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Det
var
en
fantastisk
oplevelse at være til den 93.
Internationale Convention for
Lions. Når vi tænker tilbage
på de mange oplevelser, der
var, bliver man helt svedt, og
det er ikke varmens skyld.

En af de sædvanlige aktiviteter i forbindelse med Convention er paraden gennem byen, det er ikke særlig dansk,
men det var en stor oplevelse, hvor vi i den skandinaviske gruppe blev nummer 3 i
konkurrencen om det bedste
indslag.

Vær venlig at huske på, at
alle klubmødereferater skal
sendes til referat.d@lions.dk

Månedens citat:
"Plys fandt Nordpolen," sagde
Jakob. "Er det ikke godt gjort!"
Plys så beskedent ned for sig.
"Er det den?" spurgte Æselet.
"Ja," sagde Jakob.
"Er det den, vi skulle finde?"
"Ja," sagde Æselet. "Det blev i
hvert fald ikke regnvejr."
Peter Plys

Opholdet startede med DGseminar, hvor vi fik gennemgået et større program fra
morgen til aften. Da det var
afsluttet fortsatte selve Convention med programpunkter
hele dagen og aktiviteter om
aftenen. Efter de 14 dage kan
jeg kun sige, at man var godt
brugt og der manglede en del
søvn.
Som nævnt i sidste måned,
var vi sammen med den øvrige del af det nye Guvernørråd
med ledsagere, samt de 2
vinderpar fra Conventionlotteriet tidligere på året. Derudover deltog vores nye Internationale Director Per K. Christensen (ID) og hans ledsager, samt yderligere nogle
danske gæster. Jeg kan kun
sige, at jeg fik det indtryk, at
alle fik en fantastisk oplevelse
og vi hyggede os godt alle
sammen. Det var en dejlig
gruppe, at være på rejse
sammen med.

Klubmødereferater

We Serve

Her var både Grønland og
Færøerne fint repræsenteret,
som det kan ses af billedet.
Alle de nye Distrikts Guvernører bar faner og Guvernørrådsformanden bar det danske skilt.
Det bliver spændende og udfordrende med det kommende år, som jo nu er startet.

Vi kan kun konstatere, at vi
som Lions har forskellige muligheder for at yde hjælp lokalt, og det kan klart ses,
hvis vi sammenligner den
måde Lions i USA hjælper
lokalt, med den måde vi i vort
samfund kan gøre det, men
det skal selvfølgelig ikke gøre,
at vi ikke gør en indsats på
vores måde.
Vores
nye
Internationale
Præsident Sid L. Scruggs III
har den indgangsvinkel at jo
mere synlige vi bliver lokalt,
jo flere får lyst til at blive
medlem i den lokale Lions
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klub. Dette tror jeg er helt
rigtigt, da synligheden gør, at
flere får et indblik i, hvad vi
går og gør i vores fritid.
Det er nok lettere i USA, da
der er større muligheder for
at lave lokale projekter, der
netop skaber denne synlighed, det være projekter hvor
der uddeles mad til fattige,
arrangere
synsprøver
for
mindrebemidlede således, at
de kan få briller m.m. Men
hvis vi tænker lidt utraditionelt, så må der være mulighed for, at vi kan lave projekter, hvor vi bliver synlige idet
lokale samfund. Her er der
selvfølgelig også forskel på de
forskellige steder i Danmark
så det er de lokale forhold,
der må afgøre hvordan vi gør.
For at underbygge tanken om
at synlighed lokalt giver flere
medlemmer, har LCI i det
kommende år introduceret
fire globale servicekampagner
med hvert sit tema.

August –
Engagera
ungdomar

Bjud in leomedlemmar och
ungdomar i ditt område till att
planera och delta i ett
serviceprojekt.
Idéer
till
lämpliga projekt kan vara
städning i området, ett besök
på ett äldreboende eller på
ett
barnsjukhus.
Att
ge
ungdomar tillfälle att planera
och leda serviceprojekt ger
dem möjlighet att lära sig nya
färdigheter
och
förstå
betydelsen av hjälpinsatser.

Oktober –
Syn till alla

Planera synvårdsprojekt och
arbeta med de synskadade.
Många lionmedlemmar firar
redan
Världssyndagen
i
oktober. Detta är en lämplig
månad
att
genomföra
synundersökningar, hjälpa till
vid Lions glasögonåtervinningscenter, samla in begagnade glasögon eller en annan
aktivitet
till
förmån
för
synskadade på hemorten.

December/
januar –
Lindra hungersnöd
Samla in mat och genomför
andra projekt till förmån för
dem som lider av hunger. På
grund av den ekonomiska
situationen i samhället har
många
hjälporganisationer
svårt att tillgodose de ökande
behoven. Hjälp till att lindra
hungersnöd
genom
att
genomföra evenemang runt
årsskiftet där mat samlas in
och distribueras.

April –
Skydda vår
planet
Genomför
projekt
som
förbättrar och skyddar miljön.
Städa längs vägar, plantera
träd eller genomför en lokal
”Earth Day” som stödjer
återvinning av aluminiumburkar, plastflaskor, begagnade
mobiltelefoner
och
batterier.

Som det kan ses af ovennævnte beskrivelser af de
globale serviceprojekter, så
skal vi nok være kreative, for
at kunne finde forskellige projekter, men det synes jeg ikke skal afholde os fra at prøve.

Første kabinetsmøde 21.
august 2010.
Første kabinetsmøde af holdes den 21. august i Gentofte
Vangede
Idræts-forening’s
(GVI) lokaler på Mosebuen
28B, 2820 Gentofte. Dagsorden vil blive udsendt i god tid
inden mødet.

Mød IP
Husk: den 26. august
Sæt allerede nu kryds i din kalender

International President
Sid L. Scruggs III
kommer på besøg i Danmark
Fællesmødet med IP finder
sted torsdag den 26. august i
Ålborg, hvor der vil blive mulighed for at stille spørgsmål
og få svar.
Alle Lions er velkommen. Mød
IP og hør om hans visioner
om Lions fremtid.
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