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Distriktsguvernørens månedsbrev oktober 2020 

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

Hei alle sammen

Da er det alt oktober og høsten er her. Håper det fortsatt står bra til med dere alle og ingen er smittet 
med korona.
Nå når vi har startet opp med klubbmøtene igjen, har dere lest klubblovene som klubben har? 
Jeg husker selv for 28 år siden da jeg ble medlem i Lions Club GOL og leste loven. Det gikk mange år 
før den ble lest på nytt. Hva fant vi ut da? Den var skikkelig utdatert. Klubben skulle bare ha menn som 
medlemmer! Vi oppgraderte loven etter en mal vi fant på Lions hjemmeside. Begge kjønn kan bli 
medlemmer! I dag er vi en blandet klubb og bare positive tilbakemeldinger. Kan anbefales!

Oktober er også måneden for kurs. Har dere husket å melde dere på? Lions har kurs for alle. Sjekk 
Lions hjemmesider under distrikt D. Klikk på fanen utdanning og du kan lese mer. Finnes også som 
selvstudium.

I år er siste år med distriktprosjektet «TabitaSenteret» i Latvia. Har akkurat sent ut spørsmål om 
kronerulling til klubbene. Ref. brev til presidenter og sekretærer. Tiden har kommet for å tenke på hva vi 
gjør neste år. Har dere noe dere brenner for? Hva blir bestemt på distriktsmøte til våren? Dere 
medlemmer bestemmer. Møt opp!

Litt info om ungdomsutveksling fra Tove Annexstad:
Ungdomsarbeidet er ett av Lions satsingsområder. Her står Lions Ungdomsutveksling sentralt, vi kan 
sende ungdom ut til hele verden. Dette en fantastisk anledning til å treffe ungdommer fra andre land og 
oppleve andre kulturer, både via familieopphold og camp. Utvekslingen varer normalt 3-5 uker avhengig 
av om man reiser til Europa eller oversjøisk. Dessverre måtte vi avlyse sist sommer, men vi planlegger 
foreløpig å gjennomføre utvekslingen i 2021. Vi oppfordrer klubbene til å finne ungdommer som ønsker å 
oppleve utlandet på en annen måte, og som samtidig kan være ambassadører for Lions. De som har 
deltatt før kommer hjem med masse gode minner og mange nye bekjentskap. Det er bare så sette i 
gang, kanskje får din ungdom sitt ønske oppfylt? 

Er det noe dere lurer på, ta kontakt med YEC Tove Annexstad, d.yc@lions.no

Litt info til slutt fra Løvenytt for oktober:
01 Lionsklubber - Frist for bestilling klassesett fredsplakat Club Supplies Department, Oak Brook
08 Lions Internasjonale synsdag
16-18 RLLI, Lions lederkurs 2, for påtroppende soneledere, andre som vil ta verv i sone/distrikt
28-29 MITT VALG konferansen - Utsatt til oktober 2021

Har dere aktiviteter i perioden 16.10-15.11 som dere vil promotere - send til Løvenytt, d.ln@lions.no 
Frist 10.10.2020

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



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

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.
 

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

Sekundering pr. 30.09.2020
1. Lions Club Hisøy og 
1. Lions Club Lillesand

Hvem står øverst på 

pallen i 2020/2021 ?
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Status september:
Det har vært en treg start på nye medlemmer så langt i år. Vår medlemsansvarlige i distriktet har lett 
med lys og lykt og funnet to nyinnmeldinger. Ett nytt medlem i Lions Club Hisøy og tilsvarende ett nytt 
medlem i Lions Club Lillesand, så dermed er det uavgjort pr. september.
Her må alle gå på med ny giv så får vi håpe trykket øker utover i året, og at vi får spenning i 
sekunderingen. Løvenytt heier på dere alle!



Danse mi vise gråte min sang
Av Einar Skjæraasen. Dette var en av de første sangene jeg måtte lære på gitar en gang i min 
barndom. Mitt første kjennskap til en stor dikter.
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Løvenytt Redaktørens hjørne
Litt av hvert

Forstå - Skape - Dele
Jeg skrev i august at vi har en misjon om å gjøre godt her i verden, og ikke minst gjøre hverandre 
god. I mitt hode betyr dette at vi må gjøre noen grep for å lykkes med å gjøre hverandre god. 
Jeg tenker at nøkkelord her er at for å kunne skape og dele, så må vi også forstå.

Forstå ligger i å forstå egen og andre roller, inkludert arbeidsoppgaver knyttet til Lions mål. 
I dette ligger det å ha kunnskap om alt det gode Lions gjør lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Skape er nøkkelen for å kunne nå våre mål. Skape gode aktiviteter som gir inntekter til gode 
formål. Skape et godt miljø i klubben, men også å bidra til godt miljø både fysisk og psykisk i våre 
lokalsamfunn.
Dele er viktig. Samhandlingen mellom alle klubbene, sonene, distriktene og landene utgjør en 
viktig del av dette. I Norge tar vi nå i bruk ny hjemmeside, hvor det blir litt endring i verktøy og 
informasjonsflyt. I tillegg må vi alle bli flinkere til å bruke kanaler som MyLion, for å dele aktiviteter.

Løvenytt trenger informasjon fra dere, og er distriktets nyhetskanal. I hvert nummer kommer det 
presentasjoner av personene bak vervene i distriktet. Noen sender også inn klubb-aktiviteter, men 
her kan dere alle bli bedre. 

Nyhetene er dere - så start med å dele!

Viktige datoer er også aktiviteter dere skal ha som Loppemarked, Kunstutstilling og Boksalg. 
Husk at Løvenytt også kan deles på facebook med publikum og da er annonsering av slike 
inntektsbringende aktiviteter viktig. 
Løvenytt kommer ut den 15. i hver måned, og innlegg må være inne innen 10. i hver måned. 
Har du reportasjer eller innspill til Løvenytt, så send mail til d.ln@lions.no

Ønsker dere en flott høst, med en meter avstand og rene hender!

Vinden blæs synna, og vinden blæs norda,
lyset og skuggen er syskjen på jorda.
Sommarn er stutt, og vintern er lang.
Danse mi vise, gråte min sang.

Innunder yta glir moldmørke årer.
Blåveisen blømer i gråbleike vårer.
Livstrua bryt gjennom tele og tvang.
Danse mi vise, gråte min sang.

Friarar er vi, om vona er lita.
Nynn om ’a Berit, så får du ’a Brita.
Drøm på din sten at du sit på et fang.
Danse mi vise, gråte min sang.

Somme er fattige, somme er rike.
Bare tel slutt er vi jamsis og like.
Vegen er lystig, og vegen er vrang.
Danse mi vise, gråte min sang. 



20 år etter den første gapahuken i Oppenåsen ble 
bygget er en ny gapahuk bygget på samme plass. 
Den gamle gapahuken måtte rives for et par år 
siden og ble dypt savnet.

Lionsklubben i Heradsbygda har som en av sine 
hovedmål å støtte lokale prosjekter for unge og gamle 
trengende og synes det var på sin plass å spandere 
en ny gapahuk på Helgerud skole og skolens elever. 
En gapahuk har stor verdi både for 
naturlæreundervisning, som turmål og i sosial 
omgang mellom elevene og lærerne.

Gapahuken ble montert og beiset i våres i et 
samarbeide mellom lionsmedlemmene og foreldrene i 
skolens FAU.

Fredag 25.september ble gapahuken offisielt 
overlevert til Helgerud skole i strålende høstvær. To 
klasser fra skolen med lærere og rektor Benedicte 
Murstad Sollien i spissen hadde tatt turen opp til 
gapahuken. Der ble det snorklipping av 
klubbpresident Christian Wollnick Myrstad og 
skoleelev Mathilde Ohren Thorstensen (7.nde trinn). 
Rektor takket i sin tale spesielt Lionsklubben i 
Heradsbygda, tomteeier Andreas Oppen og 
foreldrerepresentant Marianne Aasen for stort 
interesse og god innsats. Klubbpresidenten dro i sin 
tale opp noen historiske linjer bak anskaffelsen av 
gapahuken.

Overrekkelsen ble strømmet på direkten ned til 
skolen.

Etterpå spanderte klubben pølsefest for alle elevene 
og lærerne. Utdeling av ruller med Lions Mint 
(peppermyntesukkertøy) og Lionsmerker var også 
populært. 

 5

Løve-QuizKlubben min Nyheter fra
Lions Club Heradsbygda

Av: Jan Brill

Ny gapahuk i Oppenåsen overlevert 

Fra monteringen av gapahuken i våres (fra venstre): Arild 
Bjørnstad (gapahukprodusent) og Marianne Aasen 
(foreldrerepresentant). Fra Heradsbygda Lionsklubb; Jonny 
Steindal, Jan Olav Heimdal (klubbpresident), Jan W. Brill og Atle 

Rektor Benedicte Murstad Sollien og klubbpresident Christian 
Wollnick Myrstad omgitt av elever fra Helgerud skole. 

Pølsekø foran Lionsteltet utenfor Helgerud skole

Full fart ved pølseserveringen (skolens rektor til venstre) 

Lionsmedlemmene stilte med munnbind, siden det ble litt tett 
rundt pølse-serveringen.
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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. 

Kay Arne Sørensen, Soneleder sone 9
Klubb: Lions Club Asker
Yrke:   Daglig leder Joe Silver Digitalisering (tilrettelagt bedrift). 
                    Viken Høyre og politiker i Asker Kommune.

Hva ønsker du å bidra med i ditt verv?
Bruke min kompetanse innen Lions slik at 
sonen og klubbene kan bli enda bedre til å 
samarbeide om lokale prosjekter. Være en 
motivator ovenfor klubbene i sonen og 
deres bindeledd til andre soner og 
distriktet.
Hvor lenge har du vært medlem?
1.10.1986 (snart 34 år)
Hva var grunnen til at du ble medlem?
Ble utvalgt av LC Modum til å være med 
på Modum Camp 1980. I 1986 fikk jeg 
gleden av å være med å chartre LC Hosle, 
i dag LC Hosle-Eiksmarka i Bærum.
Hvordan holder du deg i form?
Aktivitet døgnet rundt, Lions, politikk, 
familie, hus og hytter. Er glad i fjellet, men 
etter en ulykke i 2019 begrenser turene 
seg til El-sykkel. Trener «jevnlig».
Hva gjør deg glad?
Familien og barna som lykkes med de mål 
de har satt seg.  Alle»Bry deg» personer 
som vil hverandre godt. 
Hva ser du helst på tv?:
Nyheter og lett krim, gjerne serier som 
legges på NRK appen.

Hvor går drømmeturen?
Hytta på fjellet. Drømmer oss tilbake til 
Hawaii hvor vi var på Convention i 2015.
Hva gjør du for å være 
miljøvennlig?
Sortere all søppel som lar seg sortere. 
Kjører El-bil. 
Ditt beste lokale turtips?
Skaugumåsen med utsikt over Asker-
landet og Hurum-halvøya
Hvem ville du helst 
strandet alene med på en 
øde øy?
Korrekt svar er vel min kjære samboer. 
Hva tror du vil endre seg i distriktet de 
neste 10 årene?
Sammenslåtte klubber som vil fremstå 
som sterkere, mer dynamiske og tiltrekke 
seg yngre medlemmer. 
Hva er ditt beste Lions minne?
Convention på Hawaii med hele familien 
tilstede. Valg av Beitostølen som Røde 
Fjær 2020/21 på Riksmøte. Mottaker av 
Melvin Jones.

Klubber i Sone 9:

Asker (34)
Asker/Røyrin (13)
Blakstad (13)
Borgen (13)
Heggedal (19)
Hurum (21)
Nesbru-Hvalstad (22)
Nesøya (14)
Røyken Øst (24)
Røyken/Myrahvarf (22)

Hva ønsker du å bidra med i ditt verv?
Gjennom god opplæring av våre tillitsvalgte bidra slik at 
Lions vil være en attraktiv organisasjon å være medlem av.
Hvor lenge har du vært medlem?
30 år
Hva var grunnen til at du ble medlem?
Som nyinflyttet på Tjøme ble jeg invitert, og siden jeg 
ønsker jeg å bli kjent med folk, samt at jeg har et 
humanitært sinnelag, var ikke valget vanskelig.
Hvordan holder du deg i form?
1,9 mål plen uten sitteklipper eller robotklipper
Hva gjør deg glad?
Nyklippet 1,9 mål plen uten sitte- eller robotklipper
Hva ser du helst på tv?:
Nyheter, Netflix med serier fra amerikansk politikk og 
Farmen for å finne ut hvilke Lionsvenner jeg kan melde på.
Hvor går drømmeturen?
Stillehavet, spesielt Fiji og Hawaii

Hva gjør du for å være 
miljøvennlig?
I Tjøme har vi vært helt rå på 
å sortere søppel i mange år.
Ditt beste lokale turtips?
Færder Nasjonalpark med 
Verdens Ende! 
Bra mat der også.
Hvem ville du helst strandet alene med på en øde øy?
Fruen og Barack Obama, (hun vil ha med han......)
Hva tror du vil endre seg i distriktet de neste 10 årene?
Typen medlemskap, aktivitetene vil bli mer prosjektorietert
Hva er ditt beste Lions minne?
100-års konserten i Sandefjord med Gardemusikken

Yngve Lindgaard-Berntsen, GLT (Opplæringsansvarlig)
Klubb: Lions Club Borgen
Yrke:   Pensjonert Flyver
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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. 

Hva ønsker du å bidra med i ditt verv?
Håper vi klarer å nå ut med Mitt Valg til enda flere, bidra til 
at vi endelig når en million solgte tulipaner med alle lions 
sin hjelp.
Hvor lenge har du vært medlem?
20 år
Hva var grunnen til at du ble medlem?
Et ønske om å bidra i lokalsamfunnet og også være en 
del av en positiv og hyggelig gjeng.
Hvordan holder du deg i form?
Jobb og husarbeid.
Hva gjør deg glad?
Spise god mat i godt lag med familie og eller venner.
Hva ser du helst på tv?
Noe avslappende og hyggelig, for tiden "Et sted å høre 
til"

Hvor går drømmeturen?
Et cruise i Frankrike der mat 
og vin står i fokus.
Hva gjør du for å være 
miljøvennlig?
Der er jeg ganske dårlig men 
prøver å sortere etter beste evne.
Ditt beste lokale turtips?
Gå tur til Røgebergtjern, vakkert alle årstider. Ellers er 
Fossesholm en flott Herregård.
Hvem ville du helst strandet alene med på en øde øy?
En kjekk mesterkokk, eller mannen min Annar.
Hva tror du vil endre seg i distriktet de neste 10 
årene?
Håper å se mange yngre medlemmer.
Hva er ditt beste Lions minne?
Det å kunne gjøre en forskjell gir gode Lionsminner.

Toril Bottegård, NAC
Klubb: Lions Club Øvre Eiker
Yrke:   Fysioterapeut

Hva ønsker du å bidra med i ditt verv?
Som prosjektleder for Lions Fredsplakatkonkurranse 
ønsker jeg økt fokus på denne fantastiske flotte 
internasjonale tegnekonkurransen som Lions Club 
International arrangerer i samarbeid med FN hvert år og 
som har fred som tema.
Mitt håp er selvfølgelig at alle soner og klubber i 
distriktet vårt gjør hva de kan for å motivere så mange 
som mulig av skolene til å fatte interesse for 
konkurransen og melder seg på
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?
Turer i skog og mark
Hva gjør deg glad?
Samvær med familie og venner, turer i inn og utland!
Når jeg gjør andre glade!
Hva ser du helst på tv?
Nyheter og serier
Hvor går drømmeturen?
Fjerne Østen og/eller Australasia.
Hva gjør du for å være miljøvennlig?
God søppelhåndtering/ Kildesortering.

Ditt beste lokale turtips?
DNT Asker Turlag har 
publisert en guide med 
kart over 20 flotte 
merkede rundturer i Asker.

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?
Flere av klubbene slår seg sammen/færre klubber. 
Bekymret over medlemssituasjonen. 
Vi må være åpne for å ta inn prosjektrelaterte 
medlemmer.
Hva er ditt beste Lions minne?
Lions turen til Zambia i juni 2016 i forbindelse med 
soneprosjektet « Brønner for vann i Zambia». Den 
formelle åpningen av brønnene fant sted 9. juni.
Reisen ble ledet av Ole Romslo Traasdahl og koordinert 
av LAN – Lions Aid Norway Zambia  v/ Nicolas Mutale.
Under tiden i Zambia fikk vi også anledning til å besøke 
noen skoler og øyenklinikken ved Lewanika General 
Hospital i Vestern Province.
I det hele en fantastisk minnerik og opplevelsesrik tur!

Hans Jørgensen, Prosjektleder Fredsplakatkonkurranse
Klubb: Lions Club Nesbru-Hvalstad
Yrke:   Pensjonist
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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. 

Torkjell Gudmund Johansen, VDG2 
Klubb: Lions Club Risør

Jeg er født 6. juni 1949 i Tromsø av Islandsk mor 
og norsk krigsseiler. Jeg er 1 av 10 søsken. Og 7 
av de er jenter.

Vokste opp på kysten av Troms og Finnmark blant 
fiskere og fangstfolk i et rikt miljø som var fattig på 
materielle goder.

De første jobbene hadde jeg som fisker og sjømann.
Senere tok jeg Bokhandlerskolen i Oslo og jobbet i 
Norsk Bokhandel på forsjellige steder, Kirkenes, 
Sarpsborg, Horten og Norlis Bokhandel i Oslo.
 
De siste 20 år var jeg innehaver av Risør Bokhandel. 
Bokhandelen var en av landets eldste, startet i 1861.

Jeg ble skilt for 4 år siden etter mer enn 40 års 
ekteskap. Jeg har 2 voksne sønner. Den tredje tok 
sitt eget liv da han var 15 år. Som et resultat av 
denne tragedien, holdt jeg foredrag om selvmord i 
10 år for konfirmantene i Risør.
 
Har vært aktiv i lokalmiljøet i Risør i forsjellige 
sammenhenger siden jeg flyttet hit for mer enn 25 år 
siden.
Har vært medlem i Lions Club Risør i ca. 24 år 
hvorav 5 år av disse årene som president.
 
I Foreningen Norden Risør er jeg nestleder og har 
vært medlem i ca. 10 år.

Jeg er også medlem av Norsk Finsk 
Forening gjennom flere år.
 
Mitt interessefelt er stort, men det 
viktigste for meg er å være med på å 
skape en bedre verden for alle 
mennesker - unge og gamle - derfor vil 
jeg være en del av fremtiden i LIONS. 
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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. 

Hva ønsker du å bidra med i ditt 
verv?
Sørge for at sonens klubber 
samarbeider om ulike prosjekter
Hvor lenge har du vært medlem?
18 år
Hva var grunnen til at du ble 
medlem?
Et ønske om å bidra/hjelpe der hvor det 
trenges
Hvordan holder du deg i form?
Er ikke så aktiv pga dårlig rygg.
Hva gjør deg glad?
Å se takknemligheten i øynene på de 
som får hjelp ev. underholdning (Syng 
med oss på Eikertun)
Hva ser du helst på tv?
Sport generelt.

Hvor går drømmeturen?
Syden
Hva gjør du for å være miljøvennlig?
Ikke så mye
Ditt beste lokale turtips?
Har ingen
Hvem ville du helst strandet alene 
med på en øde øy?
Har intet ønske om å strande på en øde 
øy.
Hva tror du vil endre seg i distriktet 
de neste 10 årene?
Ikke ønskelig, men hvis vi ikke kan snu 
trenden vil medlemstallet synke
Hva er ditt beste Lions minne?
Convention i Busan

Annar Bottegård, Soneleder sone 8
Klubb: Lions Club Øvre Eiker
Yrke:   Pensjonist

Klubber i Sone 8:

Flesberg (31)
Kongsberg (31)
Kongsberg Syd (27)
Kongsberg Vest (25)
Modum (28)
Nedre Eiker/Rød Skogfrue 
(19)
Sigdal (32)
Øvre Eiker (33)

Hva ønsker du å bidra med i ditt 
verv?
Å få en bedre forståelse av hvordan 
Lions fungerer, Hjelpe klubber og 
medlemmer til å finne noe de «brenner» 
for slik at de får bedre utbytte av 
medlemskapet.
Hvor lenge har du vært medlem?
11 år
Hva var grunnen til at du ble 
medlem?
Med ønske om å kunne bidra der ingen 
andre kan, Treffe gamle venner fra 
nærområdet som jeg vokste opp i. Det 
sosiale i klubben.
Hvordan holder du deg i form?
Går litt turer og kjører mye motorsykkel
Hva gjør deg glad?
Når noen som trenger det får en 
opplevelse som ikke var forventet!
Hva ser du helst på tv?
Mye serier om hverdaglige ting, 
Farmen, 71° Nord, Sommerhytta, 
Insider etc.

Hvor går drømmeturen?
Bobilen med familien eller 
motorsykkelen med gode venner.
Hva gjør du for å være miljøvennlig?
Jobber med ventilasjon og energi tilltak.
Ditt beste lokale turtips?
Spaser tur rundt Odderøya i 
Kristiansand, eller sjekte tur runt i 
sjærgården.
Hvem ville du helst strandet alene 
med på en øde øy?
Mobilen og motorsykkelen!
Hva tror du vil endre seg i distriktet 
de neste 10 årene?
IHer har jeg ingen formening, men det 
er på tide å tenke nytt. Lions må fornye 
seg sammen med resten av verden.
Hva er ditt beste Lions minne?
Det er nok flere som fremstår som mitt 
beste minne, men ett av de er 
Riksmøtet i midnattsol i Kirkenes. Det å 
få tildelt Melvin Jones troner høyt og 
ellers når man har bidratt til at 
mennesker skal få en bedre hverdag.

Alexander Paulsen, Soneleder sone 2 og assisterende IT
Klubb: Lions Club Kristiansand/Tveit
Yrke:   Serviceleder, Ventilasjon i Ventec AS

Klubber i Sone 2:

Greipstad (29)
Kristiansand (30)
Kristiansan/Tveit (32)
Søgne (23)



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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Oktober
12-18 Uke 42 - Bokmarked Holmensentert (Lions Club Nesbru-Hvalstad)
16-18 RLLI, Lions lederkurs 2, for påtroppende soneledere, andre som vil ta verv i sone/distrikt
28-29 MITT VALG konferansen - utsatt til oktober 2021

November
07 Åpningsarrangement LRF 2020-2021 på Beitostølen
14 Verdens Diabetesdag
15 Frist for klubbene til å sende vinnertegningen(e) til distriktsguvernør (poststempeldato)
13-15 RLLI, Lions lederkurs 2, for påtroppende soneledere, andre som vil ta verv i sone/distrikt
20-22 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 RLLI, Lions lederkurs 2, for påtroppende soneledere, andre som vil ta verv i sone/distrikt
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



Klubben min Nyheter fra
Lions Club Asker/Røyrin

Av: Tove Annexstad
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I Heggedal i Asker finner vi den 
bevaringsverdige Heggedal Hovedgård. 
Ingen forbedringer/vedlikehold blir utført her uten 
god planlegging og i avtale med Riksantikvaren. 
Det er et populært sted for store fester og andre 
typer møter. Lionsklubben i Heggedal har fått 
ansvar for en del av vedlikeholdsdelen.

Lions Club Asker/Røyrin fikk en avtale med 
Heggedalsklubben, og har i alle år lagt sin 
sommerfest og juleavslutning hit. Det er koselige 
lokaler og julemiddagen er vel kjent. Driveren og 
klubben vår har kommet til en meget god løsning. 
Jentene vasker når det er behov, det gjelder 
vegger, tak og alle de smårutede, doble vinduene. 
Da får vi svært redusert husleie, og treffene våre 
kan gjennomføres til en rimelig pris for oss.

I år ble det vindusvask. Vanligvis stiller 5-8 jenter, 
men i år passet det kun for tre. President Karin 
Ruud, sekretær Anne-Lise Andersen og Tove 
Annexstad tilbrakte noen hyggelig timer ute og 
inne og kunne glede seg over skinnende vinduer 
etter noen timers innsats. 

Her ser dere de 
flinke damene i gang 
med vindusvasken. 

Anne Lise oppe til 
venstre, Karin oppe 
til høyre og Tove 
nede til høyre.

Klubben min Nyheter fra
Lions Club Røyken/Myrahvarf og
Lions Club Røyken Øst

Av: Ann M. Kjærsund

Selv om det er Corona tid, er det alltid 
mulighet for å gjøre ting annerledes.

Vi i Lions Club Myrahvarf og Lions Club Røyken 
Øst, ønsket også i år å holde fest for de i Nyveien 
og Røyken Bofellesskap. Siden der er mange 
sårbare personer, tok personalet ansvar denne 
gangen og holdt grillfest begge steder. 

Alle beboere deltok med liv og lyst med  grilling, 
lek, spill og konkurranser. Alle fikk is i premie, noe 
som var populært. En vellykket fest.

Våre 2 Lionsklubber sponset disse med penger til 
div.innkjøp, selv om vi ikke fikk være med denne 
gangen. Vi fikk tilsendt fine bilder fra 
arrangementet.

Håper på neste år. En fryd å se så mange glade 
mennesker. 

Foto: Marion Ølstad



Klubben min Nyheter fra
Lions Club Kristiansand/Tveit

Av: Alexander Paulsen

Fest for eldre
Historien starter på 1500-tallet
Den gang var det overflod av laks i Tovdalselva. 
Elva var også transportvei for tømmer fra de 
store eikeskogene innover i landet. Det var et 
umettelig behov for tømmer til hele Europa på 
1700 og 1800-tallet, og ved fossen på 
eiendommen ble det også anlagt sagbruk. Helt 
fra 1600-tallet har det vært et rikt næringsliv 
rundt Boen Gård, og gårdens sentrale posisjon 
på Sørlandet tiltrakk seg kongelige og 
adelsmenn. Med laksefisket kom også det 
britiske adelskap på besøk og rundt gården 
vokste frem et rikt kulturliv.

Hovedhuset som står på eiendommen i dag ble 
ferdigstilt i 1813 og er oppført i typisk 
sørlandsklassisme. Huset har vært fredet siden 
1923. Familien Hegermann eide Boen i fire 
generasjoner, fra 1815 til 1939. Det var i denne 
perioden gården ble utviklet til en norsk 
praktgård. Boen Gård ble kjøpt av 
skipsmegleren og trelasthandleren Johan G. 
Olsen i 1939.

I over 25 år har Tveit Lions Club invitert Tveits 
eldre garde over 65 år til fest på ærverdige 
Boen Gård.  Arrangementet er blitt meget 
populært og 80 plasser blir raskt besatt. 
Gjestene blir møtt i den flotte hagen av nydelige 
toner fra Tveit veterankorps. Festsalen i andre 
etasje er flott pyntet og underholdningen av høy 
klasse. Gjestene blir selvsagt grunnet gårdens 
historie servert et laksemåltid. Tilberedt av 
klubbens President  og Visepresident  med 
gode hjelpere. Servitører er alle klubbens 
medlemmer. Kanelboller og kaffe hører også 
med. Alt dette selvfølgelig gratis for gjestene.

Kvelden avsluttes med lotteri, gjestene er 
meget generøse med kjøp av lodd.

Et flott arrangement hvor klubben virkelig kan 
reklamere for Lions organisasjonen.

Flotte bilder viser arrangementet og glade og 
fornøyde gjester

Grunnet covid 19 – situasjonen, er 
arrangementet avlyst i 2020.

Vi håper å komme sterkere tilbake allerede 
neste år.

12



frakt av containere er en betydelig kostnad. Jan 
Helge står selv for all utlevering til barne-
hjemmene når han er på privat ferie i Thailand.

Hvert år deler Hol Lions ut en pris til noen som har 
gjort eller gjør en samfunnsnyttig innsats utenom det 
vanlige. For 2020 ble Lionsprisen tildelt Child Care 
Thailand, Geilo ved Jan Helge Haugeplass.

I 2015 startet Jan Helge denne veldedige organisasjon for 
å bringe klær og utstyr fra Norge til barnehjem i Thailand. 
Disse barna er avhengige av det de får fra frivillige.

‘Child Care Thailand’ bidrar i dag med mat, klær og utstyr 
overfor 4 barnehjem og ett hjem for enslige voksne med 
HIV/Aids. Siden 2015 er det sendt 4 containere til 
Thailand. Disse blir lagret på ‘Tropical Nordic Resort’ som 
eies av Nordmenn i Thailand.

Kjærkomne bidrag kommer også inn på VIPPS og på 
donasjonsbokser på Geilo. Pengene går til innkjøp av mat 
på barnehjemmene. Hol Lions oppfordrer til å bidra til 
Vipps konto nr. 76823. Medlemskap i Child Care Thailand 
kan gjøres på hjemmesiden www.ccthai.org.

Alt som blir samlet inn av utstyr og penger, går uavkortet 
til barna. Lagring og distribusjon i Thailand er frivillig men

Klubben min Nyheter fra
Lions Club Hol

Av: Leif Breie, nettredaktør

Hol Lionspris 2020 tildelt CHILD CARE THAILAND 

Fra venstre; President Børre Evensen, Leif Breie, Jan 
Helge Haugeplass og PP Tore Johnsen 

Flere Lions-klubber i vårt distrikt har de siste 10-15 årene vært aktive med å bidra, både økonomisk og med 
høyverdige varer. At aksjonen i år er spesielt rettet mot TabitaSenteret og vårt IR-prosjekt, blir satt ekstra stor pris 
på av engasjerte lionsmedlemmer. Samtidig med at hjelpen hovedsakelig går til Riga, er ikke Tallinn og Peeteli 
glemt. Distriktets tidligere IR-prosjekt, Peeteli omsorgssenter i Tallinn, vil også motta trailer med varer. Når det er 
sagt, har SAS Julefly i skrivende stund overført 2000 euro til Peeteli i og med at meldingen har gått ut om 
koronautbrudd i Peeteli. Antagelig skyldes dette at senteret ikke har sett seg økonomisk i stand til å kjøpe inn 
tilstrekkelig med hånddesinfeksjon og munnbind, samt tilgjengelig hygieneartikler for å unngå smitte.

SAS Julefly selger også i år lodd for å være i stand til å gi økonomiske bidrag til TabitaSenteret og også til 
Peeteli, spesielt for å hjelpe svært fattige barnefamilier.
Om Lions-klubber og enkeltpersoner ønsker å kjøpe lodd for å være med å bidra, ta gjerne kontakt med 
artikkelforfatter. 

SAS JULEFLY 2020 
– hjelp til de som trenger det aller mest
Av: Mariann Valla, Lions Club Sem 

SAS Julefly er en hjelpeaksjon drevet av medarbeidere i 
SAS og andre frivillige. Gjennom året jobber medarbeidere 
og andre gode hjelpere på fritiden med å samle inn varer og 
bidrag fra ulike sponsorer og privatpersoner.

Bestemmelsesstedet i år er Riga og TabitaSenteret i Ogre øst for 
Riga. På grunn av koronautbruddet er selve flyturen utsatt på 
ubestemt tid. 4-5 trailere vil imidlertid bli sendt i november/
desember slik at innsamlede varer kommer fram til TabitaSenteret 
før jul.
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Klubben min Presentasjon av
Lions Club Tvedestrand

Av: Tore Moen

Lions Club Tvedestrand er klubben i mitt hjerte.

I dag er vi 32 medlemmer. Tvedestrand kommune har 6000 innbyggere, og vi 
er eneste Lionsklubb. Vi har et utstrakt samarbeid med Lions Club Vegårshei, 
men også noe med tidligere sone, bestående av Drangedal, Gjerstad, Risør, 
Vegårshei og Tvedestrand. Våre hovedaktiviteter er Loppemarked på 
sommeren og julelotteriet før jul. Men vi har flere aktiviteter gjennom året. 
Blant annet; grillfest for eldre, bløtekake og konsert på eldresentret, vi gjør 
alltid noe ekstra ut av tulipanaksjonen. Vi er med å arrangere Lions lekene på 
Vegårshei, et samarbeid mellom klubber i området.Innsamling og fordeling er 
det viktigste vi gjør, men vi er jo også sosiale. Vi er ikke minst sosiale innad i 
egen klubb. Klubben er også på bedriftsbesøk i nærområdet, da har vi gjerne 
vårt møte der vi er på besøk. På våre møter i klubblokalet har vi ofte 
foredragsholdere, hvis ikke har vi Quiz.
I dag har vi 15 komiteer i klubben alle med egen leder. Komiteene er 
ansvarlige for sin del av vårt arbeid og rapporterer til klubben i lionsmøtet.
Klubben har de siste år laget et Månedsbrev som sendes alle medlemmer og 
venner av Lions i Tvedestrand. Brevet innholder referat fra Lionsmøter og 
andre aktiviteter i klubben, med bilder. Månedsbrevet sendes gjennom e-post. 
Vår gjennomsnitts alder er 69 år.

Historie - 50 år....... "Til tjeneste!"

Lions Club Tvedestrand feiret 50 år i 2018, 18. november. Lions Club Arendal er fadderklubb. Klubben ble startet av; Olav 
Ramleth, Torfinn Eskild, Bjørn Leo Tollefsen, Kristoffer Torp, Anders Tolleshaug, og hadde 25 medlemmer det første året. Olav 
Ramleth var klubbens første president. Klubbens aktiviteter har utviklet seg gjennom årene og det er alltid gode foredrag ved 
møtene.
Vi kan jo fortelle at ved katastrofen på Haiti i 2010, finansierte Lions Club Tvedestrand et hus der.  Klubben hadde tidligere en 
utveksling med en Lions-klubb i Danmark, dessverre ligger det nede nå. Medlemmene har også fått en sosial oppbygging 
gjennom arrangement for medlemmer med ektefeller, turer, og ikke minst foredrag og bedriftsbesøk.
Klubben har et godt rykte i nærmiljøet. Vi har lokalavis som er flink til å formidle våre aktiviteter, vi takker Tvedestrandsposten for 
det. I 2017 ble vi Mix-klubb, ved at vi har fått våre første damer som medlemmer. Vi gleder oss til fremtiden, med god innflytelse 
av damene. De siste presidentene har vært; Frank Thorsen, Jens Tore Johnsen, Bjarne Nilssen, Tore Moen, Arne Martin Gjøseid, 
Jørn Mortensen, Søren Robert Sørensen og nå Terje Moe.
Klubben har ikke hatt noen Distriktsguvernør, men 2 medlemmer i klubben har vært Distriktsguvernør mens de var medlem i 
annen klubb, Gunnar Fiane og Arne Martin Gjøseid. Klubben har også hatt flere soneledere, bla. Bjørn Leo Tollefsen, Gunnar 
Glidje (1985/86) og Tore Moen(2014/15).
Fra ca 1985 har klubben hatt fast møtested i Lionskjelleren, på Strannasentret i Tvedestrand. Der har vi innredet, og tilpasset 
"Bomberommet" til et trivelig møtelokale. Lokalet brukes og av andre, men det er vår tilstedeværelse som dominerer der.

Serviceaktiviteter
Aktiviteter for og med de eldre har 
vært årlige viktige aktiviteter. 
Det har vært grillfester, konserter, 
bløtekakefester, turer ol. Klubben har 
også vært en viktig bidragsyter til 
ting ved Strannasenteret. Det har 
vært, TV-er, gode stoler, annen dekor 
i lokalene. Vi har også støttet 
menighetene i kommunen, ved 
nyanskaffelser og utbedringer. 

Gjennom 50 år har klubben arrangert 
50 grillfester for pensjonister og 
aktivt vært med på dugnader. 

Inntektsgivende aktiviteter
Gjennom 50 år har klubben samlet inn og 
fordelt over 5 mill kroner.
Vår største inntekt i disse årene har vært 
Loppemarked og Auksjon, midtsommers i 
Tvedestrand sentrum. Dette 
arrangementet har vært litt på vandring, nå 
har vi det i Lyngmyrhallen, mens tideligere 
var det nede i sentrum, både ved Holt 
meieri og ved Kjenna (Gågata), men også 
på Bergsmyr. Gjennom årene har vi samlet 
inn over 3 mill her. Julelotteriet er også en 
god inntekt til klubben, i dag selger vi lodd 
for ca 100.000 hvert år, gevinstene er stort 
sett gaver fra bedrifter i Vegårshei og 
Tvedestrand.

Gjennom året samler vi inn over 200.000, 
som fordeles ut, 60 % lokalt, 15% 
nasjonalt og 25% internasjonalt. 

Begivenhet
Gjennom årene har klubben 
tildelt 10 Melvin Jones. Tildelt til: 
Bjørn Leo Tollefsen, Gunnar 
Glidje, Jens Tore Johnsen, Halvor 
A Lilleholt, Lars Holte, Tjøstel Per 
Løvdal, Gunnar Fiane, Hans 
Helle, Tore Moen og Frank 
Thorsen.

Vi har fast julebord og 
torskeaften med ledsagere og 
gjerne en opplevelses tur med 
ledsagere i løp av året.

På bildene over ser vi utdeling av penger øverst, I 
midten til venstre ser vi Terje Moe overrekker Melvin 
Jones til Lars Molleklev, leder av frivillighetssentralen 
i Tvedestrand. I midten til høyre er det bilde fra besøk 
av Mads Grimsæt. Nederst ser vi Søren Robert 
Sørensen og Jørn Mortensen.
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Klubben min Presentasjon av
Lions Club Tønsberg

Av: Robert Kallekleiv

Historie
Lions Club Tønsberg ble etablert 25. april 1954 og er da etter det vi kan se en av Norges eldste Klubber. Frem til Alv Johannessen 
døde i slutten av juni i år, hadde vi også den person i Lions Norge med lengst medlemskap.
LC Tønsberg startet som en ren mannsklubb, noe som varte til og med Lions året 2014/15.
Torgunn Berg Håseth hadde tidligere vært medlem i LC Havøysund. Da hun senere flyttet til Tønsberg, tok hun kontakt med en 
rekke herreklubber med ønske om å bli medlem. Det var ikke enkelt for en dame på den tid å få innpass. I februar 2000 tok hun 
kontakt med daværende Distriktsguvernør og inviterte flere damer fra området til et møte. Det ble stort oppmøte og resultatet ble at 
dameklubben Lions Club Tønsberg Slottsfjellet ble etablert allerede i mars 2000.
Som de fleste andre Lions klubber, så var det en utfordring med å holde oppe medlemstallet og det å få folk til å ta verv. Det ble da 
i 2015 etablert kontakt mellom herreklubben og dameklubben med tanke på sammenslåing. Etter flere samtaler og mye godt arbeid 
ble det enighet om sammenslåing. Den 29. mai 2015 ble Lions Club Slottsfjellet formelt oppløst og fra 1.6.2015 innfusjonert med 
herreklubben. Klubben har i dag 29 medlemmer. 

Klubbmøtene
Sosialt samhold på klubbmøtene settes høyt på 
agendaen. Før selve møtet starter vi med en 
halvtimes kaffekos der medlemmene kan snakke 
sammen og kose seg. 
På medlemsmøtene har vi mer eller mindre en fast 
agenda. Styret har en målsetting å bearbeide og 
dokumentere fremlagte saker godt slik at saks-
behandlingen på medlemsmøtene våre ikke blir for 
lang. Vi har den senere tid hatt klubbmøtene våre på 
Hotel Klubben i Tønsberg. Der får vi servert god mat 
og i disse korona tidene er det bra å se at de tar 
forebyggende tiltak på alvor med hensyn til avstand, 
hygiene osv. Presidenten har som intensjon at vi skal 
invitere gode og engasjerende foredragsholdere til 
hvert møte, noe som fullt ut ble gjennomført på 
fjorårets møter. Før sommeren var bedriftsbesøk 
også avtalt men ble stoppet på grunn av korona 
situasjonen. 
Utover det har vi en halvtimes matpause med mye 
prat og mingling rundt bordene. Matpausen blir 
avsluttet med vinlotteri der pengene gir grunnlag for 
noe sponsing på medlemsfestene våre. 
Sosialt samvær er en viktig del av medlemskapet og 
vi avholder medlemsfester som julemiddag, 
torskeaften i februar og sommeravslutning i juni. 
Utover klubbmøtene treffes flere av de mannlige 
medlemmene på onsdagene i byen på lunch noen 
samles på bowling. Damene går tur, samles for 
hygge i lokalene på boklageret og arrangerer turer.

Serviceaktiviteter
Hver høst arrangerer vi mellom 
annet granbaraksjon og til jul 
bidrar vi sammen med Kirkens 
Bymisjon med å pakker 
matkasser, henter stomiposer fra 
sykehusene i fylket for 
videresending til Etiopia osv. 
Tilbakemelding fra medlemmene 
er at slike felles dugnader er 
hyggelige og binder oss mer 
sammen. 

Inntektsgivende aktiviteter
I august deltar vi på et bokmarked i 
regi av historielaget på Nøtterøy, 
holder ukentlige bokmarked på Vallø, 
Loddsalg, Kunstutstilling, Julemarked, 
tulipanaksjon osv. 
Årlig drar vi inn mellom kr. 200.000 og
kr. 300.000 i brutto inntekter fra disse 
aktivitetene. 
På grunn av Korona situasjonen gikk 
vi dessverre glipp av tulipansalget i 
april. 

Begivenhet
På årets sommeravslutning 
hadde vi gleden av å dele ut 
en Malvin Jones til Elisabeth 
Bredesen, en begivenhet som 
alltid henger høyt. 

På bildene over ser vi øverst fra "Granbaraksjonen", nede til 
venstre blir Elisabeth Bredesen tildelt en Melvin Jones og til høyre 
er det bilde fra opptak av 3 nye medlemmer.
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Klubben min Nyheter fra
Lions Club Froland

Av: Jens Martin Reiersølmoen

Søndag 6. september arrangerte Lions Club
Froland det årlige andeløpet iSongeelva i 
sentrum av Froland. 
Dette var det 6. året klubben arrangerte andeløp. 
Vanligvis er det aktiviteter for barn samt salg av 
mat og drikke på løpsdagen, men i år valgte klubben å 
la dette være på grunn av koronapandemien. 

Underholdningen i år stod den lokale trubaduren, Rune 
Osmundsen for. Han skapte god stemning før løpet.

Til tross for koronaen som har truet, ble 
salget av andelodd godt i år også. 
De siste loddene ble solgt en knapp halvtime 
før endene ble sluppet i elva. Ivrige barn var 
på plass langs elva og i målområdet i god tid 
før starten gikk.

Nøyaktig kl. 14 ble de 643 solgte plastendene 
sluppet i elva. Spenningen var stor blant de fram-
møtte. Nedover elva skiftet endene om ledelsen i 
løpet. Noen ender hengte seg opp i stein eller kom  

Etter drøyt 20 minutter nærmet de første endene seg mål. Tre enslige 
ender hadde fått et forsprang på de andre og gikk over mål med 
solid margin til resten.
Den første anda i mål tilhørte Laila Homdal. Hun var selvfølgelig 
kjempefornøyd med å vinne førstepremien. Hun uttalte etter løpet at 
hun ikke kjøper lodd for å vinne, men først og fremst for å støtte en 
god sak. I tillegg til førstepremien fikk 9 andre lykkelige vinnere 
premie.

Spennende andeløp i 
Froland 

inn i ei bakevje og ble svivende rundt uten å komme videre. Etter hvert 
ble det god spredning i feltet.

Andeløp er en flott måte å skaffe 

inntekter på. Overskuddet fra 

salget vil lionsklubben bruke til 

gode, lokale formål. 

Resultatet av aktiviteten ble flotte kr. 50.000,-


