LCI PÄEV, 11.02.2011

Armsad LCE õed!

Täna, LCI 52. hooajal, tähistab kogu LC rahvusvaheline liikumine 16-ndat korda rahvusvahelist LC päeva. Saadetakse edasi
häid soove, mõtteid, õnnitlusi.
Rahvusvahelise LC päeva tähistamise traditsioon sai alguse 1995-ndal aastal. LCI aastakonverentsi ajal Göteborgis, kui
Birgitta Opsahl’i LC Norrast oli ühtlasi LCI president, otsustasid konverentsile saabunud delegaadid, et edaspidi
leiab aset LCI päeva tähistamine igal aastal ühel ja samal päeval 11-ndal veebruaril- “...for all Circlers to join and

enjoy Circling on the same day every year - on the 11th February:-)“

Tänane LC on organisatsioon, mis läbi aastakümnete on ühendanud kümneid tuhandeid noori naisi, kelle ettevõtlikkus ja
energia on aidanud muuta maailma inimväärsemaks ning paremaks paigaks. Lähtudes põhimõttest "Friendship and service"
on organisatsioon loonud unikaalse mudeli. Keskendudes oma tegevuses kolmele põhilisele valdkonnale: isiklik areng,
rahvusvahelised suhted, ühiskond, on LC üks neid väheseid organisatsioone maailmas, mis suudab oma liikmetele pakkuda
mitmekülgseid võimalusi enda ja teiste arendamiseks.
Soovin Teile kõigile omalt poolt palju rõõmu LC liikumisest, võtke klubiliikumist oma hobina ja rikastage ühtlasi oma
maailmavaadet ka rahvusvahelises liikumises osalemise läbi! Uurige tähelepanelikult, mida LC endas peidab, millised on
selle liikumise väärtushinnangud, tõekspidamised, ajalugu, traditsioonid ja seejärel leidke see miski, mida on Teil sellele
organisatsioonile pakkuda.
Soovin kõigile indu ja armastust selle vastu, mida teete, siis tuleb ka rõõm ja nauding tehtust. Kui toimetate säravate
silmade ja suure südamega, nii nagu meie 2007 konverentsi sümboliseerinud väike pääsupoeg, siis kroonib ettevõtmist ka
edu:)
LCE-le soovin, et meie ridades jätkuks ka järgnevatel aastatel säravaid isiksusi meie juhtkonda, inimesi, kellel oleksid nii
ideaalid kui ideed, kes pole mitte lihtsalt pumba juures, vaid kes suudavad ja soovivad oma moraalse ja ideelise eeskujuga
nakatada, innustada teisi, mobiliseerida meie väikest liikmeskonda, näidata suunda ning süstida inimestesse jätkuvalt
rõõmu, aktiivsust, head tahet, tegutsemislusti, avatust, julgust avaldada oma mõtteid ning seista oma uskumuste ja
veendumuste eest.
Sel teel kõigile palju jõudu!
Alati Teie
Aita
LCE president 2008/2009
LC5 Tallinn

