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Kjære Lionsvenner
Jeg sitter her nå dagen før avreise til Fukuoka i Japan, der den siste delen av
opplæringen skal foregå og der vi skal delta på det internasjonale årsmøtet til Lions
Clubs International. Formelt bærer jeg fremdeles tittelen DG Elect og om en drøy uke vil
jeg overta roret etter Yngve, som i inneværende år har ledet distriktet på en utmerket
måte.
Jeg vil benytte anledningen til å takke Yngve for den innsatsen og det arbeidet han har
lagt ned for å skape ett nytt distrikt. Jeg lover å gjøre mitt beste for å fortsette det gode
arbeidet sammen med alle dere fantastiske Lions som dette distriktet består av.
Samtidig vil jeg også takke dere alle for den jobben som er gjort i Lionsåret 2015/2016,
det er dere som bærer organisasjonen fremover. Det lille bidraget en DG og ett Råd
bidrar med har ingen verdi uten medlemmene.
Takk for innsatsen alle sammen.
Som dere ser øverst på brevet har vår påtroppende President Bob Corlew valgt mottoet
«New mountains to climb». Dette er hans måte å si at vi skal feire Lions 100 år til neste
år, men samtidig må vi se fremover og finne nye fjell å bestige. Fremtiden for Lions må
vi ha fokus på og legge planer for våre aktiviteter fremover.
Mitt motto for året er «100 år med bistand og glede», dette peker begge veier, vi skal se
bakover og feire våre 100 år men også planlegge fremover for de neste 100 årene.
Jeg kom nylig over ett visdomsord av ukjent opprinnelse, som passer godt både til Bob
Corlews tanker og mitt motto:
«Behind us are memories, beside us are friends and before us are dreams»
Gled dere over minnene, ta vare på venner og familie rundt dere og se fremover mot
nye drømmer, da lykkes vi.
Jeg har i forbindelse med min lille artikkelserie i Løvenytt, lest mye om Lions historie i
det siste og der finner jeg mye inspirasjon til det som er det viktigste for Lions. Vi skal gi
bistand, lokalt nasjonalt og internasjonalt, det er det viktigste, men vi skal også ha mye
glede og moro sammen. Dette kommer tydelig frem av historien vår, de mange hundre
tusener av Lions medlemmene som gjennom 100 år har gjort en fabelaktig innsats, har
hatt mye moro sammen.
Jeg er overbevist om at dersom vi fokuserer på gleden og de gode stundene vi har
sammen, klarer vi å utrette så uendelig mye mer.
Jeg ønsker at vi sammen skal oppnå noen nye mål dette året
- Vi skal overgå oss selv i å gi bistand til lokale, nasjonale og internasjonale
prosjekter som hjelper andre og ha mye moro sammen
- Vi skal avslutte året med en storslagen feiring av vårt 100 års jubileum, der alle
innbyggerne i vårt distrikt skal få høre om oss
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Dette kan være høye ambisjoner, men som Henry Ford en gang sa: «Nothing is
particularly hard if you divide it into small jobs». Sagt på en annen måte, dersom hver
og en av oss bidrar litt med sin tid, kunnskap og visdom så klarer vi våre mål sammen.
Jeg kommer ikke utenom si noe om administrative oppgaver, de er der og må gjøres
selv om jeg ønsker og tror at det er bistand som blir fokus fremover.
Vi hadde på Tjøme i april ett fantastisk Distriktsmøte, med mange gode beslutninger og
der diskusjonen var vennskapelig og med respekt. Distriktsrådet vil allerede i september
starte jobben med å definere oppgaver for distriktet og lage klar en undersøkelse som
alle klubbene vil få anledning til å besvare om hva vi Distriktet skal gjøre og da hvordan
dette finansieres. Dette er en viktig oppgave vi fikk og som vil kreve noe arbeid fra hele
rådet og med støtte fra klubbene.
Medlemsantallet og utfordringene med å holde oppe antall medlemmer må jeg også si
noe om. Først og fremst vil jeg si at dere er utrolig flinke til å verve nye medlemmer, jeg
tror mange organisasjoner vil misunne oss den evnen vi har til å få inn nytt blod i
organisasjonen, nesten 7% nye medlemmer er utrolig flott. Der vi må legge inn en
ekstra innsats er å unngå medlemsfrafall, vi mistet 8% av medlemmene i år og vil derfor
være litt færre ved inngangen til neste Lionsår enn vi var ved inngangen til dette året.
Klarer vi bare å beholde halvparten av de som velger å slutte, vil vi få en fantastisk
utvikling fremover. Husk at i gjennomsnitt hjelper hvert medlem 50 mennesker som
trenger bistand, og øker vi med 50 medlemmer vil 2500 flere mennesker få en bedre
hverdag i med støtte fra Lions.
Jeg vil derfor nå benytte anledningen til å oppfordre alle dere som vurderer
medlemskapet i Lions til å ta dette opp med deres nærmeste i klubben, andre i Lions og
gjerne ta kontakt direkte med meg, før dere tar en endelig beslutning. Vi andre må være
oppmerksomme mot våre venner, om noen ikke kommer på møtene og ikke har meldt
fra, ta kontakt la de få vite at de er savnet. Dersom de vil slutte fordi de mener de ikke
er til nytte, må vi finne oppgaver som passer, enten de ønsker litt mindre og lettere
oppgaver eller om de ønsker å bistå mer.
Til de av dere som mener dere er for gamle og mener dere ikke lenger kan bidrar nok,
vil jeg si følgende, ingen er for gamle til å være sammen med Lionsvenner og dele av sin
visdom og sine historier over en kopp kaffe. Noe av det som gir meg størst glede og gir
energi til alle de oppgavene vi ellers skal gjøre, er nettopp de gode samtalene med mer
erfarne mennesker. Vi trenger dere alle.
Avslutningsvis vil jeg igjen takke dere alle for innsatsen i år og ønske dere alle en aldeles
fantastisk sommer. Lykke til med de arrangementer som jeg vet noen av dere har i juli
og gratulerer til LC Vassfaret med 40 år 19/7 og LC Arendal/Tyholmen med 25 år samme
dag.
Beste hilsen
Jonny
DG Elect
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