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F-piiri/ Distrikt 

Distriktsguvernörens Bulletin 8/2020-2021 

Är klubbesöken onödiga? 

Förr i tiden – när allt var bättre, gick vi till ”byss”. Vi gick och kom inbjudna och objudna, satte ett ben framför dörren 

när vi inte var hemma. Det fanns ett totalt förtroende och respekt för människors egendom och integritet. Men vi var 

öppna. Många av oss minns en tid då TV-apparater kom till byar och städer. Vi samlades för att förundras över 

direktsändningen via Lappo Simpsiös TV-mast. Masten fyller 60 i år.  

Tidigare minister och landshövding, jordbruksrådet Jalo Lahdensuo funderade samtidigt. "Stugans ägare har alltid 

tagit emot främmande med stor vänskap och tacksamhet. Jag tror att det kommer att bli likadant angående 

televisionen. På senare tid har det funnits en oro för hur televisionen ska anpassa sig till barn och ungdomars 

uppfostringsproblem. Det har uttryckts farhågor om att televisionsprogram på något sätt kommer att ha en 

genomtränglig inverkan på barns mentala utveckling. Är dessa laster större än det faktum att ungdomar, barn från 

mycket unga år redan nu, kväll efter kväll, tillbringar tid på gatorna och på vägarna utan något intresse för deras 

livsföring? I grund och botten handlar det om att döda tiden. Att idka illvilja är ofta närmare än att idka välvilja. 

Televisionen kunde göra något med sitt programutbud för att stödja detta, även om programmen inte var helt 

utarbetade på grundval av grundläggande utbildningsstudier, då skulle ett televisionen kunna göra en stor tjänst för 

uppfostran av barn och ungdomar".     

Nu räcker det inte med ett ben framför dörren. Våra hem är nu infiltrerade trådbundna och trådlösa. Objudna. På 

olika sätt luras vi att avstå. Av virtuella och konkreta egendomar. När skadan har skett och benet framför dörren inte 

var tillräckligt, är det mödosamt och ibland omöjligt att reparera den mentala och materiella skada som har uppstått 

för oss. Under klubbesöken får distriktsguvernören och vice distriktsguvernören uppleva samma känsla av 

gemenskap som de gjorde för 60 år sedan tack vare Lappo masten. 

Till klubbarna 

Coronavirussituationen har orsakat ekonomiska svårigheter för oss Lions och våra medmänniskor, som vi vill hjälpa. 

Den som vill ge sympati till de oroliga, svaga och mindre bemedlade har möjlighet att gå med i en Lions klubb.  Därför 

kommer ingen internationell klubbmedlemsavgift att tas ut förrän den 30 juni 2021.  

Distriktsguvernören ansvarar för att ta hand om Lions klubbars och distriktets åligganden, välbefinnande och service-

förmåga. För att visa klubbarnas servicekapacitet uppmanar jag serviceordföranden för varje F-distriktsklubb att 

organisera verksamheten för att hjälpa pensionärer som bor ensamma hemma. Den hjälp som samhället ger är 

formellt adekvat men psykiskt otillräcklig. Denna utpräglade, riktad verksamhet kan fortsätta även efter coronavirus. 

Låt oss handla i enlighet med våra principer. I trygghet. 

 F-LION har utkommit har utkommit. Tidningen innehåller till exempel talet av den nuvarande ordföranden i 

förbundet, Matti Reijonen, och mycket mer. Tack, Jaana Kankaanpää. 

Det är en bra idé att beställa fredsaffich tävlingspaket så snart de finns synliga i WEBB butiken 

Bra webbseminarium på förbundets hemsida  förbundets WEBBSIDA. t ex internationell organisation, LCI. 
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http://e-district.org/sites/107f/page-7.php
https://www.lionsverkkokauppa.fi/
https://www.lions.fi/media/tuhansien_leijonien_maa_-webinaarisarja/
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Hittills har ett internationellt årsmöte endast varit möjligt för begränsade Lions. Nu, inför det internationella 

årsmötet i Montreal från den 25 juni till den 29 juni 2021, är alla Lions i världen praktiskt taget välkomna.  

Anmälningsavgiften är 31 mars. upp till 40€ och sedan ca 60€. Mer Tilläggsinformation. 

Klubbarna har informerats om sina LCIF-saldon för att ansöka om ett Medlemskap i Melvin Jones Fellow. Jag kan 

gärna hjälpa till om du väljer att använda de insamlade medlen i balansen eller betala av din Melvin Jones Fellow 

medlemskap på något annat sätt. 

Gratis erbjuder Microsoft klubbar Office 365-verktyg: Teams, OneDrive och Sharepoint, och onlineversioner av Word, 

Excel och Powerpoint. Mer information  

Välkommen 

LC Jalasjärvi/Liisat Marja-Liisa Vettenranta, LC Ilmajoki/Ilkka Matti Koivuluoma, LC Kauhajoki: Kristian Aho, Hannu 

Isomäki.  

Klubb besöken 

Trots allt har klubbesöken fortsatt. Tack LC Ilmajoki/Viljat, LC Vaasa/Familj och LC Kauhava/Ilmatar. 

Distriktets nyheter  

Distriktsstyrelsen sammanträder den 20 februari 2021 kl.10.00. På dagordningen ingår exempelvis verksamhetsplanen 

och budgeten för 2021–2022 samt reformen av distriktsdelningen. Tapio Seppä-Lassila, förste vice distriktsguvernören, 

hoppas på initiativ för att ansluta sig till kommittéerna och samarbetet mellan kommittéerna. Samma dag, klockan 

14.00, kommer även del 2 av presidentutbildningen att hållas. 

Lions välgörenhetsfond, LCIF 

Under de senaste två åren har mer än 1 000 bidrag beviljats till lokala platser i klubbarna. Över 3 miljoner euro totalt. 

Bidragets behörighet baseras på donationer till LCIF, så din klubb kan redan vara berättigad att ansöka om bidrag. B 

Information .      Ansökan . 

Klubb besök är inte förgäves 

Jalo Lahdensuo talade om sina kloka tankar ungefär samtidigt som Lappos första Lionsklubb installerades. Nu har 

Lappo redan fyra klubbar. För att fira jubileet får jag besöka foten av Lappo Simpsiö mast, på laven som är byggd av 

LC Lapua/Fröökynät. Och presidenten har också ett bekant efternamn, Lahdensuo. Kommunala, säkra, traditionella 

och värdefulla. 

Våren kommer. Enligt medlemsundersökningen ler 86 % av lejonen när de hör ordet Lions Club. Mer detaljerade 

resultat kommer att returneras i framtida bulletiner. 

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

Tack 

Osjälvisk service  

Hälsningar 
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