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Realiserer håp
Distriktsguvernørens månedsbrev for november og
desember 2017
Av forskjellige grunner fikk jeg ikke sendt ut månedsbrev for november. Jeg har derfor valgt å sende et
felles månedsbrev nå for slutten av året.
Vi har lagt mange flotte aktiviteter bak oss med godt resultat i dette første halve året.





I sone 1 er det etablert en forte SMS app som benyttes i forbindelse med kjøring av innvandrere til
aktiviteter
Holmestrand klubben er stolte over å ha gått til innkjøp av en ny førerhund til Førerhundskolen
LC Øvre Eiker arrangerer julemesse hvor familiene lager julepynt som skaffe inntekter til klubben.
Den største aktiviteten i Ål er å støtte ei jente frå Geilo i hennes prosjekt “Nytt liv” i Cochabamba i
Bolivia.

En annen aktivitet er den meget godt planlagte og gjennomførte lions-konferansen.
Gledelig var det at det kom medlemmer langveisfra for å delta.
Stor ros til arrangementskomiteteen for en vellykket konferanse.
Distriktsrådet har nå godkjent retningslinjer for gjennomføring av denne konferansen og den har nå fått
betegnelsen Lions-konferansen i Tønsberg.
Dette er bare noen av de prosjektene som vårt distrikt kan være stolte av og jeg berømmer all den
innsatsen medlemmene nedlegger ned i sine klubber.
Under november-møtet fattet et enstemmig Guvernørråd beslutning i forslaget om ny distriktsinndeling
for LIONS Norge. Forslaget må få sin endelige beslutning under riksmøtet (RM)i mai 2018.
Hvis RM går inn for forslaget vil endringen bli gjennomført i 2019.

1= Finnmark, Troms, Nordland og Trøndelag = 1745
2= Møre og Romsdal, Oppland og Hedmark = 1634
3= Buskerud, Oslo, Akershus og Østfold = 3592
4= Vestfold, Telemark, og Agder-fylkene = 1308
5= Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane = 1982
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De første 13 sidene/foilene i det nye internasjonale strategidokumentet vårt LIONS Forward er oversatt til
norsk.
Sonelederne og presidentene i distriktet vil få opplæring i vårhalvåret.
Mitt mål er at alle klubbene kjenner godt til dette dokumentet ved Lions -årets slutt.
Dere har kanskje lagt merke til at det er kommet en ny app som heter MyLion.
Jeg er klar over at ikke alle medlemmer i distriktet har smart telefon og det er selvfølgelig ingen betingelse
å ha det som Lions-medlem. Men for de som har det, anbefaler jeg at dere laster den ned. Vi får bruke den
tiden vi trenger for å gjøre oss kjent med dette nye digitale verktøyet.
Kanskje kan dette verktøyet gjøre at flere yngre mennesker blir nysgjerrig på Lions.
I min handlingsplanen er det satset på soneleddet og opplæring av presidenter, sekretærer og kasserere.
Det er veldig viktig at de som innehar verv følger opplæringsprogrammene, selv om de har deltatt på kurs
tidligere. Det har skjedd og skjer mye på opplæringssiden så det er viktig å følge med.
Nytt i november er at det er opprettet en ny komite på multippelt nivå som skal planlegge forslag til
miljøaktiviteter på vegne av LIONS Norge. Forslagene skal senere spres til soner og klubber for
implementering. Det er viktig at vi har fått på plass en slik komite, siden miljø er ett av satsningsområdene i
Lions International.
Det er utarbeidet et dokument som har fått tittelen Ti fakta om LIONS

TI FAKTA OM LIONS
1. Lions er verdens største (humanitære) serviceorganisasjon med ca. 1,4 millioner medlemmer verden
over. Valgspråket er We Serve. Lions er den eneste (humanitære) serviceorganisasjon i verden med
fast sete i FN.
2. Organisasjonen ble startet i USA I 1917 av Melvin Jones og heter The International
Association of Lions Clubs.
3. Lions kom til Norge i 1949 som det 4. landet i Europa.
I Norge er det 10300 medlemmer menn og kvinner fordelt på 400 klubber.
4. Lions har som mål å hjelpe 200 millioner mennesker årlig på verdensbasis fra 2021 Fokusområder er
Miljø, Diabetes, Barnekreft, Øyehelse og Sult.
I dag hjelper vi ca.80 millioner verden over.
5. Lions i Norge yter årlig ca. 1 millioner dugnadstimer og samler inn ca. 175 millioner kroner i året for
å finansiere våre aktiviteter.
6. Lions arbeid er i stor grad forebyggende. Vårt motto: Det er bedre å bygge barn enn å reparere
voksne.
7. Røde Fjær er Lions flaggskip i Norge når det gjelder innsamlingsaksjoner.
Aksjonen gjennomføres hvert 5. år til samfunnsnyttige prosjekter
8. Lions Tulipanaksjon gjennomføres hvert år siste helgen i april. Inntektene finansierer vårt
forebyggende arbeid mot misbruk av narkotika og andre rusmidler. På landsbasis samler
tulipanaksjonen inn ca. 15 millioner årlig.
9. Mitt Valg er et holdningsskapende program for barnehager, skoler og idrettslag el.
10. Alle overskuddsmidler fra våre aktiviteter går til aksjonens formål, og all drift av organisasjonen vår
dekkes av medlemskontingenten.
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De fem nye satsningsområdene som ble besluttet under Convention i Chicago i sommer.

Diabetes

Miljø

Sult

Øye helse

Barnekreft

TIL SLUTT VI JEG TAKKE ALLE MEDLEMMENE I DISTRIKTET FOR EN
UVURDERLIG INNSATS I 2017 og ØNSKER DERE

Med vennlig hilsen
Finn E. Bredesen
Distrikts guvernør
Lions Clubs International distrikt 104 D4
Mob: 901 69 618
fibredes@online.no
www.lions.no

