Realiserer håp
Distriktsguvernørens månedsbrev for oktober 2017
Hvorfor går medlemstallet vårt ned? Har vi gode nok klubbmøter? Er vi gode nok til å rekruttere nye
medlemmer? Har klubbene stivnet i gamle rutiner og ikke slipper til nye ideer? Og hva skjer med Lions i
fremtiden? De fleste klubbene jeg har besøkt, stiller seg naturlig nok slike spørsmål.
Det finnes antakelig mer enn et svar. I dette månedsbrevet vil jeg prøve å gi noen tilbakemeldinger på hva
klubbene selv har av oppfatninger om hva som er årsakene, og hva jeg selv tenker. Hvordan kan vi gjøre
ting bedre og/eller annerledes for å redusere frafallet i vår organisasjon.
Medlemmene forlater oss. Vi er flinke til å rekruttere, men vi mister flere enn vi klarer å skaffe oss nye.
Med høy gjennomsnittsalder, må vi leve med naturlig avgang. Dessuten kan det være vanskelig å fornye
seg. Det ikke alltid enkelt å finne nye måter å drive en klubb på og å begeistre folk.
Men det er nødvendig at klubbene begynner å bevege seg litt utenfor komfortsonen sin, og møte nye
ideer og innspill med åpent sinn. Det nye oppdaterte veikartet til LCI - Lions Forward, kan muligens være
til hjelp i dette arbeidet.
I vårt distrikt vil vi legge vekt på å gi flest mulig opplæring i dette programmet i løpet av dette Lions -året.
Flere klubber består nå både av damer og herrer. Men – vi er fortsatt dårligst i Europa når det gjelder
kvinneandel i klubbene våre. (20 % kvinner). Skal vi slå oss til ro med det?
Det har utvetydig vist seg at klubber som består av både menn og kvinner, har fått ny giv!
Promotering av Lions er en viktig for rekruttering. For eksempel har det vist seg (i Sverige) at det å gjøre
logoen vår mer synlig i det offentlige rom, kan gi nyrekruttering! Markedsføringstiltak med mye tekst, kan
være med på å slå i hjel selve budskapet.
Eksempelvis har vi i LC Tønsberg inngått samarbeid med Hotell Klubben.
Her vaier det et LIONS-flagg over inngangspartiet hver gang det er en LIONS-aktivitet.
Samtidig monteres det en LIONS-plakat på taket over inngangspartiet.
Her kommer en oppfordring:
Plasser Lions-logoen synlig i ditt lokalmiljø!
Da vil folk gjenkjenne logoen i andre
sammenhenger også.
HUSK:
Teksten blir fort glemt. LOGOEN fester seg.

Hvordan vil fremtiden se ut for Lions??
Det er mye som tyder på at vi kan ha mistet en generasjon samfunnsengasjerte mennesker. Men vi skal
være håpefulle og tro at Lions kan revitaliseres.
Jeg har en stund allerede tatt til orde for at det skal bety noe spesielt å være LIONS medlem.

Vi gjør en forskjell for mange mennesker ved å gi tusenvis av dugnadstimer for at mennesker som trenger
hjelp, mottar det. I fjor gikk denne hjelpen til 68 millioner mennesker verden rundt.
Å hjelpe er noe vi kan! Dette er noe å være stolte over!
Samfunnet endres og vi må endre vår tankegang i takt med dette.
Har dere hørt om ”periodisk frivillighet”? Det betyr å invitere folk med ulik kompetanse, eller folk som er
samfunnsbevisste til ulike aktiviteter vi skal starte i en klubb. Så jobber man sammen til prosjektet er
avsluttet. Våre samarbeidspartnere trenger nødvendigvis ikke å gå på medlemsmøter eller lese
møtereferater, men sammen har vi gjort en innsats for å hjelpe andre! Spennende?!
Veikartet Lions Forward er nå er under oversettelse til norsk i vårt distrikt, og skal utvikles i tre versjoner.
En fullversjon, en versjon for soneledere og en versjon for presidenter til presentasjon i klubbene.
Klubbene trenger først og fremst den versjonen som gir innspill til nye måter å tenke frivillighet på.
Sonelederleddet trenger i tillegg å vite noe om bakgrunnen for og den nye humanitære plattformen til
Lions. På distriktsnivå må man ha god kunnskap om tankegodset bak, planene for og fremdriftsplanen for
Lions Forward.
Dette var mye stoff å fordøye, men det er et forsøk på å være håpefull på vegne av Lions i fremtiden
Vi kommer helt sikkert til å snakke mer om disse temaene på kommende møter i løpet av året.
HUSK:
Vi i distriktets ledelse er til for gjøre medlemmene våre gode, ikke minst ved å styrke kunnskapen om vårt
arbeid. Jeg oppfordrer dere til å melde dere på de opplæringstilbudene som til enhver tid kommer. Vi
trenger å ruste oss for å bringe Lions ”forward”!
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