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Kjære Lionsvenner
I skrivende stund sitter jeg i Sofia i Bulgaria og har deltatt på en del seminarer i forbindelse med Lions
Europaforum. Jeg hadde store forventninger til de seminarene jeg skulle delta på. Spesielt den ene
dagen jeg hadde satt av til LEO. Jeg ønsker å lære mest mulig av andre Lions land om hvordan vi kan
få ungdom mer deltagende i vårt arbeide.
Jeg må virkelig si at det svarte til forventningene, jeg er imponert over hva våre venner i andre land
har fått til. Her snakker vi om investering i ungdom som gir mangedobbelt tilbake i midler til
svakerestilte.
Jeg er overbevist om at dersom vi gjør dette riktig vil ungdommen være interessert i vårt arbeide. Vi
må bare finne den rette måten å få de aktivisert. Dagens unge har mye engasjement for samfunnets
beste og vi kan være en katalysator for deres engasjement inn mot mange av våre saker. Jeg håper å
komme tilbake i løpet av vinteren med mer om dette slik at vi kan få noen aktiviteter i gang for å
engasjerer ungdom.
I tillegg til dette konkrete vedrørende LEO har jeg fått rikelig påfyll med engasjement og inspirasjon til
å fortsette dette året som DG og forhåpentligvis mange år som en aktiv Lions. Vi må huske at våre
tillitsvalgte trenger slike inspirasjonskilder som slik deltagelse i disse arrangementene gir. Som
tillitsvalgt legger man ned mange timer arbeid og da er det viktig å gi noe tilbake som kan fylle på
med energi. Dersom vi bare tapper medlemmer for engasjement uten å gi påfyll i form av ulike
arrangementer og kurs forsvinner engasjementet og medlemmene slutter.
Det er derfor viktig at vi når vedtaket fra Distriktsmøtet om hva Distriktet skal bruke
kontingentinntekten på at vi også tenker på at medlemmer som påtar seg verv ikke bare skal gi men
også få. Noe av det de skal motta er opplæring og deltagelse på ulike lokale, nasjonale og
internasjonale arrangement. Det er viktig at vi hele tiden har god kostnadskontroll, men ved å spare
for mye på det som inspirerer våre fremtidige ledere, kan fort koste oss mer i form av tap av
inntekter dersom medlemmene slutter. Formålet med deltagelse på slike arrangementer må alltid
ligge i at man skal ta med seg noe tilbake til organisasjonen, slik at det ikke bare skal være en hyggelig
tur, da har vi korrekt balanse.
Det vil bli sendt ut skjema til klubbenes ledelse der vi ber om at klubben drøfter hva distriktet skal
bidra med som en service organisasjon for klubbene. Det er der viktig at vi tar med alle sidene og ikke
kun fokuserer på at distriktet skal koste minst mulig. Dette blir en viktig jobb jeg ber dere alle ta del i
og gi gode råd inn til de som skal lage planer og budsjetter for de neste årene.
Jeg lovet forrige måned å komme med mer informasjon om sykkel stafetten som vi skal ha i distriktet
fra 10.juni til 17.juni neste år. Vi har kommet litt lenger i dette arbeidet, men noe gjenstår før
detaljert rute er laget. Vi ser også på om det er mulig å justere ruten til Ungdomslosen som Ung
Norge jobber med slik at vi kan få noen felles tidspunkter for denne og sykkelstafetten.
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Det vi kan røpe er at formålet er besluttet og overskuddet av aksjonen skal gå til
Barnekreftforeningen, vi ønsker at midlene skal øremerkes til trivselstiltak for barna som er under
behandling for kreft. Jeg har selv på nært hold i vinter hatt en kollega som har hatt ett barn i
kreftbehandling. Når han forteller om hvor mye disse lyspunktene i hverdagen betydde er jeg
overbevist om at dette er noe det er verdt å sykkel 500 km for.
Mer informasjon kommer og jeg håper vi allerede før jul kan starte med promoteringen slik at vi får
aksjonen godt kjent før juni kommer
I løpet av oktober har jeg hatt stor glede av å besøke mange klubber og jeg er imponert over hvor
godt det jobbes rundt om i distriktet. Flere klubber har utfordringer med høy gjennomsnittsalder og
ønsker flere medlemmer. Slik det jobbes så er jeg overbevist om at det arbeidet vil lykkes for de aller
fleste.
De jeg har fått tid til å besøke i oktober er LC Drammen/Konnerud, LC Birkenes, LC Notodden, LC
Nedre Eiker, LC Kongsberg Vest, LC Grimstad, LC Nome og LC Tvedestrand. I tillegg deltok jeg på
Lionskonferansen i Tønsberg. Alle disse møtene er en stor inspirasjon og en glede å få delta på.
Jeg vil takke alle klubbene som lar meg komme på besøk, det er en stor glede for meg å komme ut til
dere og få se alt det arbeidet som legges ned i klubbene.
Jeg vil spesielt nevne besøket i Tvedestrand, klubben har besluttet å rekruttere flere medlemmer og
øke kvinneandelen fra 0%. Hele klubben har lagt ned en stor innsats og kontaktet over 60 potensielle
medlemmer de ønsker inn i klubben. Dette resulterte at de hadde 12 interesserte som deltok på
informasjonsmøte jeg fikk være med på. På neste klubbmøte kommer det 10-12 potensielt nye
medlemmer. Det nytter og alt er mulig bare man bestemmer seg for å gjøre det.
I november har vi tre klubber som jubileer, jeg vil med dette gratulere LC Blakstad med sine 45 år
1/11, LC Nesøya som fyller 45 22/11 og LC Sokna som har 40 års jubileum 22/11.
I oktober også fått registrert 11 nye medlemmer i 7 klubber.
Magnus Ørnes i LC Borre, Terje Akerholt, Gunnar Akerholt og Bjørn Arild Wilhelmsen i LC Hof, Øystein
Tangen i LC Risør, Bjørn Harald Espegren og Nils Syvertsen i LC Ådal, Bjarne Strand, Gunnar
Kirkevollen og Åge Løkka i LC Kongsberg og Kjetil Vemøy i LC Larvik
Jeg vil med dette ønske dere alle velkommen til Lions, vi er alle glade for å ha dere med oss.
Ønsker dere alle en strålende november ☺
Lionshilsen
Jonny Steindal
Distriktsguvernør
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