Månedsbrev september 2016

Distrikt 104 D4
«100 år med bistand og glede»

Kjære Lionsvenner
Nå nærmer vi oss slutten av august og sommeren ser ut til å være over for denne gang. Det gode med
det er at nå starter Lionsåret for fullt og klubber og distrikt kommer for alvor i gang med aktivitetene.
Noen oppgaver er gjennomført allerede, noe er planlagt de nærmeste dagene og mye skal skje utover
høsten, vinteren og våren. Det er dette vi har gledet oss til hele sommeren og ladet batteriene for et
nytt år med bistand og glede.
Kommende helg kommer vår internasjonale president til Bergen og vi holder Guvernørrådsmøte der
samtidig. Dette blir en flott anledning til å vise han noe av det flotte arbeidet vi gjør i Norge, samtidig
få litt påfyll av inspirasjon fra hans visjoner. Vi i Lions har nådd mange mål gjennom de årene vi har
stått på men har samtidig fremdeles mange nye mål vi skal nå sammen.
Disse målene kan være alt fra å selge flere lodd i loddsalget, flere kroner i kassa etter loppemarkedet
eller ett helt nytt stort prosjekt klubben setter i gang. Bruk litt tid på klubbmøtet til å sette ett eller
flere mål dere ønsker å nå dette året, la de være realistiske men samtidig en liten utfordring. Sett av
litt tid til å feire når målene nås, det trenger ikke være stor feiring men litt jubel på klubbmøtet kan
være nok.
Når vi nå setter oss mål, og skal jobbe oss frem mot disse, er det viktig at vi også fokuserer på veien
frem til målet. Det å glede seg over jobben vi gjør sammen mot målet er like viktig som målet i seg
selv. Tar i denne sammenheng med ett sitat, som jeg ikke kjenner opphavet til, som jeg har hengt opp
i hagen: «Happiness is not a destination it’s a way of life»
Jeg vil minne dere alle på Lions konferansen i Tønsberg den 22. oktober, dette er en flott arena å få
påfyll av inspirasjon samtidig å treffe mange flotte Lionsvenner. Husk påmeldingsfrist 5. september.
Jeg har denne måneden besøkt LC Drangedal, og benytter anledningen til å takke for en fantastisk
ettermiddag og kveld. Jeg er stolt av at vi har en slik flott klubb i distriktet.
Benytter også anledningen til å ønske våre to nye medlemmer i distriktet velkommen til Lions, Rolf
Dyvik i LC Grimstad og Jan H. Didriksen i LC Bamble. Velkommen skal dere være.
En stor gratulasjon til LC Moland og alle medlemmene der med 50 års jubileet den 28. september.
Lionshilsen
Jonny Steindal
Distriktsguvernør
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