medlemmer. Lions
International har faktisk truet klubber i Norge med å tilbakekalle charterbrevet (les:
stenge klubben) fordi de har nektet å ta imot kvinner.
Jeg vil våge den påstand at det å ikke ville ta inn kvinner i klubben strider direkte mot
siste setning i Lions Etiske Norm.
Øverst på månedsbrevet står mitt valgsprog, ”Forandre for å bevare”. Det betyr at vi må
være åpne for forandringer og sette oss i stand til å ta forandringene når tiden krever det.
Skal vi være verdens beste humanitære serviceorganisasjon, må vi være på hugget og
ligge i forkant.
Med dette vil jeg ønske dere alle ”gode arbeidsforhold” i deres aktiviteter.
Beste hilsen fra
Yngve
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