Realiserer håp
DISTRIKTS GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR JULI 2017.
Vi vil ikke få Nobels fredspris for den jobben vi skal gjøre i det kommende året, men gøy skal vi ha det.
Det er bedre å angre på noe man har gjort, enn på noe man ikke har gjort, er noe de aller fleste har erfart på
en eller annen måte. Jeg er helt sikker på at jeg ikke vil angre på min beslutning om å påta meg jobben som
Distriktsguvernør i dette distriktet og som dere har gitt meg tillit til å utføre.
Det kommer ikke noe inn i en lukket hånd, heter det . Derfor har jeg bestemt meg for uansett hva som måtte
komme i løpet av dette året, vil jeg møte oppgavene og dere med et åpen sinn. Så er det noe, ta kontakt med
meg.
Det nærmer seg sommer, men jeg håper at dere ikke kobler LIONS helt ut.
Tenk litt på hvordan vi i vårt distrikt kan jobbe videre for å følge opp LIONS nye satsningsområder når det
gjelder barn og unge:

DIABETES, MILJØ OG BARNEKREFT
Videre blir det spennende å se hva doktoravhandlingen om MITT VALG vil si oss.
Flere og flere skoler og barnehager tar i bruk programmet og følg med på TV2 i helgene der
reklameres for MITT VALG.
Styret og råd har en god sammensetning både med tanke på geografi og kjønn. Jeg gratulerer alle som er
blitt valgt til verv. Det er nå vårt felles ansvar å sørge for at de som tar verv, ikke vil angre.
De tillitsvalgte må også stille sine krav til meg, slik at de kan gjennomføre det vervet de har tatt på seg på en
best mulig måte.
LIONS utgjør en forskjell for de vi støtter med midler og tiltak, fordi LIONS-medlemmer er annerledes enn
medlemmer i andre organisasjoner.
Annerledes fordi det merket vi bærer på venstre jakkeslag, forteller at vi ønsker å utgjør en forskjell for de
institusjoner og/eller enkeltmennesker vi tilfører noe.
Det er betydningen av å være en LION.
LIONS i Norge har en utfordring relatert til medlemsutvikling.
Undersøkelser viser at noe av årsaken til vanskeligheten med å verve medlemmer, beror på at mange av oss
vet for lite om organisasjonen. Av den grunn kvier vi oss for å spørre personer i vår bekjentskapskrets om å
bli medlem, i frykt for å få spørsmål som de ikke kan svare på.
Jeg ønsker at klubbene skal bruk distriktets GMT, GLT og soneledere til å skolere medlemmene til å få
bedre kunnskap om LIONS.
Jeg drar til Convention med skrekkblandet fryd, og vil komme hjem full av entusiasme og inntrykk. Begge
deler skal jeg dele med dere, så vent i spenning på neste nummer av DGs månedsbrev.
Jeg takker for tilliten dere har gitt meg. la oss sammen sørge for å realisere håp slik at dette blir et
annerledes LIONS ÅR for oss og for de vi kommer til å realisere håpene til i løpet av året.
Vi skal bære LIONS-merket med stolthet.
HA EN FORTREFFELIG SOMMER
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