Ny var for Lions Quest pa svensl<a
Nya och hoppeligen battre tider
hagrar for Lions Quest-verksam
het pc\ svenska. Material och
kursutbud kommer i ny tapp
ning. Foljande kurs pc\ svenska
h.ills i Salo.
Vart Lionsforbud har tacknam
ligt borjat engagera sig for Lions
Quest-verksamhet pa svenska.
Redan i slutet av 2014 inleddes
oversattning av kursmaterial for
forskolegrupper. Samtidigt togs
aven de forsta stegen for oversatt·
ning av mera material. I denna anda
togs initiativ for kurser pa svenska.
Tack vare lokala krafter PDG Gurli
Durnell och 2.VDG Torolf Hoglund,
kunde en kurs hallas i Vora i bor
jan pa februari detta ar. Kursledare
dar var Ulla Savolainen med Mari·
anne Jansson som inbjuden stjarna
fran Sverige. En annan kurs i Salo i
april ar under beredning och plane
ring. Exakt datum for kursen i Salo
ar 27-28 april. lnbjudan och narmare
uppgifter pa annan plats i den har
tidningen. Klubbarna har ocksa fatt
direkt inbjudan till den. Kurserna pa
svenska arrangeras over distriktgran
serna. I kursen i Vora var det F- och
0-distriktet. I Salo galler det i forsta
hand distrikten A, B, C, D och N.
Men det hindrar inte klubbar i andra
distrikt att vara aktiva. Bade lag
och hogstadielarare samt persona
len pa dagvard, forsamlingar. barn
och ungdomsarbete ar valkomna att
delta i kursen. Svenska skolor finns
ju ocksa i Bjorneborg. Kotka. Tam·
merfors och Uleaborg.
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Jag har sjalv oversatt haftena for
forskolan till svenska och deltog i
kursen i Vora. Utgaende fran det kan
jag varmt rekommendera att klub·
barna i mfo av mojlighet ger forut·
sattningar for larare och andra fost
rare att ta del av Lions Quest. Det ar
ett bra program och borde marknads·
foras och anvandas annu battre. Nu
finns det mojlighet att gora det ocksa
pa svenska. Programmet ger ett gott
redskap for larare och fostrare i sitt
dagliga arbete. I kursen i Vora deltog
utom larare aven forsamlingars ung
domsledare, idrottstranare. I aldern
6-1 7 ar ar det ofta samma barn och
ungdomar som de har kontakt med.
Da ar det bra att sa manga som moj
ligt i fostrarkedjan har samma kun
skap och riktlinjer. Det ar i den aldern
grunder for barnens och de ungas
framtid danas. Vi i Lions bor se det
som en forman att fa vara med och
forma den och ge motivation for
goda val for ett sunt leverne. Vi vet
alla vad det betyder for manniskan
sjalv, dess omgivning och det sam
fund den unga lever och vaxer upp i.
Det overgripande namnet pa de
haften jag nu oversatt ar Vattenpass
> Balans i livet och riktade till barn i
S-7 ar. Kapitlen ar En positiv atmos·
far. Sjalvfortroende och beslutsfat
tande, Vaxelverkan. Kanslor och
Valmaende. Varje kapitel innehaller
i sin tur olika manga Quest· avsnitt
eller "lektioner" som ar olika langa.
Ett kapitel inleds med en pedago
gisk reflexion och bakgrund forfat
tad av finska pedagoger pa univer
sitetsniva. I dagismiljon forvandlas

tt,
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Deltagarna i Quest-kursen i Von\. Tv i rod blus Marianne Jansson th om henne
Torolf Hoglund och mellan dem Gurli Dumell. I bakersta raden i mitten Ulla
Savolainen. Artikelforfattaren mitt pa bilden.
detta till lekar. episoder mm dar bar
nen sjalva ocksa far ta stallning till
det som kommer fram i dem. Och
jag mast saga att jag tycker att de
har lyckats for det mesta.
Har ett utdrag. som kan galla barn
i alla aldrar
"In, tua. flera,
i grupp sd blir det mera.
Vi hjii.lper till du och jag.
sa blir ui uuxna ndgon dag."
Basta Quest·ansvariga i klubben och
president. att delta i finansieringen

av en deltagare i en Quest-kurs ar en
klubbaktivitet, for vilket insamlade
medel far anvandas. Det ar i hog
sta grad ett lokalt bidrag for saval
barn och fostrare bade pa kort och
lang sikt. Ta vara pa en enastaende
chaos att g6ra insats for livet for barn
och unga. Samtidigt ges fostrare red
skap att lyckas i sitt viktiga arbete.
Pa Lionsforbundets hemsida finns pa
Quest-sidorna information for alla
som pa ett eller annat satt berors av
Quest-programmet.
Bjorn Taxell, PDG

