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Kjære Lionsvenner
Juli er over og vi er midt i sommeren, fremdeles har vi mange lange dager igjen før vinteren overtar.
Formelt er nå det 100 året i Lions historie startet og vi ser frem til å markere at Lions fyller 100 år i
juni neste år. Jeg håper dere alle har startet forberedelsene til markeringen og at klubben har utpekt
en 100 års koordinator.
Datoen 17. juni 2017 er satt som den datoen vi skal markere dette. Bruk anledningen rundt denne
dagen til å sørge for at Lions blir synlig i deres lokalmiljø.
Selv om denne datoen er sentral i vår planlegging, må dere gjerne bruke hele vårsemesteret til å
markere jubileet i ulike anledninger. Sørg for å ha «Lions 100 år» synlig under tulipan aksjonen og alle
andre aktiviteter dere har dette året.
Jeg har siden forrige månedsbrev vært i Fukuoka i Japan og deltatt på det internasjonale årsmøtet i
Lions, samtidig som jeg avsluttet den formelle opplæringen til rollen som Distriktsguvernør. Det var
en stor opplevelse og jeg fikk mange nye bekjentskaper fra hele verden.
Når man samles slik ser man hvor fantastisk og omfattende vår organisasjon er. Her var det deltagere
fra mer enn 200 land og kulturer, der alle deler en felles ambisjon om å gjøre verden bedre for
svakere stilte.
Her i Norge er det dugnad og felles innsats som dominerer arbeidet, men i andre kulturer er det å
betale fra egen lomme mer vanlig. På tross av disse ulikhetene nasjonene mellom, har vi mange felles
utfordringer og kan lære mye av hverandre. Ikke minst er det viktig at vi kjenner til og respekterer
disse forskjellene.
Et høydepunkt var å høre talen til fredsprisvinner Kailash Satyarthi, der han fortalte om arbeidet for
barns rettigheter og ikke minst mot barnearbeid, det var umulig å ikke felle noen tårer da.
En annen begivenhet som jeg vil ta med meg var det historiske
valget av Gudrun Yngvadottir som andre visepresident i LCI.
Ikke bare er hun fra Island og godt kjent med mange av oss
norske Lions men også den første kvinne valgt til dette vervet.
Gudrun Yngvadottir vil overta som vår 102. internasjonale
president 1. juli 2018 og var svært tydelig på at hun ikke bare
var en representant fra Island men hele Norden med 55.000
Lions.
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Når det gjelder det internasjonale samarbeidet har jeg vært vitne til at det diskuteres mye i distriktet,
i klubbene og i Lions Norge om vi har noe igjen for å delta i dette. Man setter opp kostnadene og spør
om det er nødvendig å delta på Europaforum, Nordisk Samarbeidsråd og andre internasjonale
arenaer.
Skal vi ha mulighet til på påvirke organisasjonens utvikling, må vi delta der man diskuterer Lions
internasjonalt. Her kan vi både gi og få informasjon og inspirasjon, noe som kan gi bedre arbeidsvilkår
for klubbene, slik at vi kan få mest mulig bistand ut av de midlene vi samler inn.
Klubbene er og blir det viktigste, vi er medlemmer i klubbene og det er der verdiskapningen skjer.
Samtidig er klubben også medlem i Lions Clubs International, og det er gjennom den organisasjonen
vi sammen kan utrette store ting. Vi er gjensidig avhengige av hverandre.
Har vi råd til ikke å delta? Hva går vi glipp av og hvilke påvirkningsmuligheter mister vi om vi ikke
deltar? De rundt 20 personene fra Norge som hadde stemmerett på Convention utgjør en svært liten
andel av de totalt rundt 8000 som kunne stemme. Derimot om vi jobber systematisk i Norden og
videre i Europa, kan vi få større muligheter til å påvirke utviklingen.
Det blir selvfølgelig til syvende og sist en diskusjon om kost/nytte effekten av dette samarbeidet. Det
blir da opp til de som deltar å få informasjon tilbake til klubbene og medlemmene, slik at man føler at
man får noe igjen for bruken av disse midlene.
En klok bamse sa en gang: «Sammen med gode venner kan vi klare alt», vi kan lære mye av Ole
Brumm. Den enkle filosofien betyr at man alene kan utrette litt men sammen kan vi utrette mirakler.
Dette gjelder både internt i en klubb men også mellom klubber og internasjonalt.
Jeg vi i dette brevet benytte anledningen til å gratulere LC Vassfaret med 40 årsjubileet og LC
Arendal/Tyholmen med 25 års jubileet som begge var 19 juli. Gratulerer til de to klubben og til alle
andre jubilanter blant våre medlemmer.
Tar med et gammelt visdomsord til slutt:
«Det er ikke årene men måten vi lever på som
gjør oss gamle»
Nyt sommeren når den er her og vær til stede der
du er når du er der.
Lionshilsen
Jonny Steindal
Distriktsguvernør
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