Månedsbrev oktober 2016

Distrikt 104 D4
«100 år med bistand og glede»

Kjære Lionsvenner
Nå har vi akkurat lagt september bak oss og aktiviteten i distriktet er på topp, jeg vil med dette takke
dere alle for den innsatsen dere alle legger i dette arbeidet.
I Lions etiske norm heter det «å gi hva jeg kan av min tid, min arbeidskraft og mine midler til
samfunnets beste». Jeg vil med dette få frem at alle medlemmer er viktige for Lions selv om noen i en
periode av livet ikke har den samme tid å ta av som andre gjerne har.
Vincent van Gogh skrev en gang følgende: «Great things are not done by impulse, but a series of
small things brought together».
I denne setningen har han på mange måte beskrevet noe av det viktigste i Lions, alle de «små»
aktivitetene som gjøres i klubber og av enkelt mennesker utgjør til sammen en stor aktivitet, som i
positiv retning påvirker livet til flere tusen mennesker.
Jeg vil benytte anledningen til å markedsføre ungdomsutvekslingen, dette er ett område vi i vårt
distrikt ikke er flinke nok til å bruke. Jeg fikk selv denne uken oppleve en av disse ungdommene,
Håvard, som fortalte om sine opplevelser på sin tur til Slovenia i sommer. Dette er integrering og
forbrødring på tvers av kulturer og landegrenser og en aktivitet vi må bli mye sterkere. Les Håvard sitt
reisebrev og mer om ungdomsutvekslingen i neste nummer av Løvenytt. Vi har mulighet å sende
omkring 15 ungdommer fra vårt distrikt.
Jeg vil bruke en del plass i dette månedsbrevet på distriktets 100 års feiring. Mange klubber har
sikkert planlagt eller holder på å planlegge lokale aktiviteter som skal være med på å markere Lions
Clubs International sitt 100 års jubileum. Dette skal dere fortsette med og jeg håper at dere også
finner litt tid til å delta i eller kombinere deres lokale arrangement med distriktets markering.
Distriktets markering er en sykkelaksjon som starter på Geilo 10. juni og ender i Lillesand 17. juni, her
vil undertegnede sykle de 500 km det er i den ruten vi har valgt.
Ruten er planlagt slik:
Lørdag 10/6 2017
Geilo, Ål og Gol (71 km)
Søndag 11/6 2017
Sokna, Hønefoss og Vikersund (54 km)
Mandag 12/6 2017 Vikersund, Hokksund og Drammen, Svelvik (65 km)
Tirsdag 13/6 2017
Svelvik, Sande, Horten og Tønsberg (71 km)
Onsdag 14/6 2017
Tønsberg, Sandefjord, Larvik og Porsgrunn (72 km)
Torsdag 15/6 2017 Porsgrunn, Bamble (Feset) og Risør (Sørlandsporten) (83 km)
Fredag 16/6 2017
Risør (Sørlandsporten), Tvedestrand og Arendal (47 km)
Lørdag 17/6 2017
Arendal, Grimstad og Lillesand (42 km)
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Jeg inviterer herved alle medlemmer til å delta på hele eller deler av løypen, samtidig utfordres alle
soneledere til å sykle minst sin sone.
Her ønsker vi at klubbene lager lokale arrangementer når «festtoget» kommer til de ulike stedene.
Det er satt ned en gruppe bestående av vår 100 års koordinator Tove Annexstad, soneleder Sone 1
Karl Gustav Ellefsen, soneleder sone 10 Dag Erling Pedersen samt undertegnede, som sammen skal
jobbe med detaljene og etter hvert koble inn klubbene.
Lokale arrangementer kan være alt fra å ha ulike lotterier og innsamlingsaksjoner, sykkel løp eller
andre aktiviteter, ta gjerne en kikk på Notodden klubbene sin aktivitet «Walk and Run» som de
arrangere vi kan ha tilsvarende aktiviteter med sykkel.
Vi vil også se på å lage side veier inn mot hoved ruten slik at vi får med flest mulig klubber, som
eksempel kan Asker klubbene starte mandag 12/6 samtidig som jeg starter i Vikersund og litt ut på
dagen møtes vi i Drammen. Her kan Lier henge seg på samtidig som Røyken og Hurum kommer til
Svelvik. Vi kommer tilbake med ett godt formål som denne aksjonene skal gå til men jeg tar gjerne
imot forslag, målsetningen er å samle inn 50 øre pr medlem pr kilometer, det må vi klare.
I løpet av oktober kommer vi med detaljer om tidspunkt og forslag til ruter på «sideveiene» samt at
formålet besluttes. Når dette er på plass vil vi starte med promotering og jobbe for å få sponsorer til
arrangementet. Håper alle klubbene kan bidra inn mot dette arrangementet og at vi på denne måten
får gjort Lions synlig gjennom hele distriktet.
Siden forrige månedsbrev har jeg besøkt klubb møtene LC Skien, LC Horten, LC Svelvik og LC Røyken
jeg har deltatt på sonemøtene til Sone 7, 8 og 9 samt deltatt i 50 år jubileet til LC Moland. Dette har
alle vært oppgaver som har gitt meg mye inspirasjon og glede og for hvert besøk blir jeg mer og mer
stolt av å være en del av en så flott organisasjon. Det er en fantastisk oppgave dere har gitt meg tillit
til å ha dette året.
I september fikk vi 14 nye medlemmer i 9 klubber.
Laila Rendal og Magnhild Arstad i LC Asker/Røyrin, Børre Fjeldstad i LC Borgen, Serander Bendiksen i
LC Hedrum, Per-Erik Sæther og Magne Lien i LC Hemsedal, Gudmundur Sigurthorson i LC Hurum, EliKarin Yndestad i LC Kongsberg Syd, Tom Eriksen Lundberg i LC Moland, Magne Zcimarzceck, Arne
Bråthen og Øyvind Fagerlien i LC Rjukan, Grethe Galteland og Ellen Gillebo i LC Sandefjord/Hjertnes
Jeg vil med dette ønske dere alle velkommen til Lions, vi er alle glade for å ha dere med oss.
Ønsker dere alle en fantastisk oktober ☺
Lionshilsen
Jonny Steindal
Distriktsguvernør
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