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Kjære Lionsvenner
Da har vi gjort unna januar og vi har beveget oss en måned i retning av lengre dager. Jeg vet at mange
av dere har mange flotte aktiviteter i de kommende månedene og jeg håper dere alle nyter gleden av
å jobbe med Lions aktiviteter. Husk at noe av det viktigste vi har i Lions er gleden av å jobbe sammen
og å skape ett bedre samfunn.
I januar deltok jeg på Nordisk samarbeidsråd for Lions (NSR) på Island, her fikk vi presentert mange
gode saker som Lions i Norden skal jobbe videre med. Blant annet ble det besluttet at vi nå i fire år
skal gi støtte gjennom NSR til Syriske flyktninger, med fokus på barna. Det er to prosjekter ett i regi av
Sverige «Dom glömda barnen», dette er bistand til barn som har kommet til Tyrkia på flukt fra krigen
i Syria, det andre i regi av Lions Norge og er vår Safe Center i Libanon. Jeg er stolt over at alle 55.000
Lions i Norden nå gjør en forskjell for disse barna på flukt.
Jeg vil samtidig i dette brevet komme med en oppfordring til klubbene og medlemmene om å
vurdere en støtte til Gudrun Yngvadottir sin presidentgjerning i Lions Clubs International. Dere kan
lese mer om dette i kommende nummer av Løvenytt. Ett enstemmig guvernørråd vedtok å oppfordre
til denne støtten, da vi alle mener vi med å ha en internasjonal president fra Norden, er med på å
dytte organisasjonene vår litt i den retning vi ønsker.
25. februar skal vi ha distriktsrådsmøte der vi skal planlegge distriktsmøtet, jeg håper alle klubbene
får sendt minst en representant slik at vi i fellesskap kan få vedtatt gode rammer for distriktets
fremtid. Jeg er overbevist om at dere alle kommer til å få en flott opplevelse med gode Lionsvenner
på Ringerike.
Jeg vil også minne dere på å oppdatere vår 100års koordinator Tove Annexstad med aktiviteter dere
planlegger i forbindelse med jubileet. Gjerne med kopi til PRC Helene Steindal, som kan bistå med å
promotere dette. Målet er at vi skal skape så mye jubileumsaktiviteter i distriktet at vi virkelig blir lagt
merke til.
Jeg kan informere dere alle at nå er avtalen med Barnekreftforeningen på plass og vi starter i løpet av
februar med aktiv markedsføring av sykkelturen fra Geilo til Lillesand. Som dere ser på bildet på neste
side så er satt i trening og gleder til å treffe mange av dere langs løypen eller på sykkel sammen med
meg på deler av strekningen. Jeg håper mange av dere har planlagt gode Lionsaktiviteter der jeg
kommer og tar en pust i bakken. Jeg både gleder og gruer meg til 10. juni da starten går på Geilo men
sammen skal vi klare dette.
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Husk at det viktigste med denne aksjonen er å skape
oppmerksomhet om Lions og vårt viktige arbeid, men
som alltid når vi feirer oss selv er det noen andre som får
en gave. Lager dere mye moro og aktivitet der vi får
oppmerksomhet og giverglede, så er jeg sikker på at vi
ikke bare lykkes med å samle inn penger til
Barnekreftforeningen, men også å ha mye moro på
veien.
Har vi det moro, da snakker vi om det vi gjør med stor
glede og entusiasme og da får vi enda flere medlemmer
som kan jobbe sammen med oss for en bedre verden.
I løpet av januar har jeg rukket å besøke LC Øvre Eiker,
LC Tromøy, LC Tønsberg, LC Heggedal, LC Stokke og LC
Horten/Misteltein. En stor takk til dere alle for at jeg fikk
komme på besøk, dere inspirerer meg og jeg lærer
utrolig mye av å treffe så mange flotte mennesker.
Spesielt var det moro og sikkert eneste gang da
Distriktsguvernøren ble plassert på glattcelle under besøket hos LC Tromøy, takk for flott omvisning
på Arendal Politistasjon.
I februar har vi to klubber som jubileer, jeg vil med dette gratulere LC Vegårdshei som har 40 års
jubileum 3/2 og LC Siljan som fyller 25 år 24/2.
I januar har vi fått registrert 23 nye medlemmer i 12 klubber, stor gratulasjon til LC Ål med åtte nye
medlemmer. Kristen Reiersgård, Jan Olav Helling, Herman Gullhagen, Arnstein Skår, Ole Jonny Jorde,
Helge Olav Uhlen, Espen Karlsen og Ole Sjøthun i LC Ål, Svein Skottkjerra, Dag Jonassen, og Stig
Davidsen i LC Moland, Per Gustav Løvold, Harald Halvorsen jr og Roar Remme i LC Hurum, Jack
Osvald Haugom i LC Bamble, Fredric Andreas Wessel i LC Froland, Jan Anton Næss i LC Hole, Kirstin
Sønstebø i LC Kongsberg Syd, Torgeir Stavdal i LC Notodden, Arne Gaarder i LCRøyken Øst, Svein Erik
Albretsen i LC Tvedestrand, Gunn Marit Eriksen i LC Tønsberg og Asle Ivar Skimten-Lie i LC Vassfaret .
Jeg vil med dette ønske dere alle velkommen til Lions, vi er alle glade for å ha dere med oss.
Jeg benytter anledningen til å Takke Toril Bottegård for innsatsen som VDG II dette året, selv om hun
nå av familiære hensyn måtte trekke seg. Vi ønsker Solbjørg Kolsrud fra LC NBotodden/Telerosa
velkommen som ny VDG II valgt av ett enstemmig distriktsråd.
Lionshilsen
Jonny Steindal
Distriktsguvernør
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