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Distriktguvernør	
  104	
  D4	
  
Kjære Lionsvenner!
Da er vi kommet frem til slutten av et veldig interessant og hendelsesrikt Lionsår, både i
vårt nye distrikt, i Lions Norge og Lions International.
I dag er det siste dagen ”på kontoret”, eller ”in office” som det hete i Lions-terminologi.
Hvis jeg skal ta et aldri så lite tilbakeblikk og prøve meg på en oppsummering av det året
jeg har vært så heldig å få være Distriktguvernør for et helt nytt distrikt, så sitter jeg
igjen med følelsen av at vi har lykkes. Ikke jeg, men vi! Takket være det flotte teamet jeg
har hatt gleden av å arbeide sammen med i distriktsrådet. Dere har vært fantastiske!
Hele tiden på jakt etter muligheter og løsningsorienterte. Det er på den måten vi kommer
fremover, ved å optimalisere team-ånden.
Jeg har dessverre ikke rukket å besøke alle klubbene, men det var strengt tatt ikke
meningen heller. De som ønsket besøk har fått det, og det har gitt meg stor glede og
inspirasjon. Det har vært veldig stimulerende å se hvor godt klubbene jobber i sitt
nærmiljø, fallende medlemstall til tross.
Nå skal jeg ikke mase om medlemstall her, for vi har faktiskt vært det beste distriktet i
Norge når det gjelder medlemstall. Stor takk til dere alle for den jobben dere har gjort på
dette området, og en spesiell takk til vår GMT, Eugenie H. Enge.
På mine besøk i klubbene dukker av og til spørsmålet om kvinnelige medlemmer, kvinner
i Lions etc. opp. Dessverre må jeg innrømme at det er noen klubber i vårt distrikt som bør
gå i seg selv og ta en alvorlig diskusjon innad i klubben om dette.
Jeg vil bare si en ting: Det strider mot Lions lover og arbeidsordninger å nekte å ta inn
kvinner i klubben, og kan i ytterste konsekvens resultere i at Charteret kan bli
tilbakekalt., sagt i klart språk: Klubben kan bli avstengt!
Året som har gått har vært et konsolideringsår for det nye distriktet 104 D4. Det har
bydd på noen utfordringer, men de har ikke vært større enn at de kunne håndteres greit.
Det er ikke alltid lett når to forskjellige kulturer skal smeltes sammen, og igjen vil jeg
takke dere alle som har bidratt til at dette skulle vi få til.
Det er betryggende å kunne overlevere et ”flyvedyktig” distrikt til min etterfølger, uten at
jeg tror han vil mangle oppgaver av den grunn J.
Vi har vært svært gode på synlighet, best på medlemsrekruttering og best på opplæring!
Det er en fasit jeg er stolt av, og det vil jeg dere skal være også. For å bruke forrige års
internasjonale president, Joe Prestons valgspråk: ”Strengthen the Pride! – Styrk
Stoltheten!”. Det har dere alle god grunn til å gjøre!
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På distriktsmøtet på Tjøme i april fikk vi vedtatt nye lover og arbeidsordninger som er
godt forankret i det internasjonale lovverket. Her gjorde VDG 1 Jonny en fantastisk jobb,
og jeg vil gå så langt som å si at resultatet kan legges som mal for andre distrikter slik at
vi kanskje kan få et likelydende lovverk for alle distriktene. Det skal vi også være stolte
av!
Så til det vi egentlig skal drive med, nemlig humanitært hjelpearbeid i alle fassonger.
Guvernørrådet vedtok for kort tid siden å be klubbene om støtte til å starte prosjektet ”De
glemte barna”.
Prosjektet som skal gi barn i flyktningeleirer i Libanon muligheten til skole og basale
helsetjenester. I dette prosjektet har vi flere land med oss og Lions International har bedt
Lions Norge om å lede dette prosjektet. Dette gjør at vi setter Norge på kartet. Jeg vil
oppfordre alle klubbene til å stille seg positive til dette prosjektet, selv om det kanskje
kom litt ”brått på”. Prosjektet vil bli forankret på Riksmøtet i 2017.
Neste år skal vi feire vårt 100-års jubileum. Mottoet for jubileet er ”Gi og Få en Dag”. I en
passe romslig tolkning av dette kan vi putte neste alt mulig inn her. Det viktigste i
forbindelse med vår 100-års feiring er at klubbene skal gjøre seg synlige i sitt nærmiljø, og
her er mulighetene mange, det er bare fantasien som setter grenser.
Målet for vårt 100-års jubileum er å gjøre en forskjell for 100 millioner mennesker. Hvis
alle klubbene er flinke til å rapportere inn alle aktiviteter/bidrag som tilgodeser et av de
fire hovedområdene sult – syn – barn/unge og miljø, så kommer Lions Norge også på
kartet internasjonalt. Verktøyet for å få til dette er å ta i bruk MyLCI.
Jeg skal ikke gå nærmere inn på dette nå, men kan love dere at sonelederne vil få grundig
opplæring i bruken av MyLCI rett over sommeren, og de vil være med på å bringe denne
kunnskapen ut til klubbene. På den måten kan vi kanskje oppnå det at alle klubbene i
distriktet bruker MyLCI. Det hadde vært noe!
Så da er stunden kommet til å gå fra borde, og overlate kommandoen til nestemann,
Jonny Steindal, som allerede er innsatt som Distriktguvernør, og i visshet om at vi får en
ny stø hånd på roret. Lykke til, Jonny!
Jeg vil takke dere for et flott og et veldig hyggelig år i møte med dere rundt omkring i
klubbene og si på snarlig gjensyn! Jeg går nå tilbake til mitt tidligere verv som
opplæringsansvarlig i distriktet, så vi møtes igjen om ikke så lenge.
I mellomtiden: Ha en fortreffelig sommer hvor enn du måtte være.
Tusen takk for meg!
Beste hilsen fra
Yngve
DG (ut kvelden J)
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