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Somriga hälsningar till er alla lion i A-distriktet 
 
Nu på midsommaraftonen skriver jag mitt sista infobrev. Perioden går mot sitt slut och 
vid årsmötet i Sotkamo senaste veckoslut fick vi en ny guvernörs-elekt som i Honolulu tar 
över ansvaret för vårt distrikt. Jag önskar lycka och framgång för Ari och Jaana då de 
möter den kommande periodens utmaningar. 
 
Under de senaste veckorna har jag fått ordning på de ärenden som berör vårt distrikts 
nyaste klubb. LC Lieto/Ilmatar har nu godkänts som medlem i den världsomfattande 
lionfamiljen. Lionen i den nya klubben är ivrigt redo att hjälpa näromgivningen, sitt land 
och hela världen. Jag sänder mina varma lyckönskningar till Er, nya lion, på er 
servicefärd. 
 
Jag tackar Er alla lion i A-distriktet för det stöd jag fått för att klara av periodens 
utmaningar. Vi har tillsammans fört vårt distrikt i en viss riktning, förhoppningsvis på alla 
sätt i en bättre. Med utbildning och gemensam verksamhet har vi stärkt lionen och 
klubbarna i vårt distrikt. Till största delen ger det ändå frukt först efter flera år. Våra 
gemensamma ansträngningar för vårt distrikt, ger även i fortsättningen starkare och 
aktivare lion och lionklubbar till förmån för vår näromgivning, vårt fosterland och hela 
världen. 
 
Vår medlemsutveckling har inte varit den bästa möjliga och där har jag misslyckats, trots 
att en ny klubb har grundats. 
Till de här delarna är jag inte nöjd med helheten därför att en klubb som avslutar sin 
verksamhet alltid är en besvikelse för distriktsguvernören. 
 
Ifall jag ens till någon del har lyckats, överlämnar jag vårt distrikt med bra riv och stolthet 
till min efterträdare Ari. 
 
Jag önskar tillsammans med min maka Raija Er all lion och partner i A-distriktet en fin 
sommar och förberedelse för den nya perioden och de utmaningar som den medför. 
 
Pertti Tenhunen 
Distriktsguvernör 
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