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Så sto han der på bordet, Nick Vujicic, mannen uten armer og ben og trollbandt en
forsamling på flere tusen mennesker med sin historie.
Helt uten antydning til selvmedlidenhet og med en entusiasme som de fleste kunne misunne
han fortalte han om sitt liv med et stort handicap.
LIONS hadde hjulpet han i gang da han var en meget ung gutt.
Hans budskap er enkelt.
Det nytter og feiling er læring.
Dette er et av flere opplevelser jeg har med meg tilbake fra Convention i Chicago.
Vi ble møtt på flyplassen med ” velkommen hjem”
5 dager på skolebenken sammen med representanter fra Danmark og Sverige skulle lære oss
mer om kommunikasjon, bruk av sosiale medier, prioriteringer, konflikthåndtering og vår
nye verdenspresident hoved budskap:
Power of We, power of action, power of serve og fremtiden er nå.
Kort fortalt, sammen er vi sterke og Lions fremover.
Sammenkomstene var mange, men
det var spesielt gøy å bli nummer to i
malekonkurransen med bildet som
vist.
Det var mange konkurrenter, så det å
bli nr.2 var stort.
Vi fikk til og med rød sløyfe for
jobben.

Det ble lagt mye vekt på LIONS 5 globale satsningsområder:
Diabetes, miljø, øyehelse, kreftsyke barn og hungersnød.
Kanskje LIONS røde fjær i 2020 bør gå til noen av disse områdene.
LCIs mål er å hjelpe 200 millioner mennesker ved hjelp av 1.700.000 lions medlemmer i
2020.
Noe å strekke seg etter for oss også.
Organisering av LIONS forvard var og er et tema. Vi jobber med å modernisere
organisasjonen vår og et nytt verv i denne forbindelsen er GST ( Global Service team) dette
er et verv som skal samle aktivitetene på distriktsnivå og klubbnivå.
Vi jobber med å få besatt vervet på distriktsnivå, så får vi hjelpe klubbene etter hvert.
Al Goores foredrag om miljø og klima var en ”reise” i temaene:
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Bør vi endre vår livsstil? , kan vi endre vår livsstil og til slutt vil vi endre vår livsstil?
Han la frem dokumentasjon på at vi bør/må, vi kan hvis vi vil, og de fleste i den opplyste del
av verden vil.
Dette vil bli ett av våre satsingsprosjekter i tiden som kommer.
Jeg må berømme alle damene i Lions Norge som lagde en flott Norges stand under
Nordisk Hospitality room.
Her var vår egen Ina sentral både i
oppbyggingen og som representant for
Norge.
Grunnet god servering og fin presentasjon
av landet vårt ble det mye og stort besøk på
vår stand.

Dette var noen korte tilbakeblikk fra Chicago.
Man blir lett motivert og entusiastisk under de forholdene som rådet under Convention og
jeg vil prøve og la dette smitte over på dere.
Det er nå vi skal starte vårt arbeide for 2017-2018. Noe vi alle har grunn til å glede oss til.
Håper at dere har hatt en fin sommer så langt og med et ønske om et godt LIONS år ser jeg
frem til en fortreffelig innsats i hele vårt distriktet.
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