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Lionshreyfingin á Íslandi heiðrar Guðrúnu Björt
Það er ekki ofsogum sagt að Guðrun Bjort hafi aukið hroður lionshreyfingarinnar a
Islandi ut um allan heim þegar hun sinnti starfi alþjoðaforseta hreyfingarinnar fyrst
Islendinga og kvenna í heiminum. Umdæmisstjorarað 2018-2019 vildi heiðra Guðrunu fyrir starf hennar a einhvern taknrænan hatt. Þess vegna var raðist í þa framkvæmd sem fjallað er um í þessum pistli.
Guðrun og Jon Bjarni foluðust eftir landi til kaups eða leigu til trjaræktar í landi Garðabæjar en þar fannst ekki land. Þau fengu síðar lund við hlið lundar Lionsklubbsins
Asbjarnar í Hafnarfirði sem alþjoðastjorn Lions ,,gaf“ síðan Guðrunu.
Umdæmistjoraraði fannst við hæfi að til væri „Guðrunar“ lundur í heimabæ Guðrunar
sem minnti a hið framurskarandi starf hennar. Þa kviknaði su hugmynd að fa lund eða
svæði inn í Garðabæ og setja þar bekk þar sem nafn hennar og staða kæmi fram og
eins væri hægt að groðursetja í kringum hann. Eins og flestum er kunnugt er Guðrun
mikil ahugamanneskja um trjarækt og er bekkurinn með vísan í Cenntennial bekkjaverkefnið. Haft var samband við Laufeyju Johannsdottur fyrrverandi fjolumdæmisstjora og Eikarkonu, vegna tengsla hennar innan bæjarfelagsins. Laufey tok vel í þessa
hugmynd og hafði samband við garðyrkjustjora bæjarins og su hugmynd kom upp að
nota uppgroinn lund sem til er. Nokkrar tillogur að staðsetningu komu fram þar til
þessi var valin þar sem hun er í alfaraleið rett við kjarna bæjarins.
Fjarmognun fyrir bekknum var þannig tilkomin að notaður var afgangur fra alþjoðastjornarfundinum og það sem uppa vantaði var greitt ur sjoðum hreyfingarinnar a
Islandi. Það er ekki a hverjum degi sem við eigum alþjoðaforseta fjolmennustu mannuðar- og líknarsamtaka í heiminum og í ljosi þess að akaflega sparlega var farið með fe
hreyfingarinnar a síðasta starfsari, var akveðið að leita ekki annað til fjarmognunar.
Eins ma koma fram her að Lionshreyfingin bar engan kostnað af framboði Guðrunar
til embætti alþjoðaforseta og er Island líklega eina landið/fjolumdæmið í heiminum
sem ekki hefur tekið þatt í kostnaði við slíkt framboð.

Bekkurinn afhjúpaður
Reynt var að halda þessu leyndu fyrir Guðrunu Bjort og Joni Bjarna og var hun beðin
um fund með frafarandi umdæmisstjoraraði þar sem oljost var um efni ,,fundarins“.
Boð var sent ut a nuverandi umdæmisstjorarað, umdæmisstjornir A og B umdæma,
Eikarkonur og bæjarstjora Garðabæjar og var mæting var með agætum. Ellert
Eggertsson fjolumdæmisstjori opnaði hatíðina og Bjorg Bara Halldorsdottir frafarandi
fjolumdæmisstjori for yfir soguna. Bekkurinn var síðan afhjupaður við fognuð gesta.
Guðrun Bjort flutti avarp og var þakklat og stolt af ollum þeim stuðningi og heiðri sem
lionshreyfingin a Islandi hefur synt henni. Það kom fram í mali hennar að hun væri
akaflega anægð með staðsetningu bekkjarins því þegar þau fara í buðina sína þa
ganga þau framhja honum og þa er gott að geta tyllt ser og hvílt luin bein. Jona Sæmundsdottir, bæjarfulltrui, flutti kveðju fra bæjarstjorn Garðabæjar, í fjarveru
Gunnars Einarssonar, bæjarstjora. Hun þakkaði fyrir allt það goða starf sem unnið
hefur verið í bænum af halfu Lions og minntist meðal annars a groðurreit Eikarkvenna í Smalaholtinu.
Það er mitt alit að þessi framkvæmd frafarandi umdæmisstjoraraðs se vel til þess fallin að syna þakklæti okkar fyrir hið frabæra starf sem Guðrun Bjort innti af hendi í
forsetatíð sinni. Eg er akaflega stoltur af Guðrunu og hennar starfi og ekki síst fyrir þa
landkynningu sem við Islendingar fengum í gegnum starf hennar.
Eg sem lionsmaður þakka frafarandi umdæmisstjoraraði fyrir hugmyndina og að
koma henni í verk. Þið eigið þakkir skildar.
Þorkell Cýrusson ritstjóri/lionsmaður/fyrrverandi umdæmisstjóri
Myndir sem fylgja þessari grein má sjá í Lionsblaðinu (innskot ritstjóra)

Umdæmisstjóri 109 B
Sælir kæru lionsfelagar
Mín einkunnarorð eru: ,,Með vinattu leggjum við lið“.
Eg hugsa oft um hvað vinattan er okkur mikils virði, í lions er ahersla a vinattu felaganna og fjolskyldum þeirra. Vinattan er undirstaðan að starfi lionsklubba. Lionsfelagar
eru tryggur vinahopur sem stendur saman. I Lions eignast margir sína bestu vini.
Þegar við hittum folk a fornum vegi sem hefur ahuga a að fræðast um Lions, þa verðum
við að vera tilbuin með lions ræðuna. Því oft verður fyrsta spurningin, hvað gerið þið í
lions.
Þa er gott að nota þessa ræðu.
Lionsfelagar lata gott af ser leiða a sviði mannuðar- og menningarmala. Lionsklubbar
styðja sitt nær samfelag, taka þatt í landsverkefnum og alþjoðlegum verkefnum.
Lionsfelagar leggja lið þeim sem minna mega sín m.a. sjukum, sjondoprum og
fotluðum.
Einnig eru verkefni tengd bornum, oldruðum, menningarmalum, umhverfi o.fl.
Það er gott að lesa siðareglur lions.
1. Að líta a starf mitt sem kollun og leysa það svo af hendi að eg avinni mer traust.
2. Að leitast við að na goðum arangri í starfi mínu og askilja mer hæfilega umbun

erfiðis míns, en reyna ekki að hagnast með orettmætum hætti.

3. Að muna að lata avinning minn ekki verða a annarra kostnað; að vera trur með-

bræðrum mínum og heiðarlegur gagnvart sjalfum mer.

4. Leiki vafi a lagalegu eða siðferðilegu rettmæti gerða minna, að breyta þa við

naungann eins og eg vil að hann breyti við mig.

5. Að gera vinattu að markmiði, ekki leið að marki. Sonn vinatta krefst einskis í eigin

þagu og ma aldrei vera hað gagnkvæmum greiða.

6. Að hafa ætíð í huga skyldur mínar sem þjoðfelagsþegn og að vera hollur þegn

þjoðar og byggðarlags bæði í orði og verki.

7. Að hjalpa meðbræðrum mínum í vanda. Þeir sem um sart eiga að binda þurfa hlut-

tekningu, bagstaddir og minnimattar stuðning.
Að vera gætinn í gagnryni og orlatur a hros. Að byggja upp, en rífa ekki niður.
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