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Kallid õed, meil on hea meel jagada teiega muljeid LCI aastakoosolekult Reykjavikist. Kõigepealt
peab ära märkima, et Eesti naised olid jälle (ikka) tegijad – meie Kristel on nüüd LCI valitsuse liige –
PALJU ÕNNE! ning kõik meie Reykjavikis kohal olnud õed (15) esinesid 600 osavõtja ees. Vaat nii.
Aga
kõigest
järgemööda.
LCI AGM algas Kristeli, Anita ja Annika jaoks juba kolmapäeval LCI nõukogu koosolekuga
(Counsillors Meeting). Nagu ikka, oli see väga pikk ja töörohke : aruandeid kõigest kõigilt, arutlused
põhikirja muutuste ümber, heategevusprojektide ja LCI valitsusse kandideerijate tutvustused jne.
Neljapäeval ühinesid nendega ülejäänud meie delegatsiooni liikmed, et ühiselt osa võtta
avatseremooniast ja tervituspeost, kus kõik leedid on oma maa rahvarõivastes - nii kaunis, nii
värvikirev, nii huvitav. Kui väike ning samas kui suur ja kirev on maailm – nii palju suurepärseid,
särasilmseid, ilusaid ja nii erinevaid inimesi korraga koos ning üksteisele jagamas südamlikkust,
positiivsust – parimat, mida on võimalik jagada läbi suhtlemise. Avatseremoonia viidi läbi kirikus,
mis juba ise on vaatamisväärsus - suur, uhke, sõbralik, soe, modernne, klassikaline – kõik ühendatud
ühte hoonesse ning need helid, mida tõi kuuldavale naiskoor liikudes läbi kiriku pannes kohalolijate
hinged helisema. Võrratu! Järgnes rongkäik läbi linna Kunstimuuseumi poole, tee peal pasunapoisid
sammule rütmi andmas. Kunstimuuseumis oli piisavalt ruumi, sööki ja jooki ning võimalus kas
niisama lobiseda või asjalikke asju ajada (Annika ja Ülle kogusid eelmise ja praeguse LCI finantsjuhi
nõuandeid, kuidas 2007 AGM ikka kõige paremini korraldada).
Reede hommikul AGM. Linnateatris, sest korraldajate suureks üllatuseks tuli kohale üle 600
delegaadi ning selle maja teatrisaal mahutas sellise seltskonna kenasti ära. Koosolek asjalik ja kiire.
Olulisem: jälle tõstatati küsimus vanusepiirangu tõstmiseks – ei läinud läbi. Vanusepiirang endiselt
45, seega tegemist on siiski noorte naiste organisatsiooniga. Uus valitsus valitud: sekretär KRISTEL
VIILVER Eestist, finantsjuht Kristen Pressl Saksamaalt, asepresident Anke-Thea Dijkman Hollandist.
2008 AGM toimub Shotimaal – nagu nende esitlusest nägime, ootavad seal meid seksikad mehed
kaunite kiltide...... ja kõige muuga, mis kiltide alt ja vahelt näha oli .............., heategevusprojekti veab
Taani – Nepaali lastekodu toetuseks. Hollandlaste suurearvuline delegatsioon (kohal 79 liiget) kutsus
kõiki järgmisel aastal Hollandisse AGM-ile ja meie näitasime, kui ilus on meie maa ja pealinn.
Annika kutsus oma silmaga vaatama, ning kõik koos (meid oli 15) süstisime mõtet, et igaüks võib
lennata.
Reede õhtused kodupeod lähendasid osalejaid nii üksteisega (väike seltskond õdusas koduses miljöös)
kui ka võõrustava maaga – Islandi elustiiliga
Laupäeva hommikul uue LCI nõukogu koosolek (contact meeting). Esimest korda tutvustavad ennast
ametlikult kõikide maade LC asepresidendid, kohal ka maade LC presidendid ning uus LCI valitsus.
Olulisemad teemad:

•
•
•

•

Kuidas jääb vanusepiiranguga – püüti teemat üles võtta, kuid koosoleku juhataja arvas, et
aitab sellest. Nii ka jäi.
Poolaasta koosolek. Sel aastal Põhjamaad ja Aafrika regioon Lõuna Aafrika Vabariigis 27.
– 29. jaanuar 2006 – Kõik leedid on väga oodatud! 2007.a on Põhjamaade poolaasta
koosolek Norras.
Kutsuti lahkesti osalema Austria AGM-le, sest tähistatakse Austria RT 50. ja LC 20.
sünnipäeva, Malta peab LC 25. sünnipäeva oma AGM-i ajal aprillis ning aasta pärast, 17.
septembril tähistatakse Suurbritannia ja Iirimaa LC liikumise 70. sünnipäeva – kõik leedid
on oodatud!
Arutleti ka selle üle, kas küünal kui LC liikumise sümbol ning küünla süütamine igal klubi

•

•

•

koosolekul on vajalik ja oluline ning jõuti kiiresti üksmeelele, et see on väga oluline – nii
me teame, et üle maailma süüdatakse küünlad LC klubides ning see liidab meid.
Palju kõneainet andis uute liikmete värbamine. Huvitav ettepanek / kogemus: korraldada
aastas üks nn 1+1 klubi, st klubi, kuhu iga liige kutsub kaasa ühe külalise, et tutvustada
laiemale ringile LC tegemisi ning saada nii juurde ka uusi liikmeid. Püüda korralada nn LC
PR projekte, et avalikkusele tutvustada meie liikumist.
Palju räägiti ka teemal raha ja LC liikumine. Jällegi jäi kõlama mõte, et püütakse
võimalikult kokkuhoidlikult elada. Tegemist ei ole enam nii nagu „vanasti“ rikaste RT
meeste rikaste naistega, vaid laiema liikumisega – sõprus ja abivalmidus. Mõned maad
korraldavad klubisid üksteise juures kodus, sest restoranis klubi korraldamine on liiga
kulukas. Oluline oleks ka AGM-i odavam korraldamine.
Konverentsil oli ka kõneks koostöö RT-ga. Koos suudaksime paremini ja rohkem – kas või
heategevusprojektid. Paljudel maadel on ühise keele leidmine RT-ga probleem.

Ja jõudiski kätte laupäeva õhtu ja Gala. Kaunis, pidulik, südamlik, tohutult positiivseid emotsioone ja
mitu tundi tõelist tantsumöllu. Vahepeal tundus, et bändiliikmed ei suuda oma silmi uskuda, tahtsid
nagu hinge tõmmata, kuid pidulised ei mõtelnudki selle peale - ka bändil ei jäänud muud üle kui
imestada (silmad läksid neil aeg ajalt suureks-suureks) ning ühe hooga edasi mängida. Vaat selline
pidu.
Ah jaa, ja ilmast. Valmistusime põhjamaale minekuks, eelinformatsioon oli a la 8 kraadi sooja, vinge
tuul ja vihm. Selga panime suusajoped, saapad jalga, kindad , sallid jne. Kohale jõudis koos meiega
aga päike, päikese soojus, selge taevas ning peaaegu tuuletu ilm. Selline ilm jäi Islandile kogu meie
seal viibimise ajaks. Ärasõidu hommikul sättis jälle vihmaseks......Tundub, et ka Ilmataat soosib
sellise üleni positiivse ja sõbraliku ürituse kordaminekut – sõprus ja abivalmidus.
Ja nagu iga kord, ütlevad kõik, kes on käinud, teistele õdedele – järmine kord, kui vähegi võimalik,
ühinege meiega, sest see on üritus, mis annab terveks aastaks suure positiivse laengu. Anybody can
fly!
Sõpruses ja abivalmiduses,
Ülle,
LCE Vice- President 2005/2006

