Lions Quest-utbildning för Lions medlemmar i distrikt 101-S

Lördagen den 16 april 2016 samlades 25 medlemmar på Rydsgårdshus i
Rydsgård till en utbildning för Lions medlemmar. Kursledare var Agneta
Svanberg-Arnrud som flera gånger tidigare haft kurser på Rydsgårdshus, men
då för pedagoger i Skurups kommun.
Det tog inte lång tid för Agneta att få alla igång och engagerade, trots att det
var Lions från olika klubbar som ej kände varandra sedan tidigare. De olika
övningarna med gruppindelningar efter olika kriterier är verkligen både trevliga
och effektiva. Här finns inte utrymme för kotterier. Agneta Svanberg-Arnrud
har lång erfarenhet av kurser i Lions Quest och arbetar även med att uppdatera
och utveckla kursmaterialet, så att det även är anpassat till gällande läroplan.
Dessutom tjänstgör hon som pedagog, vilket hon tycker är mycket viktigt
eftersom det ger henne en verklighetsförankring.
Kursdeltagarna fick en skrämmande genomgång av de olika faror och lockelser
som barn och ungdomar utsätts för idag, men också en genomlysning av det
gedigna kursmaterialet. Om vi i Lions är aktiva och försöker sälja in Lions Questutbildningar till skolor och föreningar kommer det att ge pedagoger och ledare
effektiva verktyg för att ge barn och ungdomar en betydligt bättre värld att leva
i. Om vi har kunskap är vi trovärdiga och har då bättre förutsättningar att nå
framgång med Lions Quest. Vi kommer kanske att möta skolor och föreningar
som använder andra program. Låt oss inte ge upp för det! Dels är det inte
säkert att de är nöjda och dels är Lions Quest ett utmärkt komplement till
befintliga värdegrundsprogram som redan används, så då har vi en stor chans
att kunna presentera och förhoppningsvis sälja in Lions Quest. Men, då måste
vi ha kunskap och det är därför viktigt att vi går Lions Quest-utbildningar för
just Lions medlemmar.
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