Fra distriktet: Et nytt Lionsår - hva kan du gjøre?
Høsten står for dør, treskingen er snart ferdig, jorden pløyd og det er snart på tide å sette i gang
med å høstså. Eller kanskje det er på tide å veksle på åkeren, slik at marken får ny energi og gir
grunnlag for ytterligere vekst.
Et nytt lionsår har startet, styrene rundt omkring i distriktet har hatt sine styremøter og lagt sine
planer for kommende høst. Noen tradisjoner føres videre mens andre blir lagt til. På lik linje med
bondens åker er det viktig at de som har påtatt seg et verv skaffer seg påfyll både gjennom Lions
sitt opplæringsprogram på nettet og gjennom samlinger og kurs.
Selv om flere av dere har hatt det samme vervet opptil flere ganger eller gjennom flere år er det
greit å friske opp kunnskapene på følgende lenke på lions.no:
http://www.lions.no/Medlemssenter/Opplaering/klubb
En lionsklubb er som en familie på godt og vondt. Det er viktig at alle føler at de har en plass i
klubben og at de er en del av familien, til tross for ulikheter. Ja noen elsker å høre sin egen
stemme, mens andre sier svært lite. Enkelte hiver seg på alle dugnader, mens noen glemmer hva
ordet dugnad betyr. For noen er bare det å være sammen viktigere, enn å delta i andre
fellesaktiviteter. Noen holder på tradisjoner mens andre tenker nytt.
Hva skal til for å omforme dette og samtidig invitere nye medlemmer inn i klubben. Spørsmålet er
enkelt, hvorfor er jeg en lionsmedlem og hva er mitt bidrag i felleskapet?
Ønsker dere alle en riktig god høst og et godt lionsår, minner samtidig om presidentsamlingen 17.
september.
Beste Lionshilsen
Hilde Fredriksen og Maria Stave
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Sendt president, visepresident, sekretær og kasserer.
Soneleder, VDG, VDG 1 og VDG 2.
PS hva du ulike forkortelsene betyr finner du under lenken til opplæring på Lions Norge:
http://www.lions.no/Medlemssenter/Opplaering.

