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Distriktsguvernørens månedsbrev august 2020 

LIONS står for: 
Liberty, Intelligence, Our Nation, Safety

Hei alle sammen.

Da er vi kommet til august og fortsatt er pandemien aktiv. Leser stadig om nye utbrudd i nyhetene. Håper dere 
alle har klart å styre unna.

Selv er jeg fortsatt permittert fra jobben, men har benyttet campingvogna i Tisleidalen mye. Holdt meg i Norge. 
Nok om det. Ettersom Distriktsmøte på Vettre Hotell ble avlyst, har Hans-Erik invitert det gamle rådet og og jeg 
det nye til et rådsmøte litt annerledes enn vanlig. Hans-Erik har sitt program frem til lunsj, og overlater deretter 
klubba til meg. Vi vil gå igjennom budsjett og handlingsplan for neste år. Savner et riktig Distriktsmøte, men 
håper vi alle kan treffes på Storefjell Høyfjellshotell til Distriktsmøte 16-18 april 2021.

Klubbmøtene skal vel starte opp igjen nå. Har dere fått besatt alle verv? 
I distriktet ble ITC Asbjørn en viktig nøkkel for å få valgene utført. Alle klubber fikk mulighet til å delta med det 
delegat-antall dere hadde. Med data kan det meste ordnes. Web møter etc. , men det slår ikke at vi møtes øye 
til øye og kan prate og diskutere .

Les hva Hans Jørgensen skriver om fredsplakaten:

Lions Fredsplakatkonkurranse 2020-21

Som dere sikkert er kjent med så arrangerer Lions Clubs International i samarbeide med FN hvert år en 
internasjonal tegnekonkurranse med fred som tema.

Konkurransen er åpen for alle ungdommer som har fylt 11 år og ikke over 14 år den 15. november og passer 
aldersmessig best for elever i 7. klasse.

I år er konkurransens tema «Peace Through Service» som er blitt oversatt til «Fred gjennom å hjelpe».

Jeg håper at klubbene allerede før skoleferien sendte skolene invitasjon om å bli med i årets 
konkurranse. Hvis ikke så vil jeg sette pris på at dette blir gjort snarest mulig etter skolestart.

Mitt håp er selvfølgelig at så mange som mulig av skolene i distriktet vårt fatter interesse for konkurransen og 
melder seg på!

Informasjon om Fredsplakatkonkurransen finner dere på Lions hjemmeside under fanen «Vårt arbeide». 
Klikk deretter på fanen «Forebyggende arbeid for barn og unge», deretter på Lions Fredsplakatkonkurranse – 
materiell klubb. Her finner dere veiledning, konkurranseregler for klubbene og skolene. Hvis dere har spørsmål 
så skal dere vite at jeg kun er en telefon eller mail unna dere! – prosjektleder Hans Jørgensen

Ønsker dere alle fortsatt en varm og god sommer. Ta vare på hverandre. Husk vask hendene og minst 1 meter 
avstand.

DG Distrikt 104D
Dag Erling Pedersen
"Lions hjelper"

mobil: +47 416 48 980
email: D.DG@Lions.no



Hans engasjement i klubbens styre har også vært omfattende. Han hadde 
tillitsverv i klubben i mange år, et år som sekretær, senere kasserer, president 
i to perioder og ledet også aktivitets-komiteen i klubben i flere perioder. Som 
en naturlig konsekvens av sin store innsats fikk han fra klubben vår tildelt den 
flotte Lions Utmerkelsen, «Melvin Jones Fellow»  plaketten.

For å understreke hans brede engasjement vil vi nevne at han deltok på 
mange av våre aktiviteter. Her kan nevnes vedhogst på en gård i Andebu for 
senere å levere tørr god ved til eldre mennesker i Tønsberg-regionen. Her 
skaffet vi også granbar som vi gir til kirkegårdene i Tønsberg. Han var også 
med på å selge strø-sand til ulike kjøpere i vårt område. Inntektene   fra disse 
aktivitetene gikk som gaver til humanitære virksomheter slik som Kirkens 
Bymisjon, drift av førerhunder for blinde i Norge, gaver til internasjonale 
humanitære organisasjoner osv.

Alv var en sosial person og ivrig deltaker på våre onsdagslunsjer. Hans gode 
humør og kameratskap vil bli savnet.

Vi ønsker fred over Alvs gode minne
-  LIONS Club Tønsberg
 

Minneord ved Alv Johannesen 
sin bortgang 27. juni 2020

Det var med stor sorg vi mottok nyheten om 
Alv Johannesen sin bortgang. 

Alv var en omgjengelig person, var ivrig med i 
LIONS sitt humanitære arbeid og var et forbilde 
for oss alle. Han var engasjert og har alltid vært 
positiv til å ta fatt på nye utfordringer!  Alv 
arbeidet i mange år som rektor ved Cerebral 
Parese hjemmet på Solvang.

Alv startet sitt LIONS-engasjement allerede i 1955 
og var i dag den person i Norge med lengst 
medlemskap i LIONS!

Av: Robert Kallekleiv, Lions Club Tønsberg
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Et tilbakeblikk på konkurransen
Det hele startet med at Lions Club Horten /
Misteltegn tok ledelsen i august med 2. I september 
kom imidlertid Lions Club Hol på banen med hele 6 
nye medlemmer, og Ål gikk inn på andreplass med 
+3. I oktober var ledelsen uforandret, men det 
meldte seg på flere klubber i konkurransen. I 
november tok Ål innpå Hol og Hisøy kom inn på 
tredje plass. Samtidig kunne distriktets GMT Jon 
Andersen melde at hele 11 klubber hadde positiv 
netto-økning i medlemstallene. Desember kom og 
Hol holder fortsatt ledelsen, mens Hisøy kryper opp 
på andreplass sammen med Ål. Jon melder fra at 
det fortsatt er 11 klubber med positiv netto-økning 
og det er er totalt 26 klubber som har rekruttert nye 
medlemmer, og med totalt 47 innmeldinger så er 
det nesten 2 i snitt pr. klubb.
I januar styrker Hol sin ledelse og på andre plass har 
Arendal/Tyholmen kommet opp sammen med Ål. 
Det er en positiv utvikling i distriktet og hele 15 
klubber har positiv netto-økning, og hele 36 klubber 
har rekruttert nye medlemmer. 

I februar er det uforandret i toppen og i tillegg kommer 
Hof opp på delt andreplass sammen med Arendal/
Tyholmen og Ål. Nå er det 39 klubber som har rekruttert 
nye medlemmer. I mars endrer andreplass seg, for 
Mandal har klart å rekruttere hele 5 nye medlemmer. Nå 
er det 18 klubber med positiv netto-økning og 41 
klubber som har rekruttert nye. April stagnerer litt og 
stillingen er uforandret. Nå kom også Covid-19 
utfordringene. 

Mai forble også uforandret i teten, men i juni fikk Lions 
Club Vassfaret 2 nye medlemmer. Dette endret litt på 
stillingen i tet, men Lions Club Hol holdt fast på ledelsen 
helt i mål. På plassene bak følger Lions Club Mandal på 
en hederlig andreplass, med sine +5 nye medlemmer. På 
tredjeplass ble det palledeling med Lions Club Ål, Lions 
Club Vassfaret og Lions Club Hof, alle med netto-økning 
på 4 medlemmer. 

Årets vervekampanje 2019/2020

Lions Club Hol er en aktiv klubb med flotte 
oppdateringer på facebook. Det er fantastisk å lese 
om en medlemsøkning på hele 7 medlemmer i 
fiskalåret 2019/2020 
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Lions Club 
Hol 



Vi holder livet
«Vi holder livet» av Inger Hagerup, er hentet fra samlingen Den syvende natt fra 1947
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Løvenytt Redaktørens hjørne
Litt av hvert

Vel overstått sommer!

Et nytt år er i gang, fiskalåret 2020-2021. Jeg tenker at vi i Lions har en misjon om å gjøre 
godt her i verden, og ikke minst gjøre hverandre god.
Og med dette kommer min første oppfordring til dere alle. For at vi skal kunne gjøre 
hverandre god, så må vi dele den kunnskapen vi har.
I spørreundersøkelsen om Løvenytt og innhold kom det mange ønsker om å få vite mer om 
hva andre klubber i distriktet driver med, både på klubbmøter og aktiviteter.

Skriv en reportasje om egen klubb - gjør det gjerne sammen på klubbmøte!
Jeg tenker følgende stikkord, uten at dere skal skrive masse:

• Litt historie
• Hva gjør dere på klubbmøte
• Hvilke service aktiviteter utfører dere.
• Hvilke inntektsgivende aktiviteter utfører dere og hvor mye tjener dere på dette.
• Fremhevede begivenheter
• Bilde fra et klubbmøte

Maks en side i Løvenytt inklusiv bilder.

Ellers fortsetter Løvenytt med LøveQuiz og håper det er med å bidra til økt kunnskap om 
Lions. Når klubbpresentasjoner kommer inn, så kan det dukke opp spørsmål fra klubber 
som har vært presentert i bladet, så her gjelder det å følge med.

Har du reportasjer eller innspill til Løvenytt, så send gjerne mail til LN@lions.no

Ønsker dere en flott start på året, med en meter avstand og rene hender!

Vi holder livet i en knyttet hånd 
Vårt hjerte må bestandig ha det sånn. 

Det tåler gjerne spott og overlast 
når bare det får holde noe fast. 

En mann, et barn, en drøm skal være vår 
og evigheten måles ut i år. 

For i vår gåtefulle, blinde angst 
blir alle ting erobring eller fangst. 

Vi bærer skrekken med oss natt og dag, 
den bleke skrekk for hjertets nederlag.  



Da er det klart for ny runde med Quiz og kanskje noen kunnskapshull kan tettes. 
Her kan dere teste hverandre på klubbmøte fremover. 

Spørsmål og svar har jeg hentet på Lions egne sider både i Norge og USA.
Svarene finner dere senere i bladet.

LYKKE TIL!
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Løve-Quiz Test kunnskapen din
Utfordre dine Lions-venner

Blanda drops, nye og gamle spørsmål:

1.   Hva heter vår Internationale President?
2.   Hva står bokstavene i Lions for?
3.   Når er Lions internasjonale synsdag?
4.   Hvilke verdier har MITT VALG?
5.   Hvem er distriktsguvernør i distrikt D?
6.   Hva står sirkelen rundt L i logoen for?
7.   Når ble LCIF etablert?
8.   Hvem er guvernørrådsleder i Norge?
9.   Hvor kan du bestille klistremerker med Lions Røde Fjær?
10. Når er Lions miljødager på høsten?
11. Hva er tema for årets fredsplakatkonkurranse?
12. Hvor mange distrikt har vi i Norge?
13  Hvem er VDGI i distrikt D?
14. Hvilken klubb tilhører Dag-Erling Pedersen
15. Hva er innsamlingsformålet for Lions Røde Fjær 2020?
16. Hva er #Løpformeg?
17. Hvem er GST i distrikt D?
18. Hvor ble første Lions kongress avholdt?
19. Hvilket land var første utenfor USA?
20. Hva er slagordet som benyttes i forbindelse med Lions Røde Fjær 2020?
21. Hvem vant vervekonkurransen 2019/2020?
22. Hvem er soneleder i sone 1?
23. Hvor mange klubber er det i sone 1, og hva heter de?
24. Hvem fikk ildsjelprisen 2019/2020?
25. Når kom Norge med i Lions?
26. Hva er sentralt VIPPS nr til Lions Røde Fjær 2020?
27. Når ble Lions førerhundskole etablert i Norge?
28. Når er Frist for bestilling klassesett fredsplakatkonkurransen?
29. Hvem er soneleder i sone 10?
30. Truls Rolf Dahl fikk Medal of Merit Awards, hva fikk han den for?
 



Melvin Jones Fellowship
Ved å gi en Melvin Jones Fellowship Award bidrar vi med å tilføre US$1.000 til LCIF 
(Lions Club International Foundation)

Bidrag til MJF kan gjøres av enkeltpersoner, inkludert ikke-lions, klubber eller 
distrikter. Alle Melvin Jones Fellows får en spesiell pin, en plakett og et gratulasjons 
brev.

Progressive Melvin Jones Fellowship
Det Progressive Melvin Jones Fellowship programmet (PMJF) er en måte for givere å 
utvide sitt engasjement for LCIF. Det er 54 anerkjennelsesnivåer utover det 
opprinnelige bidraget på US$ 1000, med en unik pin for hvert nivå. Etter å ha bidratt 
med US$ 100.000 blir givere humanitære partnere.

Vanlig praksis i Norge
Her hjemme i Norge er en Melvin Jones Fellowship Award vanligvis gitt, som en av 
våre høyeste utmerkelser, til en eller flere som har bidratt positivt og samfunnsnyttig 
i sitt lokalmiljø. De fleste som har fått prisen har vært medlemmer av Lions, men 
dette er ikke et krav. Prisen kan vel så godt gis til noen utenfor Lions, som en 
anerkjennelse for det arbeidet vedkommende har lagt ned i Lions ånd.
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Anerkjennelse Informasjon om 
Melvin Jones Fellowship Award



SYNG MED OSS

Lions Club Øvre Eiker har hatt lang tradisjon for å arrangere «Syng med oss», allsang på 
Eikertun Helsehus’ kantine – hvor ca. 100 eldre, beboere og andre utenfra deltar.

På grunn av coronapandemien har denne aktiviteten ikke vært aktuell fra mars måned, og 
det kan også bli en del tid før den kan gjenopptas.

Lions Club Øvre Eiker (samt Kiwanis og Sanitetsforeningen) har gitt 15 nettbrett for bruk på 
alders- sykehjemmet, for at beboerne kan holde bedre kontakt med pårørende, men også 
for å brukes til andre formål.

Som erstatning for «Syng med oss» har vår faste trio laget innspilling av ca. 10 sanger som 
hyppig brukes på allsangkveldene. (ligger ute på You Tube) https://youtu.be/nxP_Zg4ENK0
Disse kan nå spilles av via nettbrettene, slik at de forskjellig avdelingene kan lage «Mini 
Syng Med Oss. I tillegg er det tilgang på papirutgaver av sangene som også kan brukes på 
de forskjellige avdelinger.

Opplegget kan på ingen måte erstatte samlingene hvor det også serveres kaffe og vafler, 
men vi håper det kan være en liten oppkvikker i dagliglivet. 

Av: Arne Ødegaard, Lions Club Øvre Eiker

- Lions Club Øvre Eiker har gått litt 
nye veier i disse coronatider hvor 
det ikke har vært mulig å arrangere 
de faste Syng med oss kveldene på 
Alders/sykehjemmet. 
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Distriktets 3-årige 
IR prosjekt
TABITASENTERET 
i Ogre utenfor 
Riga

TABITASENTERET IR-prosjekt i 104D 
– status august 2020

TabitaSenteret i Ogre øst for Riga har hatt en 
strevsom tid siden midten av mars da senteret 
måtte stenge. Koronautbruddet gjorde at skolene 
i Latvia måtte stenge, og barn og unge hadde 
ikke lenger et trygt sted å komme til på dagtid. 
De fikk heller ikke det ene måltidet som de 
vanligvis fikk i løpet av skoledagen.
Samtidig med at skolene stengte, fikk 
TabitaSenteret beskjed om å holde stengt. Fram 
til nylig har senteret levert ut mat til barn og unge 
og også til fattige familier på landsbygda.

5. august kom den gode nyheten om at 
TabitaSenteret kunne åpne og dermed ta imot 
både barn og unge igjen etter skoletid. I forkant 
hadde sko lene gradv is åpnet opp fo r 
undervisning.
Ungene er nå tilbake i senteret hvor de både får 
gode måltider, feirer bursdager, føler samhold og 
trygghet.
Samme dag mottok også senteret det offisielle 
STEMPLET om at hele senteret nå er godkjent – 
a l le rom og al le innretninger er i fø lge 
myndighetskrav og gjør driften av senteret 
enklere.

Lions har mottatt en stor takk fra senteret, både 
for at de nå har et funksjonelt kjøkken og også 
for kronerullingen. Dermed har TabitaSenteret 
hele tiden vært i stand til å hjelpe alle de som 
søkte til senteret, og som gav dem ekstra store 
utfordringer.
Lions ønsker å bruke ressurser på å hjelpe barn 
og unge steg for steg til å bygge et normalt liv i 
fremtiden. 

Av: Mariann Valla, Lions Club Sem 
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Lions Clubs International arrangerer i samarbeid med FN hvert år en internasjonal 
tegnekonkurranse med fred som tema. Konkurransen er åpen for barn mellom 11-14 år.

FN og Lions mener denne tegnekonkurransen er en kreativ og morsom måte å stimulere barn til å 
reflektere over fredsspørsmål. Vi synes skolen er det beste stedet å arrangere denne konkurransen. 

Årets konkurranse
Den lokale Lionsklubben sponser konkurransen for skoler som ønsker å delta.
Konkurransen arrangeres klassevis og avvikles innen utløpet av første uke i november, og er 
kjempefint for skoler som vil markere FN-dagen 24. oktober!

Tema 2020
I år et konkurransens tema: «Peace Through Service» som er blitt oversatt til “Fred gjennom å 
hjelpe».

Kanskje klubbene allerede har sendt ut eller forbereder seg til å sende ut invitasjon til skolene om å 
bli med i årets konkurranse.Mitt håp er at så mange som mulig av skolene i distriktet vårt fatter 
interesse for konkurransen og melder seg på! 

Informasjon om Fredsplakatkonkurransen 2020
God informasjon finner dere på Lions hjemmeside under fanen : «Vårt arbeide»
Klikk deretter på fanen «Forebyggende arbeid for barn og unge»
Deretter på Lions Fredsplakatkonkurranse – Materiell klubb
Her finner dere veiledning, konkurranseregler for klubbene og skolene, mal for invitasjon til skolene, 
mal for diplom samt informasjon om den flotte brosjyren som kan bestilles og f.eks. legges ved 
invitasjonen til skolene. 

Noen fakta om Fredsplakatkonkurransen:
• Lions Clubs International og FN har samarbeidet i over 70 år.
• Lions Fredsplakatkonkurranse arrangeres i 2020 for 33. gang.
• Det anslås at 450.000 tegninger årlig er med i konkurransen på verdensbasis.
• I Norge deltar barn ved rundt 200 skoler.
• Målet er å fremme kreativitet og refleksjon rundt temaet fred hos barn og unge.

Informasjon til klubbene om muligheter
Sponser din klubb en slik aktivitet?

Tidsfrister:
01.10: Siste frist for Lionsklubben å bestille klassesett fra Club Supplies Department, Oak Brook
15.11: Siste frist for klubbene til å sende vinnertegningen(e) til distriktsguvernør (poststempeldato).
01.12: Siste frist for distriktsguvernør til å sende distriktets vinnertegning til den nasjonale juryen. 
           Tegning sendes til: Vidar Waaden, Sørliveien 41, 1473 Lørenskog (poststempeldato)
15.12: Siste frist for å sende Norges vinnertegning til PR-avdelingen i Oak Brook.
01.02: Siste frist for Lions internasjonale hovedkontor til å underrette finalistene.

Av: Hans Jørgensen, Prosjektleder Lions Fredsplakatkonkurranse, 104D
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Viktige datoer for Lions lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Send gjerne inn hva som skal foregå i din klubb eller sone som har allmenn interesse. Skal 
dere ha bokmarked, utstilling, konsert eller annet - Løvenytt vil ha innspill
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August
21-22 Guvernørrådsmøte Gardermoen
23 Frist for å bestille Startnummer, medaljer og t-skjorter for #Løpformeg
29-30 Fagsjefsamling Gardermoen

September
01-06 Virtuelt #Løpformeg - Dugnad i samarbeid med Barnekreftforeningen
7-20 Lions Miljødager
15 Søknadsfrist for kompensasjon som følge av COVID-19

Oktober
01 Lionsklubber - Frist for bestilling klassesett fredsplakat Club Supplies Department, Oak Brook
09 Lions Internasjonale synsdag
12-18 Uke 42 - Bokmarked Holmensentert (Lions Club Nesbru-Hvalstad)
28-29 MITT VALG konferansen

November
07 Åpningsarrangement LRF 2020-2021 på Beitostølen
15 Frist for klubbene til å sende vinnertegningen(e) til distriktsguvernør (poststempeldato)
20-22 Guvernørrådsmøte Gardermoen

Desember
01 Siste frist for distriktsguvernør til å sende distriktets vinnertegning til den nasjonale juryen

Januar

Fabruar
26-27 Guvernørrådsmøte Gardermoen

Mars

April
16-18 Distriktsmøte Storefjell
27- Lions Miljødager

Mai
- 05 Lions Miljødager
28-29 Riksmøte Gardermoen

Året rundt
Søndag fra kl. 12:00 - 15:00
Lions Club Tønsberg har bokmarked/Gjenbruksmarked for damer.
Adresse: Sjøsenteret på Vallø, Carl.15.gt.19, 3150 Tolvsrød

Lørdag fra kl. 10:00 - 15:00
Lions Club Holmestrand har bokmarked og salg av Lion Mints.
Adresse: Tordenskjoldsgate 6, 3080 Holmestrand

Kalender Viktige datoer 
fremover i Lionsåret



Hans-Erik gjennomførte første del av 
DRM, som erstattet delvis DM og hans 
L i o n s å r. H a n t a k k e t a v s i n e 
støttespillere, og Dag Erling fikk 
overrakt klubbe og klokke for sitt 
Lionsår.

Dag Erling gjennomførte så det første 
DRM i nytt år. Handlingsplan og 
budsjett ble gjennomgått og justert, og 
godkjent. 

På SL-forum dagen etter kunne 
planene til nyvalgt GST Alexander 
Grønvold, GLT Yngve og GMT  Jon 
Andersen (fraværende, presentert av 
Alexander) bli gjennomgått.

Nye styremedlemmer Anve Njål 
Øyslebø og Borgar Aasterud for 
sonelederne. For prosjektlederne fikk 
Hans Jørgensen et år til.

Anerkjennelse
Yngve og Ina fikk overrakt MJF.
Tove fikk overrakt Secretary Award
Gunnar Hovden, Geir Mølmen, Per 
Oddvar Hagen og Sverre Horni fikk 
overrakt en Achievement Award for sitt 
arbeide med DM som ikke ble noe av.
Per Oddvar Hagen fikk I ldsjel-
diplomet. 

Som avslutning på Møtet før lunsj fikk 
Truls Rolf Dahl, Lions Club Nesøya, 
Medal of Merit Awards for sin innsats 
for å selge Mint – han er selve Mint-
generalen i Norge. 

Thon Vettre Hotell gjennomførte sin 
del utmerket, svært hyggelig personell 
og opplegg. Det ble et flott møte.

 
 

Rådsmøte Overlevering fra 
gammel til ny

Av: Tove Annexstad, Lions Club Asker/Røyrin

Det var godt å komme i gang. 
D-distriktet klarte å gjennomføre et 
stort miniDM med alle de gamle 
tillitsvalgte, riktignok uten beslutninger 
for saker som et distriktsmøte må 
beslutte, klubben er overrakt til ny 
distrikts-guvernør, og det første 
rådsmøte i nytt Lionsår kunne 
gjennomføres samtidig. 

Nytt og gammelt råd var samlet og i 
tillegg vi fikk muligheten til å ta med 
ledsagere. Dermed ble også den 
sosiale delen ivaretatt.

Per Oddvar Hagen fra Lions Club Borgen fikk overrakt Ildsjel-diplomet 
av Hans Erik Grimsrud. Foto: Tove Annexstad

F.v. Geir Mølmen,  Per Oddvar Hagen, Sverre Horni og Gunnar Hovden 
fikk overrakt en Achievement Award for sitt arbeide med distriktsmøte 
som dessverre ikke ble noe av. Foto: Tove Annexstad

Det avtroppende distriktsrådet takkes av med blomster. 
Foto: Kjell-Tore Andersen
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Solbjørg Kolsrud fikk 
blomster for overstått 70-
års dag. 
Foto: Tove Annexstad

Distriktsguvernør Dag 
Erling Pedersen holdt en 
liten tale, og takket IPDG 
for stafettpinnn videre.
Foto: Tove Annexstad

VDGI Christer Dubrefjord 
takket for maten.
Foto: Tove Annexstad

Rådsmøte Anerkjennelser og 
litt fra festen....

Av: Tove Annexstad, Lions Club Asker/Røyrin

Secretary Award
Tove Annexstad mottok et bevis på hennes mangeårige arbeid som 
sekretær for Hans-Erik Grimsrud, avbilde til høyre.
Først 3 år som sone sekretær mens han var Soneleder og deretter som 
sekretær for den samme som avtroppende Distrikts guvernør.
Og hun fortsetter i begge verv for Hans Erik sine etterfølgere ! 
Gratulerer
 
Medal of Merit Awards
Truls Rolf Dahl, Lions Club Nesøya, 
Medal of Merit Awards for sin innsats 
for å selge Mint – han er selve Mint-
generalen i Norge.
Løvenytt har kontaktet Lion Mints Norge 
som kan fortelle at Truls selv fortalte at i 
perioden november til januar solgte han 
for hele 30.000,- Det er fantastisk bra 
innsats og viser samtidig at det er et 
marked der ute for produktet.

Appell fra Bjørn Zarbell
Lions er i gang igjen....   
En viktig oppgave nå er å bidra 
i Libanon - i tillegg til der vi 
allerede er og bidrar. 
Avbildet til venstre.

Melvin Jones Fellowship 
Award
Avtroppende distriktsguvernør 
Hans-Erik Grimsrud kunne 
høyt ide l ig utde le nok en 
anerkjennelse under middagen.

Gratulerer til 
Ina Skjævestad Voreland og 
Yngve Lindegaard-Berntsen, 
s o m fi k k M e l v i n J o n e s 
Fel lowship Award for sitt 
fantastiske engasjement og 
arbeid og  gjennom mange år i 
Lions.

 13



Lions Norge samarbeider med 
Barnekreftforeningen
Barnekreft er et av Lions Clubs International sine satsingsområder. 
Intensjonsavtalen mellom Lions Norge og Barnekreftforeningen gjelder et samarbeid for konseptet 
#Løpformeg. I avtalen reguleres hvordan Lionsklubbene kan arrangere løp for barn der inntektene går til 
Barnekreftforeningen. Avtalen finner du link til på Lions Norges hjemmeside.

Delta i et virtuelt #Løpformeg 1-6 september
Grunnet årets koronasituasjon og uforutsigbarheter 
rundt større idrettsarrangement og smittevern, ønsker 
Barnekreftforeningen at vi løper sammen – hver for oss. 
Så lenge myndighetenes retningslinjer for smittevern 
opprettholdes, er det lov å samles til et felles mini-
arrangement. Målet er å få med så mange som mulig til 
å løpe, gå eller jogge  for de barna som ikke kan.

Det eneste du trenger for å kunne delta på årets løp er å 
klikke deg inn på denne siden: https://joinevent.no/lop/
lop-for-meg/#checkoutholder, fylle ut påmeldings-
skjemaet og velge deg en fin plass å løpe i 
tidsrommet tirsdag 1. september til og med søndag 6. 
september. Det er mulig å løpe flere dager.

Husk å registrere hvor langt du har løpt når du er ferdig! 
På denne måten kan vi se hvor lang distanse vi klarer å 
tilbakelegge for barna våre. 

Inntektene tilknyttet #Løpformeg går til forskning på 
barnekreft, samt Barnekreftforeningens arbeid for barn 
og unge med kreft. En liten del av summen vil også gå 
til gjennomføringen av arrangementet: alt fra 
kommunikasjon og kundeservice til administrasjon, 
porto og medaljer. 
 

I påmeldingsskjemaet vil du kunne velge 
mellom disse ulike pakkene

For 175,- vil du motta et elektronisk 
startnummer (pdf) som du enkelt kan printe 
ut selv.

For 225,- vil du motta et fysisk startnummer 
og medalje i posten i forkant av 
løpsdatoene*.

For 275,- vil du motta et fysisk startnummer 
og medalje, samt en t-skjorte i ønsket 
størrelse for barna, i posten i forkant av 
løpsdatoene*.

Det er også mulig å kjøpe en familie-
pakke til 575,-. Pakken inneholder 4 
medaljer, 4 fysiske startnummer og 2 trøyer 
til barna. Her er det mulig å legge til ekstra 
barn for 50,- per barn. Kjøp familiepakke 
her:  https://joinevent.no/lop/lop-for-meg-
familiepakke/

(*) Startnummer, medaljer og t-skjorter 
sendes til èn adresse. Porto er inkludert. For 
å motta materialet i forkant av løpet, må du 
registrere deg innen 23. august.
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Kanonbra tiltak 
av Lions
Tekst og Foto: Tore Myrberg, journalist 
publisert i iRisør.no 14.august

Luftvernskanonen i Konvoibyen har de siste årene 
falmet i malingen. Nå har Lions Club Risør gjort noe 
med saken.
– Det er ikke så ofte man maler en kanon, sier Torkjel 
Johansen i den lokale lionsklubben, mens et nytt lag 
med grått blir lagt til kanonen.

Sammen med Lloyd Putnam sørger Torkjel for at luftvernskanonen igjen skinner i grått og sort. Og det 
trengs. I følge en av beboerne er det kun en gang tidligere at kanonen har blitt malt siden den ankom 
Konvoibyen på 70-tallet.

– Det burde være et statlig ansvar, men vi stiller 
opp for å få det gjort. Denne kanonen tilhører 
Marinemuseet i Horten, og det er derfra vi har fått 
malingen, sier Johansen.

De to Lions-medlemmene kunne fortelle at jobben 
er planlagt å ta en dag, slik at det hele nå skal stå 
ferdig.

– Jeg har tatt litt bilder fra før vi begynte slik at 
folk skal kunne få se hvor stor forskjell det er, 
sier Lloyd Putnam.

– Vi må jo prøve å ta vare på det lille som er 
igjen av Konvoibyen, Torkjel Johansen.
  

Ny krisepakke for frivilligheten - søk nå!
Nå kan klubbene søke om kompensasjon som følge av COVID-19. Dette må Lionsklubbene 
selv registrere. Søknadsfristen er satt til 15. september. 

Ordningen dekker tapte inntekter i perioden 12. mars til 31. august. Søknadsfristen er satt til 15. 
september.

Organisasjonen må ha hatt et tap på minimum 25.000 kroner for å kunne søke om 
kompensasjon.  Ordningen er for frivillig sektor og med det mener Kulturdepartementet 
virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret.

Les mer om hvilke aktiviteter som dekkes, om dere er kvalifisert og søknadsskjema på Lions Norge 
sine hjemmesider.
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Håper dette kan være en aktivitet dere utfordrer hverandre med på klubbmøte. Løvenytt skal 
jobbe videre med å øke "spørsmåls-banken" og komme med nye spørsmål i hvert nummer 
fremover. 
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Løve-Quiz Fasit
Besto du testen?

Blanda drops, nye og gamle spørsmål:
1.  Dr. Jung-Yul Choi
2.  Liberty, Intelligence, Our Nations Safety
3.  09.oktober
4.  Empati, respekt og trygghet
5.  Dag-Erling Pedersen
6.  Enhet, samhold og fellesskap
7.  1968
8.  Ole Tamlag
9.  I nettbutikken til Lions Norge
10. 7-20 september
11. Fred gjennom å hjelpe
12. 5
13. Christer Dubrefjord
14. Lions Club Gol
15. Beitostølen Helsesportsenter, familie og kompetansehus
16. Dugnadsløp til inntekt for Barnekreftforeningen
17. Alexander Grønvold
18. Dallas, Texas (oktober 1917)
19. Canada
20. Små helter. Store drømmer
21. Lions Club Hol
22. Anve Njål Øyslebø
23. Hvor mange klubber er det i sone 1, og hva heter de?
24. Per Oddvar Hagen
25. 1949
26. 577237
27. 1966
28. 01. Oktober
29. Borgar Aasterud
30. For sin innsats med å selge Mint
 



Forespørsel Andebu
Trenger bilder
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Nytt utseende på medlemsportalen
Logg på via Lions Club International, member login



Vi følger Lions på facebook
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Medlemsfordeler
Du finner dem på www.lions.no

19


