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Kjære Lionsvenner
Nå har vi akkurat startet adventstiden, en tid for ettertanke og venting, og selv om vi alle er blitt godt
voksne er det fremdeles mye å glede seg til nå fremover. Snart snur sola og dagen blir igjen litt lengre
for hver dag som går. For min del er snart halve tiden som Distriktsguvernør passert samtidig som det
føles som det akkurat har startet. Jeg vil igjen takke dere alle for at jeg får lov til å ha denne jobben
dette året. Mange klubber har nå i desember litt ekstra kos i forbindelse med klubbmøtet, dette er
noe jeg synes er svært viktig. Alt arbeidet vi har gjort i løpet av høsten er det nå tid for å se tilbake på.
Det vi har gjort, skal vi gi oss selv ett klapp på skulderen for, skryte litt av oss selv, slik at vi er klar for
en ny runde med aktiviteter på nyåret.
I disse dager nærmer vi oss åpning av vårt første Safe Center i Libanon, et sted der Syriske barn på
flukt kan få skolegang og et trygt sted å være. Dette prosjektet er noe vi virkelig kan være stolte av og
jeg håper vi kan få samlet inn mer penger slik at vi kan bygge flere slike senter der barn kan være
barn.
Jeg har også sett at mange klubber har betalt inn til vårt flotte distriktprosjekt Childrens Burn Care
Foundation. Vi mangler litt på å nå målet på 200.000,- i år men jeg håper de klubbene som enda ikke
har innbetalt, ser på dette ene distriktprosjektet vi har som viktig og prioriterer dette.
Disse felles prosjektene vi har er flotte eksempler på at ett lite beløp i en klubb utretter mirakler når
vi står sammen. En klubb på 14 medlemmer som betaler inn 1.400,- kan se på dette som et lite
ubetydelig beløp. Dersom alle betaler inn tilsvarende beløp er det 30 - 40 brannskadde barn som får
et nytt og bedre liv, mulighet til å ta utdanning og etter hvert stifte egen familie de kan forsørge.
Sammen er vi sterke.
I helgen gjennomførte vi ett Distriktsrådsmøte der vi besluttet en del ting rundt 100 årsmarkeringen
vi skal ha i distriktet, det er nå ingen vei tilbake for meg og jeg har startet opptreningen. Jeg håper
mange av dere deltar både på aktiviteter der vi får stoppested og med å sykle sammen med meg på
deler av strekningen. Vi er i rute og nå vil soneledere bli involvert for å planlegge detaljene sammen
med klubbene.
Det er nå tid for å sende ut informasjon om distriktsmøtet 29. april 2017, her er det flere poster på
valg og jeg håper mange stiller som kandidater. Spesielt ønsker jeg meg flere kandidater til oppgaven
som VDG II, la oss få flere kandidater å velge mellom på Distriktsmøtet. Jeg kan anbefale alle å ta slike
verv, det gir mye glede og mange fine stunder.
Vi har i november gjennomført en runde med opplæring av presidenter og planlegger to kurs litt ut
på nyåret. Her vil det snart komme ut informasjon fra vår opplæringsansvarlig Yngve LindgaardBerntsen, jeg håper mange av de påtroppende presidentene finner anledning til å delta. Vi får svært
gode tilbakemeldinger om at dette er nyttige kurs og gir inspirasjon til den oppgaven man skal inn i.
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I løpet av november fikk jeg også besøkt en del klubber og selv om jeg nå begynner å skjønne at det
gjøres en fantastisk innsats over alt blir jeg like overrasket over alt som gjøres rundt omkring. Dere er
alle sammen fantastiske i den jobben dere gjør.
De jeg har fått tid til å besøke i november er LC Bamble, LC
Ål/Gaupene, LC Fevik, LC Vassfaret og LC Sauherad.
Bildet til høyre er når jeg besøkte LC Sauherad der de lagde
adventskranser som ble gitt i gave til institusjoner i
Sauherad. Det var veldig hyggelig å få være tilstede på en
slik aktivitet, selv om jeg kanskje var mest i veien bland
kreative og flinke medlemmer i klubben.
En stor takk til dere alle for at jeg fikk komme på besøk, dere
inspirere meg og jeg lærer utrolig mye av å treffe så mange
flotte mennesker.
I desember har vi en klubb som jubileer, jeg vil med dette
gratulere LC Sandefjord/Sandar som har 35 års jubileum
21/12.
I november har vi fått registrert fire nye medlemmer i fire klubber.
Knut Erik Ringnes i LC Modum, Anita Nordby i LC Sem, Ulla Nævestad i LC Lier og Tommy Lindhøy i LC
Sande.
Jeg vil med dette ønske dere alle velkommen til Lions, vi er alle glade for å ha dere med oss.
Når det nå går mot julebordsesongen og mange dager med god mat er det kanskje på sin plass å
minne om ett visdomsord av ukjent opphav som vi har hengende på terrassen:
«For mye av det gode kan være sinnsykt deilig»
Nyt tiden, kos dere og ta vare på hverandre, ønsker dere alle en strålende adventstid og riktig god jul.
Lionshilsen
Jonny Steindal
Distriktsguvernør
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