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Distriktsguvernörens bulletin 1/2020-2021 

Ärade Lions 
ack för  förtroendet. Den långa förberedelsen för tjänsten som distriktsguvernör ligger bakom oss. Tack till 

alla tidigare distriktsguvernörer som har startat och fortsatt den härliga distriktsguvernörtraditionen. Jag är 

bara en länk i en oändlig kedja, i Lions organisation för att inspirera, engagera och motivera lejon till 

resonemang, lyssna på era hjärtan och ge mod att utnyttja möjligheter att tjäna och hjälpa våra nära, samt mera 

avlägsna behövande. 

Det sägs att alla människor är jämbördiga i sina löften, skillnaden är i uppfyllandet av löftena. I februari lovade jag 

i Chicago att stödja Lions välgörenhets organisation, LCIF, som en månads donation. Den första dagen i juli, kl 

14:00, lovade jag följande saker vid en ed-svuren löftes session som leddes av den internationella presidenten:  

1. Lovar du att tillträda som guvernör för den kommande terminen, tillsammans med dess rättigheter, 

möjligheter och ansvar? Jag svarade: Jag lovar . 

2. Lovar du att stödja Lions Clubs internationella modell-stadgar och regler och styrelsens 

verksamhetsprinciper? Jag svarade: Jag lovar. 

3. Lovar du att stödja syftet med denna organisation och Lions etiska regler? Jag svarade: Jag lovar. 

4. Lovar du att arbeta hårt för att utöka Lions Clubs Internationals mål och program i ditt distrikt och runt 

om i världen? Jag svarade: Jag lovar. 

Nu är det dags att fullfölja löftena. I ledarskap, även som distriktsguvernör, kommer det alltid först ansvaret, efter 

det makten. Jag tror att styrkan i volontärarbete inte liknar någon annan makt. Vi måste ha ett hjärta för att förstå 

bröder, systrar, lejon som lejon om de av en eller annan anledning inte deltar i aktiviteter eller möten. Vi måste 

acceptera att vi inte är den enda stödorganisationen. Tvärtom, många andra gör det också osjälviskt bra. Vi kunde 

arbeta tillsammans och bygga relationer med andra hjälporganisationer som organisationer.  

Mitt jobb är att uppmuntra osjälvisk service. När allt går förlorat behövs vi. När alla andra hjälpare har hoppat av 

måste vi fortfarande fråga: hur kan jag tjäna? Kan jag göra något för dig? Mänsklig värme hjälper ofta mer än ett 

kall hänt kontantbidrag. Ibland är orden onödiga. Det räcker att bara ha en verklig närvaro för ett barn, för en ung 

person, vuxen eller äldre person. Till och med idag, i en tid då världen stod inför en oväntad, för mänskligheten en 

stor pandemi, måste vi se på framtiden med förtroende. Det måste vara möjligt att plantera ett träd i skuggan 

som du kanske aldrig kan sitta vid. 

Lions Clubs International har agerat resolut under exceptionella omständigheter. Enighet har uppnåtts om stora 

möten och val av nyckelpersoner. I vårt distrikt gjordes årsmötesval på ett föredömligt sätt, och det årliga mötet i 

Finlands Lionsförbund gick bra. Ett distriktsstyrelsemöte kommer att hållas i Vasa den 22 augusti 2020. Endast en 

försämrad situation av pandemin eller begränsningar av statsledningen kan förhindra mötet. 

Jag ser fram emot att välkomnas som distriktsguvernör för att besöka i din klubb. Både jag och vice distrikts-

guvernörer ser fram emot klubbesöken. På F-distriktets -webbplatser finns klubbspecifika besöksprogram, men 

ännu har vi inte fastslaget datum för besöken. 
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Löften förvekligas – tillsammans 

 

ovar du att ta  tjänsten som distriktsguvernör under den kommande mandatperioden tillsammans med dess 

rättigheter, möjligheter och ansvar; Jag svarade: Jag lovar 

Det är distriktsguvernörens befogenhet att genomföra distriktets drift korrekt med tillstånd. Dagens 

ledarskap handlar om att kunna tjäna andra och hjälpa till att använda och utveckla sina egna styrkor. 

Lovar du att stödja Lions Clubs internationella modell-stadgar och regler och styrelsens verksamhetsprinciper?         

Jag svarade: Jag lovar. 

Lions Clubs International, LCI har en stark tradition. Noggrant skriven modell-stadgar och riktlinjer är en solid bas 

för att upprätthålla väl valda traditioner. Det är ingen slump att Lions har funnits i över 100 år och alltid böjt sig 

för vad pågår i världen vid en viss tidpunkt. LCI-styrelsen har insett vår plats i samhället. Styrelsens beslut 

inkluderar moderna IT-lösningar har blivit en daglig del av Lions verksamhet. 

Lovar du att stödja syftet med denna organisation och Lions etiska regler? Jag svarade: Jag lovar. 

Sträva efter att göra ditt jobb framgångsrikt. Du har rätt till rimlig ersättning för dina sjukdomar, men söker inte 

orättvisa förmåner. Lös inte in din framgång på bekostnad av en annan person. Var uppriktig och pålitlig mot din 

granne och ärlig mot dig själv. Handla alltid osjälviskt. Om du misstänks för att ha uppfört dig så behandla din 

granne som du vill att han eller hon ska behandla dig. Håll vänskap som ett mål, inte en mellanhand. Verklig 

vänskap kräver ingenting av sig själv och är inte beroende av ömsesidiga tjänster. Uppfylla ditt sociala ansvar. Visa 

med dina ord och gärningar din rättvisa och ärlighet mot ditt land och ditt samhälle. Hjälp dina grannar i sina 

prövningar: de sorgliga behöver din medkänsla, de svaga och kämpar behöver ditt stöd. Var försiktig i dina 

recensioner, men var generös i ditt tack. Handla konstruktivt, inte sönderdelas. 

Lovar du att arbeta hårt för att utöka Lions Clubs Internationals mål och program i ditt distrikt och runt om i 

världen? Jag svarade: Jag lovar. 

Jag är tillgänglig för dig 24/7, alltså alltid. Här nedan mina kontaktuppgifter. 

Osjälvisk service  

En God sommar! 

Hälsningar 
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