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LIONS står for:
Liberty, Intelligence, Our Nation, Safety
Hei alle sammen
Da har vi kommet til september og medlemsmøtene kan starte opp igjen for de fleste klubber. Jeg håper dere alle
har hatt en fin sommer og fått ladet batteriene.
Det er jo litt av et mål vi har for Lions! Vi skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.
Skape forståelse for verdens behov for humanitær hjelp, og yte frivillig innsats med lokalt engasjement og
internasjonalt samarbeid.
Det er jo dere medlemmer som gjør dette mulig. Vår etiske norm sier noe om dette. «Gi hva jeg kan av min tid,
min arbeidskraft og mine midler til samfunnets beste». For å klare alt dette må vi ha medlemmer. Vi er ganske flinke
til å verve nye medlemmer, men dessverre har vi ikke klart å stenge hullet i bunnen. Det er flere som melder seg ut
enn de vi verver.
Viktig også å ta vare på de gamle medlemmene i klubben og ha et godt miljø. Hva er et godt miljø? Begynner
møtene å bli kjedelige? Går de fleste hjem rett etter møtet?
Kanskje tenke nytt. Vi sitter jo som regel på faste plasser. Variere? Det er opp til dere.
Det er jo sagt flere ganger at vi må ha yngre medlemmer, og det er vel og bra. Yngre (+40 ?) har som regel andre
fokus som de brenner for. Slipp de til. Ikke si «det har vi prøvd før». Prøv også å ta de nye inn i styre og komiteer.
Tror dette gir en følelse av eierskap for klubben.
På Lions hjemmeside kan dere på linken https://www.lions.no/Medlemssenter/Opplaering finne mye nyttig.
For eksempel "Kjenn Lions" .
En annen ting vi sliter en del med er å få besatt styreverv, soneledere og verv i distriktet. Si ja til verv. Det gir god
innsikt i hva vi driver med og inspirerer den enkelte. Lions har god opplæring av tillitsvalgte i alle ledd. Dette kan
ikke sies for ofte: «Kunnskap er ikke vond å bære».
Vårt distrikt er jo så heldig å ha «Løvenytt». Anbefaler alle å lese denne og sende stoﬀ til PRC Helene Steindal.
Mail vedr. innlegg til Løvenytt er D.LN@Lions.no. Er det annet dere har behov for bistand til så kan det sendes til
D.PRC@Lions.no. Løvenytt legges også ut på våre hjemmesider.
Litt info til slutt:

Lionskonferansen er besluttet utsatt til 23.oktober 2021. Synd, men nødvendig. Her kommer vi sterkere tilbake.
Lions Miljødag 2020 er som mye annet avlyst grunnet Covid 19. For de klubber som ønsker å gjennomføre sin
lokale miljødag, ønsker jeg en tilbakemelding i etterkant på e-post: D.Miljo@lions.no
Prosjektleder for miljø er Hans Einar Thompson
Hold avstand, vask hendene og følg de lokale bestemmelsene. Smitten øker i Norge men går ned i Sverige.!

DG Distrikt 104D

Dag Erling Pedersen
"Lions hjelper"
mobil: +47 416 48 980
email: D.DG@Lions.no
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Minneord ved Raymond Skoglund
sin bortgang 21. juni 2020
Innsendt av: Hans Einar Thompson, Lions Club Sandefjord

Vårt trofaste medlem i Lions Club Sandefjord
gjennom mange år, Raymond Skoglund, døde
søndag 21.juni.
Han gikk helhjertet inn for Lions og har hatt, nær sagt,
alle de verv som tenkes kan, i vår klubb, i vår sone og i
distrikt. I 1985-86 ledet han sågar lionsbevegelsen i hele
Norge som Guvernørrådsleder.
Han ønsket alltid å delta på alle plan, og det å møte
lionsvenner fra det ganske land var viktig for ham. Han
var en helhjertet organisasjonsmann, og mye fikk vi til,
takket være ham. Han levde etter Lions grunnleggende
ideer og oppgaver, nemlig å dele tid og ressurser med
mennesker som strever i hverdagen.
Der har han vært med, - Røde Fjær aksjoner tør være vel kjent, kampen mot narkotika med
hjelp av Tulipanaksjonen hvert år, men også for de mange oppgaver og bistandsprosjekter vi
har deltatt i lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
På 90-tallet bidro han sterkt til fornorskingen av Lions Quest eller «Det er mitt valg» som det
heter nå. Takket være Raymond fikk alle lærere i Sandefjord-skolene opplæring i dette
pedagogiske programmet for sosial og emosjonell kompetanse for barn og unge i skolen. Et
vellykket program som fortsatt blir mye brukt i hele vårt vidstrakte land.
Han var aldri redd for å være med, aldri redd for å ta i et tak når det trengtes. Vi som ble
hans venner var heldige, og vil for alltid tenke tilbake på det vi utførte i fellesskap og
selvfølgelig for det han uselvisk gjorde for sine medmennesker i alle disse årene. Han var
rett fram og til å stole på. Seriøs i saker og samtidig en gledesspreder og humorist med sine
saftige nord-norske vitser og skrøner under middagene og i sosiale settinger etter de
oﬃsielle møtene i klubben vår.
Raymond var en kjernekar, lyttende og hjertevarm. Han var alltid en som hadde tid til en prat
med de han møtte på sin vei. Han er en vi vil huske, han står som en bauta i minnene våre.
Han var en sann Lions.
Avslutningsvis vil vi opprette et minnefond i Raymonds navn, basert på innkomne
minnegaver og et tilskudd fra klubben, som vil gå til et formål som Raymond brant for, etter
samråd med nærmeste familie. Minnegaver kan gis på kontonr.: 2480.05.30594.
Vi lyser fred over Raymond`s minne.
Dine venner i
Lions Club Sandefjord
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Løvenytt

Redaktørens hjørne
Litt av hvert

Vel overstått sommer!
August er over og september i gang, vår måned med fokus på miljø. Om ikke klubben din har
arrangement med fokus på miljø, så kan likevel du gjøre noe. Ta med en pose når du går på tur i
nærmiljøet, på fjellet, ved sjøen eller skogen og plukk litt søppel på turen. Tar du på deg en
Lions-vest eller genser så reklamerer du samtidig for Lions. Ta noen bilder og skriv gjerne et lite
innlegg på facebook, så forteller du alle dine venner og bekjente om noe av det Lions er opptatt
av. Og selvfølgelig - ta gjerne med en venn på turen.
September er den internationale barnekreftmåneden. Har noen av dere deltatt i #Løpformeg
til inntekt for Barnekreftforeningen, så ønsker Løvenytt noen ord inn til neste nummer. Husk å dele
alt det gode dere gjør.
LCIF Campaign 100 går videre ett år til og vi jobber jevnt og trutt for å samle inn midler til fondet.
Det er mulig for alle medlemmer å delta på webinar hver fredag fra kl. 15-16. Dette er et webinar
hvor utvalgte Lions forteller hva de har fått til i sitt nærområde ved hjelp av Grants fra fondet. På
slutten av hvert webinar vil blant annet Gudrun Yngvadottir og flere andre ledere i LCIF svare på
spørsmål fra dere publikum. Jeg deltok nettopp på et slikt webinar og fikk høre historien om
hvordan Lions i Italia har bidratt med hjelp til befolkningen under Covid-19.
"Alle monner drar" er det noe som heter. Alle bidrag - små og store - hjelper!
Du kan gi en engangssum, men du har også mulighet til å gi et fast beløp som abonnement om
du vil, på samme måte som vi abonnerer på avisen. Velger du å bidra på denne måten hjelper du
de som trenger det.
Ellers minner jeg om klubbreportasjer. (se forrige Løvenytt). Jeg venter i spenning!
Har du reportasjer eller innspill til Løvenytt, så send gjerne mail til D.LN@lions.no
Ønsker dere en flott start på høsten, med en meter avstand og rene hender!

Høstvise
Denne er hentet fra boken "Sang i september" fra 1965 av Einar Skjæraasen, en forfatter jeg er veldig glad i.
Min elskede! Jeg har en vise å synge
når bladene faller og fuglene drar.
Det sukker i skog etter sang som forstummet,
det mørkner i muld efter grøde som var.
En blekere årstid skal røre vår tinning
med hastige vinger og drivende løv.
September skal gå over jorden og kalle
dens ånde til stillhet, dens hjerte til støv.

Vi er hos hverandre, mens dagene vendes
mot fjernere himmel og lavere ild
- og alt som har feste og hjem under solen
er med i det store mysteriespill.
Jeg favner din favn, og jeg kysser din panne
og har deg med ømmere tanke enn før.
Min elskede: jeg har en vise å synge
når fuglene flokkes og trekker mot sør.

En sommer er borte, og ringeren ringer.
Og vinteren venter bak visningens port.
Vi også skal møte vår høst og forarmes.
Vår styrke skal trenges tilbake - og bort.
Og sneen skal falle så stille så stille
- og stemmene dempes i far og i foss.
Og engang - en vårdag - skal knoppene springe,
og heggen skal ange, men ikke for oss.
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Løve-Quiz

Test kunnskapen din
Utfordre dine Lions-venner

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!

Blanda drops, nye og gamle spørsmål:
1. Hvem er soneleder i sone 7
2. Hvor mange klubber er det i sone 7?
3. MITT VALG har fått en ny instruktør, hva heter han?
4. Hva er MITT VALGs dugnadstilbud og hvor lenge varer det?
5. Hvem er sekretær i distrikt D, og fra hvilken klubb?
6. Hvor arrangeres Lions International Convention i 2021?
7. Hvem er styreleder i Lions Førerhundskole?
8. Hvem er International First Vice President i Lions Club International 2020/2021?
9. Hva står forkortelsen LEO for?
10. Hvem er distriktsguvernør i distrikt 104A?
11. MITT VALG er et viktig bidrag til å nå noen av FNs bærekraftsmål.
Hvilke 4 mål er nevnt på MITT VALGs hjemmeside?
12. Når og hvor ble den første LEO klubb dannet?
13. Hvem er distriktsguvernør i distrikt 104B?
14. Hvem er hovedtaler på Lions International Convention i 2021?
15. Hvem er International Third Vice President i Lions Club International 2020/2021?
16. Hvor mye koster en kartong med sukkerholdig mint?
17. På "Huskelisten" står det 8 obligatoriske prosjekter, hvilke er disse?
18. Hvem er distriktsguvernør i distrikt 104C?
19. Hvem er distriktsguvernør i distrikt 104E?
20. Hvilke to nye produkter kan du kjøpe i nettbutikken?
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Konkurranse

Bli best på medlemsutvikling!
Verv og behold flest i 2020/2021

Reglene er enkle, den klubben i
distriktet som har beste nettoresultat
for medlemsutvikling fra 1. september
2020 til 30. juni 2021 vinner.

Her er vinner 2019/2020
Lions Club Hol

Nettoresultatet er antall innmeldinger
minus antall utmeldinger.
Premien er betalt deltagelse fra lørdag
til søndag for et av de nyinnmeldte
medlemmene på Lionskonferansen
oktober 2021. Status i konkurransen blir
å finne i Løvenytt hver måned gjennom
hele året.
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Hvem 2020/2021
i
pallen

Distriktets 3-årige
IR prosjekt

TABITASENTERET
i Ogre utenfor
Riga
Av: Mariann Valla, Lions Club Sem

TABITASENTERET
-gir hjelp til mange små og store
En liten, men svært illustrerende historie om hvordan
TabitaSenteret gir hjelp og støtte til mange små og store.
En ung kvinne prøver tidlig en morgen å finne mat i
søppelcontaineren som står plassert utenfor TabitaSenteret
da Mudite Mardoka, leder av senteret, kommer forbi.
Mudite tar den unge kvinne i hånden og viser henne vei inn
i senteret. Der blir den stakkars kvinnen tatt vel imot.
Først av alt trenger hun en dusj og rene klær. Hun får også
noe å spise før en av de ansatte gir henne ekstra
oppmerksomhet ved å stelle føttene hennes og klippe håret
hennes.
Det er ikke vanskelig å tenke seg hvor takknemlig denne
unge kvinnen er – noen har gitt henne hjelp og omsorg!
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Bli kjent

Hvem er det som skjuler seg bak de
forskjellige verv i distriktet

Løvenytt har startet en intervju-runde og stilt noen spørsmål til innehaverne av verv i vårt distrikt. Håper at dette er
en fin måte å bli litt mer kjent med personene bak de forskjellige rollene.

Torhild Kleppo, Soneleder sone 5
Klubb:
Yrke:

Lions Club Notodden/Telerosa
Accountant

Hva ønsker du å bidra med i ditt
verv?
- Jeg ønsker å bidra til forenkling,
fornying og opplæring
Hvor lenge har du vært medlem?
- Jeg har vært medlem i 15 år
Hva var grunnen til at du ble
medlem?:
- Kjennskap til Lions lokalt
Hvordan holder du deg i form?
- Jeg holder meg i form med friluftsliv
og byvandring
Hva gjør deg glad?
- Det som gjør meg glad er familie,
venner, kunst/design/gjenbruk, mat/
drikke og reiser.
Hva ser du helst på tv?:
- Jeg liker å følge med på nyheter, og

ser ellers på serier.
Hvor går drømmeturen?
- Drømmeturen går til Moseldalen vest i
Tyskland
Hva gjør du for å være miljøvennlig?
- Gjenbruk
Ditt beste lokale turtips?
- Telemarkskanalen
Hvem ville du helst strandet alene
med på en øde øy?:
- Min mann
Hva tror du vil endre seg i distriktet
de neste 10 årene?
- Større andel damer
Hva er ditt beste Lions minne?
- Lionskonferansen

Klubber i Sone 5:
Bø (16)
Nome (12)
Notodden (42)
Notodden/Telerosa (33)
Rjukan (19)
Sauherad (14)

Hans-Erik Grimsrud, IPDG
Klubb:
Yrke:

Lions Club Borgen
Pensjonist

Hva ønsker du på bidra med i ditt verv?
Å få flest mulig klubber til å investere i en Melvin Jones
Fellow. Å få til et enda bedre samarbeid innen distriktets
klubber og soner for å få til prosjekter som monner.
Hvor lenge har du vært medlem?
Siden 2009
Hva var grunnen til at du ble medlem?
15 år i utenlandstjeneste med Forsvaret, Kirkens Nødhjelp
og Flyktninghjelpen med opplevelser fra noen av de verste
steder i senere tid i Europa, Mitd-Østen og Afrika. Dette
gjorde sitt til at jeg gjerne ville bidra til å hjelpe de som
trenger det mest. Da gjerne innen vannbaserte prosjekter.
Hvordan holder du deg i form?
Holder meg i normal form, har igjen fått ei bikkje i familien.
Hva gjør deg glad?
Å kunne glede andre,et fruktbart samarbeid, lykkelig
familie, en bedre måltid sammen med gode venner, ros, et
godt teater/revy stykke. Små ting som kan gjøre meg rørt i
possitiv retning.
Hva ser du helst på TV?
Nyheter, dokumentar, naturprogrammer, Hunting Classic
Cars, Alaska the Last Frontier.
Hvor går drømmeturen?
Drømmeturen går ut i det blå hvor jeg kan være sammen
med lokale mennesker, hvor du kommer langt med
gjensidig respekt. Hytta på Bagn Vestås eller en tur på
fjorden med snekka.

Hva gjør du for å være miljøvennlig?
Kildesorterer husholdningsavfall, plukker opp det jeg ser
av søppel der hvor jeg ferdes, pusher på for å få Lions til å
bli mer aktiv og ved det å presentere seg selv ved å delta
på lokale miljøarrangementer.
Ditt beste lokale turtips?
Hovdehytta i Asker, Sandungen, Vestmarka og
Kjekstadmarka.
Sammen med på en øde øy?
Min samboer Elisabeth/ Robert Mood/ Lars Monsen/
Magne Thorrud / Yngve Lindgaard –Berntsen(aldri et
kjedelig øyeblikk)
Hva tror du vil endre seg i distriktet de neste 10 årene?
Færre, men større klubber. Forhåpentligvis tilsig av yngre
medlemmer hvis Lions kan fornye seg nok. La oss gjøre
budskapet enkelt !
Hva er ditt beste Lions minne?
Besøk til de klubber i distriktet som jeg fikk anledning til å
besøke. Fantastisk lærerikt.
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Bli kjent

Hvem er det som skjuler seg bak de
forskjellige verv i distriktet

Løvenytt har startet en intervju-runde og stilt noen spørsmål til innehaverne av verv i vårt distrikt. Håper at dette er
en fin måte å bli litt mer kjent med personene bak de forskjellige rollene.

Morten Nordmo, Soneleder sone 7
Klubb:
Yrke:

Lions Club Holmestrand
Selger Volkswagen Nyttekjøretøy hos Albjerk Bil Lier AS

Hva ønsker du å bidra med i ditt verv?
Å gjøre mer av det som er bra for
klubbene i sonen, sikre lik rapportering
og øke rekrutteringen. Minne alle på å ha
det artig i klubbene.
Hvor lenge har du vært medlem?
Snart 5 år
Hva var grunnen til at du ble medlem?
Flyttet til Holmestrand fra Oslo og ville
ha nye venner samt meningsfylt fritid.
Svigerfar var svært aktiv i Lions og jeg
«arvet» på en måte hans plass i klubben.
Hvordan holder du deg i form?
Vedlikehold av hus, hage og to Amcars,
samt en sjelden joggetur, litt for slapp
med trening dessverre…
Hva gjør deg glad?
Jeg har litt taterblod i meg, så å reise er
nok nummer 1, på delt andreplass
kommer barna mine, familien, jobben
min, Lions møter, gode
søndagsmiddager med familie og
venner, Amcar turer og treﬀ.
Hva ser du helst på tv?
Britiske dramaserier og filmer
Hvor går drømmeturen?
Usa og Route 66 på første plass og
Gibraltar er god nummer 2.
Hva gjør du for å være miljøvennlig?
Sorterer avfallet nitidig, irriterer meg over
at «alt» er pakket i plast…

Ditt beste lokale turtips?
Kyststien retning Sande, på den tidligere
jernbanetraseen, Veldig fint for gående
og syklende.
Hvem ville du helst strandet alene
med på en øde øy?
Alene hadde nok vært best for meg, er
en litt ensom ulv type. Hvis jeg kunne
velge hvem som helst gjennom historien,
ville jeg valgt Elvis Presley
Hva tror du vil endre seg i distriktet de
neste 10 årene?
Vi må endre for å bevare, og vi må
rekruttere nye medlemmer for å
overleve. Jeg tror at vi får flere
interaktive klubber, som jobber med
sosiale medier og færre fysiske
samlinger. Men, jeg tror fullt og fast at
det å samles fysisk kommer til å være en
viktig del av Lions måte å virke på i
mange, mange år fremover.
Hva er ditt beste Lions minne?
1. februar 2020, Lions Club
Holmestrands 50 års jubileum med ett
chartermedlem til stede og ikke minst at
jeg fikk tildelt Melvin Jones. Min egen
chartring på julemøtet i 2015 samt
oppstart av Mekkegarasjen i 2018 er på
en delt 2. plass.

Klubber i Sone 7:
Borre (24)
Drammen Vest (17)
Drammen/Konnerud (6)
Hof I Vestfold (23)
Holmestrand (15)
Horten (13)
Horten/Misteltein (27)
Lier (26)
Re (13)
Sande (16)
Svelvik (19)

L T Christer Dubrefjord, VDGI
Klubb:
Yrke:

Lions Club Notodden
Kirurg på Notodden sykehus

Hva ønsker du å bidra med i ditt verv?
Støtte DG i vår handlingsplan
Hvor lenge har du vært medlem?
12 år
Hva var grunnen til at du ble medlem?
Kombinasjon sosialt og veldedighet.
"Gode venner som hjelper andre"
Hvordan holder du deg i form?
Promenader
Hva gjør deg glad?
Se lykke på de som blir hjulpet i vanskelig situasjon.
Opplevde dette især grad da vi var i Etiopia og opererte
barn med brannskader. At se gleden på et slikt barn er
høyden av lykke!
Hva ser du helst på tv?
Nyheter og film, gjerne science fiction.
Hvor går drømmeturen?
Norge er et utrolig vakkert land!

Hva gjør du for å være
miljøvennlig?
Kildesortering. El bil
Ditt beste lokale turtips?
Eikes skar toppen og
Tinnesmyra
Hvem ville du helst strandet alene med på en øde øy?
Min kone og ledsager Gunnbjørg
Hva tror du vil endre seg i distriktet de neste 10 årene?
Håper på mer vitalisering av klubbene som i dag er
passive. Mer prosjektmedlemmer, det vil si medlemmer i
forbindelse med prosjekt og muligens ikke ellers. Dette
må vi åpne for.
Hva er ditt beste Lions minne?
Givergleden i forbindelse med Walk & Run i Notodden
årlig da vi samler in penger til Children Burn & Wound
Care Foundation i Etiopia.
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Bli kjent

Hvem er det som skjuler seg bak de
forskjellige verv i distriktet

Løvenytt har startet en intervju-runde og stilt noen spørsmål til innehaverne av verv i vårt distrikt. Håper at dette er
en fin måte å bli litt mer kjent med personene bak de forskjellige rollene.

Jon Andersen, GMT (ansvarlig for medlemsutvikling)
Klubb:
Yrke:

Lions Club Sem
Pensjonist

Hva ønsker du å bidra med i ditt verv?
At Lions skal være en attraktivt organisasjon å være
medlem i, samt gjøre hverdagen bedre for de som
trenger det.
Hvor lenge har du vært medlem?
Siden 1983, men med 5 år ute i midten.
Hva var grunnen til at du ble medlem?
Min far var Lion, det han drev med inspirerte meg.
Hvordan holder du deg i form?
Trener på treningssenter og sykler.
Hva gjør deg glad?
Når jeg gjør andre glad.
Hva ser du helst på tv?
Dagsnytt 18, Homeland
Hvor går drømmeturen?
Til Italia

Hva gjør du for å være
miljøvennlig?
Bruker sykkel framfor bil
Ditt beste lokale turtips?
Med barnebarna til
"Sti for øye" i Andebu
Hvem ville du helst strandet alene med på en øde
øy?
Min ektefelle
Hva tror du vil endre seg i distriktet de neste 10
årene?
Redusert antall klubber, medlemmer som deltar på
prosjektbasis.
Hva er ditt beste Lions minne?
Når sonen 6 enstemmig fremmet "Lions Familisenter"
på Signo i Andebu som rødefjær-prosjekt i 2020

Robert Kallekleiv, Soneleder sone 6
Klubb:
Yrke:

Lions Club Tønsberg
Pensjonist

Hva ønsker du å bidra med i ditt verv?
Være et bindeledd mellom klubbene og
distriktet .Gjennom god kommunikasjon
med klubbene vedlikeholde sunne klubber
i sonen, fange opp og dele gode ideer med
klubbene.

Hvor går drømmeturen?
Ønsker meg en tur til Hawai, fine strender
sol og varme.

Hvor lenge har du vært medlem?
Startet som medlem i LC Osterøy på 80
tallet, var medlem der til jeg flyttet til Oslo
og tok transfer til LC Holmenkollen. Sluttet
der da jeg flyttet til Tønsberg i 2013. Ble på
nytt meldt inn i LC Tønsberg i 2015 og
vært medlem siden.

Ditt beste lokale turtips?
En fin fottur i Greveskogen. Med litt lengre
horisont, en tur på Gaustatoppen.

Hva var grunnen til at du ble medlem?
Ble invitert inn i klubben. Så positivt det å
få sosial omgang med gode venner
kombinert med det å bidra til å hjelpe
andre som trenger hjelp og støtte.
Hvordan holder du deg i form?
Sykler en del, går turer og spesielt
vinterstid benytter tredemølle og vekter.
Har eget hus og mye god trim med stell av
hus og hage.
Hva gjør deg glad?
Når jeg kan stille opp for familie og andre
som trenger hjelp og ser hvor de setter pris
på det.
Hva ser du helst på tv?
Hva ser du helst på tv?: nyheter, en del
sport, krim og dramaserier.

Hva gjør du for å være miljøvennlig?
God søppelhåndtering, kjøpt el sykkel og
benytter den mest mulig, kjører el. Bil osv.

Hvem ville du helst strandet alene med
på en øde øy?
Her kan man sette drømmene i verk, men
jeg tror jeg hadde landet på min kone.
Hva tror du vil endre seg i distriktet de
neste 10 årene?
Jeg tror vi vil se flere sammenslåinger av
klubber, mer digitaliserte løsninger, flere
klubber går sammen om oppgaver for å få
til mer og øke sosial omgang. Utover det
tror jeg at både klubber og distrikt må
endre måten de jobber på for å mer
tiltrekke seg yngre medlemmer.
Hva er ditt beste Lions minne?
Føler det er vanskelig å trekke frem et
spesielt minne. Jeg mener det er mange
gode Lions minner opp gjennom årene.
Det å kunne være med å bidra til å
hjelpe vanskeligstilte og det å få
tilbakemelding på hvor stor betydning
dette bidraget har gitt, det skaper gode

Klubber i Sone 6:
Andebu (26)
Hedrum (15)
Larvik (20)
Larvik/Farris (18)
Sandefjord (25)
Sandefjord/Hjertnes (31)
Sandefjord/Sandar (16)
Sem (37)
Stokke/Vear (17)
Tjøme (15)
Tønsberg (30)
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Bli kjent

Hvem er det som skjuler seg bak de
forskjellige verv i distriktet

Løvenytt har startet en intervju-runde og stilt noen spørsmål til innehaverne av verv i vårt distrikt. Håper at dette er
en fin måte å bli litt mer kjent med personene bak de forskjellige rollene.

Tove Annexstad, sekretær og koordinator ungdomsutveksling
Klubb:
Yrke:

Lions Club Asker / Røyrin
Pensjonist

Hva ønsker du å bidra med i ditt verv?
Jeg tenker at en sekretær skal bidra til god
kommunikasjon og informasjon i distriktet, og være en
hjelpende hånd til distriktsguvernøren. Ellers er
Ungdomsutvekslingen mitt hjertebarn, jeg tror dette
området er viktigere i dag enn noen gang.
Hvor lenge har du vært medlem?
I 1998 startet noen jenter og jeg klubben vår, og jeg ble da
Charterpresident
Hva var grunnen til at du ble medlem?
Jeg har alltid vært opptatt av frivillighet, men skal være
ærlig på at da min fadder Tore spurte om jeg ville være
med å starte ny klubb i Asker, var jeg nok litt motvillig.
Men jeg har ikke angret.
Hvordan holder du deg i form?
Jeg prøver å holde meg i form ved jevnlig trening, samt
bevege meg mye.
Hva gjør deg glad?
Jeg er mest glad sammen med barnebarna, men de
gangene vår hjelp når frem og vi ser at det betyr noe, da
tenker jeg at jeg er på rett hylle
Hva ser du helst på tv?
Først og fremst nyheter, men også serier om natur og
noen enkle underholdningsserier.
Hvor går drømmeturen?
Tja, i disse dager er jeg glad for at jeg har vært mye ute
på reiser, både i jobbsammenheng og i ferier. Jeg er
fasinert av Australia og Svalbard.

Hva gjør du for å være miljøvennlig?
Er god på avfallssortering, og oppfordrer andre til det
samme.
Ditt beste lokale turtips?
I Asker kommer du ut i naturen uansett hvilken retning
man velger
Hvem ville du helst strandet alene med på en øde øy?
Det må forbli en hemmelighet
Hva tror du vil endre seg i distriktet de neste 10 årene?
Jeg er bekymret for medlemssituasjonen, og at det er
færre som er villig til å påta seg lederansvar. Det mangler
ikke på deltakelse i å utføre aktiviteter, men det er
vanskelig å få noen til å stå i spissen for dette. Og min
generasjon blir unektelig eldre etter hvert, og vi er ikke
flinke nok til å treﬀe yngre mennesker med vårt budskap.
Hva er ditt beste Lions minne?
Innvielsen av landsbyen på Sri Lanka høsten 2005 etter
tsunamien julen 2004 var en høydare. Ellers ble de to
turene til Uganda og Zambia minneverdige

Dag Erling Pedersen, DG (distriktsguvernør)
Klubb:
Yrke:

Lions Club Gol
Kontorleder

Hva ønsker du å bidra med i ditt verv?
Gjøre mitt beste for at distriktet kan få en positiv utvikling.
Hvor lenge har du vært medlem?
Ca. 26 år
Hva var grunnen til at du ble medlem?
Ble spurt etter å ha vært med klubben på div turer. Ble
kjent med alle på forhånd..
Hvordan holder du deg i form?
+Går tur med hunden, mye ski på vinteren.( - passer på
Tv stolen.)
Hva gjør deg glad?
Få besøk av barnebarn.
Hva ser du helst på tv?
Nyheter og film
Hvor går drømmeturen?
Aruba
Hva gjør du for å være miljøvennlig?
Sorterer avfall. Kaster IKKE søppel i naturen

Ditt beste lokale turtips?
Gå i fjellet i Tisleidalen, Valdres
Hvem ville du helst strandet alene med på en øde øy?
Kona
Hva tror du vil endre seg i distriktet de neste 10 årene?
Bekymret over at medlemstallet skal fortsette å gå ned og
klubber blir lagt ned.
Hva er ditt beste Lions minne?
Tur til Oktoberfest i Munchen sammen med
lionsmedlemmer.
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Klubben min
Av: Ann Mari Kjærsund

Nyheter fra

Lions Club
Røyken / Myrahvarf

Sommeravslutningen vår i år holdt vi utendørs
grunnet Corona.
Vi var samlet på «Hernestangen» 22 tilsammen i
nydelig sol. Alle hadde med egen matpakke og
President Anne Nordvik holdt 1m regelen mellom seg
og påtroppende Mariann Fyhn Holmquist.
Anne loset oss gjennom dagens og årets protokoll, og
vi sang en nyprodusert Coronasang av Ann Mari.
2 tøﬀe damer tok et bad til slutt i fjorden.
Høst.
I september skulle vi egentlig samles til nytt møte,
men fortsatt er det Corona`n som herjer.
Vi møttes likevel utendørs, 10 stk., med medbrakt mat
også nå.
Det ble koselig selv om vinden var sterk, men med 19
grader og sol gikk det kjempefint.
For å holde 1m regelen, er det tryggest utendørs.
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Innsendt av PCC Arne Kolsrud i Lions Club Notodden, med godkjenning fra Telen.
Denne artikkelen stod å lese i Telen, 13.august 2021 og er skrevet av journalist Unni Buverud.

Med Mitt valg skal lærerne oppmuntre
unger å ta gode valg
Det ble mye latter da lærerne skulle gjøre
ulike aktiviteter i forbindelse med
holdningskampanjen «Det er mitt valg»,
som skal oppmuntre elevene til å lære å
ta valg som er gode for seg selv og andre.
Lions Club Notodden og Lions Club
Notodden/Telerosa har forlenget sin 10 års
kontrakt med Notodden kommune om
holdningskampanjen «Det er mitt valg».
Som en del av dette er det denne uka
heldagskurs for alle lærere og assistenter fra
samtlige av kommunens skoler om dette
arbeidet, som skal inngå i skolehverdagen i
3- tre år framover.
Forebygging er best
Arvid Løver i Lions Club Notodden synes det
er flott at de har fått til denne avtalen.

Alle skal med: Det er viktig at alle lærere og assistenter får ta del i
Mitt Valg-kampanjen, sier Arvid Løver fra Lions Club Notodden, her
samen med lærerne Heidi Schatvedt og May Iris Hjalte fra Tveiten
skole. Foto: Unni Buverud

- Jeg tror vi er en av få kommuner har fått denne
holdningskampanjen satt i system på en så
omfattende måte. Mitt valg handler om å skape gode
holdninger og lære ungene å ta fornuftige og gode
valg. Denne uka skal lærerne gjennom ulike øvelser
som de tar med videre til sine elever, og så får de en
oppfølging fra Min Valg-koordinator i januar. Da håper
vi også å kunne involvere foreldre.
-Det var Lions Club Norge som starta denne
holdningskampanjen for vel 10 mår siden, som et
ledd i kampen mot narkotika. Tidligere løste man det
ved å la narkomane komme på skolen og fortelle hvor
fælt dette livet er. Etter hvert har man sett at det å
jobbe forebyggende, ved å lære unger å ta egne valg,
har langt bedre eﬀekt.
Føle seg inkludert
-Utfordringene i dag ligger blant annet i de digitale
plattform, med sosiale kanaler som TikTok. Det
gjelder å få barn og unge til å stoppe opp og tenke;
er det dette jeg vil? Det er viktig at barn og unge føler
seg i inkludert, at der en del av fellesskapet i skole og
i samfunnet generelt.
-Vi har jobba med Mitt valg-kampanjen i 10 år, og
hvert år har en lærer fra hver skole deltatt på kurs.
Svakhetene har vært at når læreren var tilbake på
jobb, fikk ikke han eller hun satt det skikkelig i
system, fordi de andre ikke kjente noe til dette. Nå får
alle det samme kurset. Med denne holdningskampanjen får lærerne et redskap til å inkludere
elevene og oppmuntre dem til å ta egne, og gode
valg, sier Løver.

Livsmestring og helse
Lærerne May Iris Hjalte og Heidi Schatvedt, som
begge har jobba med Mitt valg tidligere, peker på at
vi må ha glade barn for at de skal kunne lære.
-Det handler om aktivitet og refleksjon, å få ungene til
å innse at de er like viktige og god som alle andre.
Mitt valg-kampanjen gir oss en god innfallsvinkel til å
snakke med elevene om det å ta gode valg for deg
sjøl og andre. Og siden det er barneskoler vi jobber i,
vil mye handle om læring gjennom lek, sier May Iris.
Heidi peker på at skolene jobber med tverrfaglige
tema i de nye læreplanene.
– Livsmestring og folkehelse er et viktig tema, og Mitt
valg-kampanjen går rett i dette. Å ta god gode valg
har også innvirkning på mestring og helse.
Viser til forskning
-Hvilke konkrete resultater har Mitt valg gitt så lang
for elevenes hverdag?
-Det er vanskelig å måle ut fra det arbeidet som er
gjort tidligere, referansegrunnlaget blir for smått. Men
vi ser at unger i dag er flinke til å hilse på hverandre
når de møtes på skolen. Om det er et resultat av
denne kampanjen, vet vi ikke. Alt som kan skape
inkludering for alle, vil ha eﬀekt, sier May Iris.
Arvid påpeker at det er forskingsresultater som viser
at denne holdningskampanje har god eﬀekt på barns
læring, trivsel og helse.
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Klubben min

Nyheter fra

Lions Club Sem

Av: Mariann Valla, Lions Club Sem

NYTT LIONSÅR OG
NYTT MØTELOKALE
Tirsdag 1. september var medlemmene i LC Sem
samlet til første medlemsmøte i nytt lionsår.
Etter en lang vår og tidlig sommer uten de
ordinære medlemsmøtene og uten de vanlige
aktivitetene, var det ekstra hyggelig å kunne
samles igjen.
Styret hadde lagt opp til et sosialt møte, uten de
store møtesakene som vanligvis tar stor plass på
september medlemsmøte.
Generalsekretær Hroar Thorsen besøkte klubben med et svært interessant og lærerikt innlegg hvor temaet var
LIONS. I og med at dette møtet også var viet utdeling av Lions Kulturpris 2020, kunne vi lytte til flott sang og
musikk fremført av prisvinner, Oscar Almquist.
Lions Club Sem har lenge vært på utkikk etter nytt møtelokale – et møtelokale som kunne ta imot en stor
Lions-klubb, tilby god servering og sist, men ikke minst ta hensyn til smittevernreglene. Vi er derfor veldig
fornøyde med at Slottsfjellsmuséet kunne tilby klubben vår et passende sted å møtes.

Lions Kulturpris
Lions Club Sem søkte tidlig i vår etter kandidater
til Lions Kulturpris for å hedre en person, en
institusjon eller en organisasjon som utpekte seg
innen det lokale kunst og kulturlivet i Tønsberg
kommune til beste for barn og unge.
Lions Club Sem er derfor stolt over å kunne gi prisen
til en ung og verdig vinner med stor kompetanse, og
som ønsker å komme på et høyt nasjonalt nivå med
sin musikk.
Verdig vinner av årets Kulturpris ble Oscar Almquist.
Oscar Almquist (20 år) er artist, musiker, produsent
og låtskriver fra Tønsberg. Han spiller flere
instrumenter, og mener selv at instrumentene han
behersker best er klarinett, saksofon og piano med
grunnleggende kompetanse i gitar og ukulele.
Almquist har også et årsstudium ved Universitetet i
Sørøst-Norge.
Oscar Almquist har gjennom flere år vært aktiv i
Tønsberg kulturmiljø som utøvende musiker, men
også i musikkundervisning. Sommeren 2019 holdt
Almquist kurs i musikkproduksjon for barn og unge
fra 13 år og oppover. Høsten 2019 holdt Almquist
også ukulelekurs for barn fra 7 år og oppover. Dette
ble en suksess, og Oscar Almquist ble derfor spurt
om å holde kurs våren 2020. Begge kursseriene har
vært i regi av Tønsberg kommune og Færder
kommune.

Oscar Almquist sammen med president
i Lions Club Sem, Per Hilberg

Som utøver har Almquist spilt mange konserter på
Haugarock med fullsatt sal hvor de fleste av
tilskuerne var barn og unge. Han har også spilt en
rekke konserter i regi av Tønsberglivet, og en rekke
gratiskonserter på Tønsberg torv for blant annet å
støtte Kirkens Bymisjon. Som artist har han også
varmet opp for store artister som Cezinando og Elly
Ekko i Foynhagen og Gatas Parlament i Gamle Total i
Tønsberg. I 2018 kom Almquist til semifinalen i
Norske Talenter og spilte samme år for kronprinsparet
under deres besøk i Rosahaugparken på Nøtterøy.
Almquist ønsker å være et godt forbilde for barn og
unge både som artist og utenfor scenen.
Lions Kulturpris 2020 som består av et pengebeløp
på 10.000 kr, samt et diplom og Lions-vasen, ble
overrakt på Lions Club Sem sitt medlemsmøte 1.
september.
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Kalender

Viktige datoer
fremover i Lionsåret

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

September - International måned for Barnekreft
7-20
Lions Miljødager
15
Søknadsfrist for kompensasjon som følge av COVID-19
26-27
Sonelederopplæring, faglig del, påtroppende soneledere
Uke 35-40 Styreseminar, dagseminar (arr.sonevis) for presidenter, visepresidenter, sekretærer og kasserere
Oktober
01
08
12-18
16-18
28-29

Lionsklubber - Frist for bestilling klassesett fredsplakat Club Supplies Department, Oak Brook
Lions Internasjonale synsdag
Uke 42 - Bokmarked Holmensentert (Lions Club Nesbru-Hvalstad)
RLLI, Lions lederkurs 2, for påtroppende soneledere, andre som vil ta verv i sone/distrikt
MITT VALG konferansen

November
07
14
15
13-15
20-22

Åpningsarrangement LRF 2020-2021 på Beitostølen
Verdens Diabetesdag
Frist for klubbene til å sende vinnertegningen(e) til distriktsguvernør (poststempeldato)
RLLI, Lions lederkurs 2, for påtroppende soneledere, andre som vil ta verv i sone/distrikt
Guvernørrådsmøte Gardermoen

Desember
01
Siste frist for distriktsguvernør til å sende distriktets vinnertegning til den nasjonale juryen
Januar
29-31

RLLI, Lions lederkurs 2, for påtroppende soneledere, andre som vil ta verv i sone/distrikt

Fabruar
12-14
26-27

RLLI, Lions lederkurs 2, for påtroppende soneledere, andre som vil ta verv i sone/distrikt
Guvernørrådsmøte Gardermoen

Mars
April
16-18
27-

Distriktsmøte Storefjell
Lions Miljødager

Mai
- 05
28-29

Lions Miljødager
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
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Løve-Quiz

Fasit
Besto du testen?

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.

Svar på månedens qiuz
1. Morten Nordmo
2. 11
3. Jan Steneby
4. 20% avslag på alle kurs ut året
5. Tove Annexstad, Lions Club Asker/Røyrin
6. Montréal
7. Espen Thorvaldsen
8. Douglas X. Alexander
9. Leadership, Experience, Opportunity
10. Jarle Kirkeberg
11. #3 God Helse
#4 Utdanning
#8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst
#10 Mindre ulikhet
12. I 1957 i Pennsylvania, USA
13. Anne Kathrine Fossum
14. Malala Yousafzai
15. Dr. Patti Hill
16. Kr. 1.500,17. 1. Hovedprosjekt inkl. øyehelse
2. Katastrofeberedskapen
3. Nordiske fellesprosjekter
4. De Glemte Barna
5. Ungdomsleire i Norge
6. Aid In Meeting
7. Camp Fjalir - ungdomsleir for funksjonshemmede
8. Helsesportuka i Tana
18. Gunnhild Rein Almås
19. Kari Kildahl
20. Munnbind og Hånd-desinfeksjon "Antibac"
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Medlemsfordeler
Du finner dem på www.lions.no
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