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

Hei alle sammen
Håper at alle fortsatt har unngått Covid 19 pandemien. Vi må fortsatt holde minst 1 meter.

En god nyhet først. Ventetiden er over! Endelig er Lions nye hjemmeside oppe og går. Den ble lansert 15 oktober 
på plattform fra Styreweb. Mange klubber har tatt i bruk sekretærbiten og kassererbiten. Det er fortsatt en del som 
ikke er overført, men det jobbes med saken. Mange nye muligheter innebygd. Logg dere på og prøv selv. Trykk på 
de forskjellige fanene og se hva som er der. 

Beitostølen Helsesportsenter har 5o års jubileum den 7 denne måneden. Hvis du ikke har sett på 
helsesportsenterets hjemmesider, gjør det nå. Mye nyttig info og filmer. https://www.bhss.no/ 
Med bakgrunn i den pågående korona- situasjonen er aksjonen utsatt til 2021, men du kan allerede nå gi et bidrag 
til LRF 2020 ved å Vippse et beløp til 577237, eller via klubben din sitt LRF-Vippsnr. Alle beløp går til samme 
bankkonto, men da blir beløpet i tillegg registret på klubben din. Klubb-Vipps er navngitt "LRF2020 LC Klubbnavn" 
- Eksempel. "LRF2020 LC Gol"

Godt nytt fra LAN:
Som dere forhåpentligvis er kjent med tok vi et første steg i den videre satsningen på våre felles utlandsprosjekt i 
LAN i januar i år. Styret i LAN besluttet å bestille inn sårt tiltrengt utstyr til våre to øyehelseklinikker i Uganda, i 
Mbale og Masaka. Så ble det stopp på grunn av corona - men vi kan nå glede oss over at utstyret er levert ut på 
klinikkene. Det var gode nyheter. Jeg var selv i Uganda og så på øyehelseklinikkene der. Klart at utstyret blir slitt/
utdatert etter mange års bruk. Et eksempel : 60 Grå Stær operasjoner på en dag!

Husk å støtte skoleprosjektet i Sierra Leone i regi av Lions Club Arendal og sone 3!

Vår VDGI Christer «brenner» fortsatt for CBWC, Children`s Burn & Wound Care.
Distriktet vårt hadde jo dette som sitt distrikts prosjekt tidligere. Dette er selvsagt en aktivitet som fortsetter. På 
grunn av Corona, så er personer fra Norge ikke der nede nå. Takk og lov har stiftelsen gjennom årene utdannet 
personell, så arbeidet kan fortette. Dette er viktig da behovet er større en noensinne.
En av aktivitetene i Notodden for å samle inn ressurser for dette har jo hvert «Walk & Run». Dette har ikke blitt gjort 
i år på grunn av Corona.

"Det ble derfor gjort en digital innsamling via vår flotte lokalavis Telen. Det ble gjort en livesending 22/6 med 
musikk, intervjuer mm. Under dagen løp Heine Martinsen Bø opp til Eikeskar der han møtte vår ordfører Gry 
Bløchlinger og fikk bidrag fra kommunen. Under dagene etterpå ble det avholdt flere aktiviteter. Løping fra 
Notodden til Kristiansand av vår lokale ski håp, Vebjørn Hovdejord, Hans Øyvind Sisjord, sterkt bevegelseshemmet 
man gjorde sin egen Walk & Run og flere andre stunt. Under hele tiden ble det sendt penger via VIPPS, og 
sluttresultatet ble over alle forventninger. Det har også etter dette strømmet inn penger, og vi har nå passert 
300 000,- Det er fortfarende lov å støtte! Slå den." Ref, Christer Dubrefjord.

Eller minner jeg alle om å lese Løvenytt og send inn artikler om klubben din og aktiviteter dere utfører.
Mail-adresse til Løvenytt er d.ln@lions.no

Hold avstand, vask hendene og følg de lokale bestemmelsene. 

DG Distrikt 104D
Dag Erling Pedersen
"Lions hjelper"

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



Vi nærmer oss juletider og da tenkte jeg å dele en oppskrift med dere alle. Den ligger på nettet og er 
tilgjengelig for alle, og er aldeles nydelig på smak. Tips er at den kan lagres lenge og blir bedre og 
bedre ved lagring.

Ingredienser
9 egg 500 g sukker 500 g hvetemel 500 g honning (ca 2 ½ dl)

Bruksanvisning
Visp egg og sukker til tykk eggedosis. Sikt på mel og ha i honning. 
Hvis honningen er svært fast, bør den varmes litt slik at den er lettere å blande i røren. 
Bland alt lett, men jevnt sammen. Ha røren i godt smurte og strødde former. 

Stek kakene på nederste rille i ovnen ved 170 C til de er gjennomstekte, ca 1 time. Prøv med en 
kakepinne. Steketiden avhenger blant annet av formens størrelse. Ta formen ut av ovnen og la den 
stå litt før kakene løsnes fra formene og hvelves forsiktig ut. Avkjøles på rist. 

Dette er en ekte honningkake med mange egg. Det skal ikke være hevingsmiddel i den, og heller 
ikke smør. Den kan lages enklere og rimeligere med færre egg og bakepulver i hvetemelet og noe av 
honningen byttet ut med sirup.

Honningkake (Vestfold)
Tradisjonsmat / Bakverk 

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. 31.10.2020
1. Lions Club Hemsedal 

2. Lions Club Ådal
2. Lions Club Stokke/Vear

Hvem står øverst på 

pallen i 2020/2021 ?
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Status september:
Det rører seg litt i rekruttering av nye medlemmer selv i disse tider.  Vår medlemsansvarlige i distriktet, 
Jon Andersen, melder om endringer i listen som gjør at det kommer nye klubber inn i tet. Lions Club 
Hisøy og Lions Club Lillesand skyves ned fra pallen, og på topp ligger nå Lions Club Hemsedal med 
netto 3 nye medlemmer. Hakk i hel følger Lions Club Ådal og Lions Club Stokke/Vear på delt 
andreplass med 2. Her må alle gå på med ny giv så får vi håpe trykket øker enda mer utover i året. 
Løvenytt heier på dere alle!



Det regner i mitt hår
Jeg fant dette diktet på nettet. Det er skrevet av Marit Irene Jensen. 
Hun har gitt ut diktsamlingen "Ved enden av regnbuen" gjennom Alpha Forlag
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Løvenytt Redaktørens hjørne
Litt av hvert

November - andre muligheter

Tusen takk til alle dere som sender flotte innlegg til Løvenytt, det settes utrolig stor pris på. 
November er godt i gang og vi nærmer oss desember og advendstid for fullt. Jeg hører at flere 
klubber avlyser klubbmøter på grunn av corona, og det er trist men for noen nødvendig av 
hensyn til klubbmedlemmer i risikosonen.

Med dette som bakgrunn så håper jeg at dere alle vil forsøke å teste ut digitale møtesteder. For 
de av dere som har smart-telefon så kan dere gjerne bruke face-time og se hverandre når dere 
snakker sammen. Jeg ser barnebarnet mitt på face-time 2-3 ganger i uken, slik at han skal 
huske meg når de kommer på besøk til jul. 
Det er mulig å ha klubbmøter gjennom teams, google-meet, zoom og andre digitale arenaer. 
Tiden er kanskje moden for at også Lions tar i bruk nye plattformer, og bruk gjerne barn og 
barnebarn til å hjelpe dere i gang.

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

Ønsker dere en fredelig og fin november, med en meter avstand og rene hender!

Det regner i mitt hår
samme hvor i verden jeg går
en sølepytt og et blad
høstens farger gjør meg så glad.
I nattens måneskinn
kommer tåka sigende inn
og når det gryr av dag
solen varmer
og gir velbehag. 



Sonenytt Nyheter fra
Sone 3
og Lions Club ArendalAv: Hans-Erik Grims

IPDG/admin skoleprosjekt Lungi, Sierra Leone

Prosjektet går sin gang med støtte fra klubber, 
sone og LCIF, men det trengs fortsatt mer 
penger, ca NOK 85. 000 for å få fullfinansiert prosjektet.

Årsaken til kostnadsøkning har vært og er dollarkurs (selv om den bedrer seg), økning av pris på 
materialer samt flytting av arbeidsstokken grunnet Covid-19. Dette har medført at prosjektet har blitt noe 
dyrere enn først beregnet. 
Jeg vil få lov til å nevne at LCIFs bidrar med USD 39.485,-  Dette borger for at det er et seriøst prosjekt 
det er snakk om. Derfor oppfordrer jeg klubbene i distriktet til å rekke ut en hånd til Lions Club Arendal og 
Sone 3 slik at prosjektet kan ferdigstilles som planlagt i 2021. Konto nr. 2801.16.79724

Til de klubber i distriktet som allerede har støttet prosjektet, tusen takk for bidrag !
De som ønsker bilder og regnskap vedr. prosjektet kan få det ved å henvende seg til meg.
Så vil sikkert noen spørre om hvorfor IPDG blander seg bort i dette?. Jeg var som DG administrator for 
prosjektet og ble bedt om å fortsette da det er jeg som er registrert hos LCIF i Oak Brook. 
Dette i full forståelse med dagens DG, Dag Erling Pedersen.

Med Lions hilsen

Hans-Erik Grimsrud
IPDG/admin skoleprosjekt Lungi, Sierra Leone

Skoleprosjekt i Lungi, Sierra Leone. 

Dette prosjektet som er i regi av Sone 3 og 
Lions Club Arendal, ble presentert på 
Rådsmøtet den 8. august av tidligere 
distriktsguvernør (PDG) Kjell-Tore Andersen 
fra LC Arendal. 

Bli med på kronerulling og gi et bidrag til 

Konto nr.  2801.16.79724
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Årets hovedutstiller var Torbjørn Endrerud, som benytter artistnavnet «tendart». Som billedkunstner maler han 
med akryl og uttrykker seg i en spennende og moderne stil innenfor popart sjangeren, som han selv kaller 
wpop. Hans malerier er nyskapende, ofte med utstrakt bruk av farger. Det moderne fremheves med artistiske 
skiller og gjennomgående rette linjer som gjør hans malerier gjenkjennelige og spesielle. Endrerud leverte i 
samarbeide med oss i Lions årets bilde, som er et gjenkjennelig Stokke motiv.
 
Årets øvrige kunstnere var: - Anne-Lise Toverud - Anette Pollman- Eva Brydøy - Dag Hogne Haugstad- Therese 
Vadem - Hilde Aabol- Tove Gulliksrud - Hilde Fystro Vasbø
 
Vi føler til tross for et vanskelig utgangspunkt med pandemien at utstillingen ble en suksess. Det er mange år 
siden vi har hatt mellom 3 og 400 besøkende i løpet av helgen. En årsak til det gode besøkstallet kan nok være 
at folk tenkte at endelig så skjer det noe som vi kan være med på. Vi solgte også 21 bilder og en mengde 
lodder noe vi er meget godt fornøyd med.  
 
Lions Club Stokke/Vear følger alle COVID-19 retningslinjer fra FHI. For å sikre oss et godt smittevern passet vi 
på at det aldri var flere enn 20 personer inne i lokalene til enhver tid. Alle besøkende ble loggført med navn og 
telefon nummer. Kiosksalg og servering ble utelatt. Avstandsreglene ble fulgt og Antibac var plassert ut på 
strategiske steder

Overskuddet fra kunstutstillingen fordeles til vårt humanitære arbeid primært her i distriktet, men også til 
nasjonale og internasjonale prosjekter i Lions regi. Nevner idrettslagene og speiderne her i bygda, 
og prosjektet ” Bry deg uteliv” i Tønsberg. 
Et av de største internasjonale bidragene fra en litt stolt Lions Club Stokke/Vear har vært etableringen av brønn 
med rent drikkevann i Lusaka i Zambia.

Klubben min Nyheter fra
Lions Club Stokke/Vear

Av: Einar Magnussen

Suksess til tross for Corona!
Lions Club Stokke/Vear avviklet også i 2020 sin årlige 
kunstutstilling i tidsrommet 9. - 11. oktober på Bygdetunet i 
Stokke. 
Dette var det 43. året på rad uten avbrudd, noe som vi er ganske 
stolte av. Vi var en stund usikre på om det lot seg gjøre å 
gjennomføre et slikt arrangement grunnet Corona pandemien, men 
vi bestemte etter en del diskusjon at pandemien ikke skulle hindre 
oss dersom vi fulgte de reglene som myndighetene har anbefalt. 
Årets kunstnere hadde vi allerede kontakt med og vi følte at de 
gjerne ville at utstillingen skulle gjennomføres i og med at det 
hadde vært sparsomt med slike arrangementer siden landet vårt 
delvis stengte ned i mars.   

Salgsutstillingen hadde samlet et knippe med flotte kunstnere, som 
skapte høstens hyggeligste kunstopplevelse, og som tidligere var 
det et stort spenn i våre kunstneres arbeider.Årets bilde av Torbjørn Endrerud 

Vi retter en hjertelig takk til alle som har bidratt til at kunstutstillingen 2020 ble en suksess:
• Alle sponsorer som har støttet oss i mange år
• Alle kunstnere
• Firma «Print Konsult» og Jan Oddvar Haugerød som har laget katalogen vår i en årrekke
• Stokke bygdetun 
• Alle besøkende som bidro til at utstillingen ble en suksess      
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Klubben min Nyheter fra
Lions Club Sem

Av: Mariann Valla

Ordfører Anne Rygh Pedersen fikk overrakt Lions Munnbind
fv. Mariann Valla, ordfører Anne Rygh Pedersen og Per Hilberg, 
president i LC Sem
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Alternativt Dagsverk 
I oktober 2020 ble det bestemt at Notodden 
videregående skole for 8. året på rad skal ha AD-dag 
(Alternativt Dagsverk) til inntekt for Children's Burn & 
Wound Care Foundation, CBWCF, Brannskadde barn 
og unge i Etiopia.

I løpet av 7 år har elever ved Notodden videregående 
skole samlet inn 807.215 kroner. Vi i Lions er så stolte 
og glade for denne innsatsen. Hvert år har det blitt 
arrangert turer til sykehuset i Etiopia og elever har 
deltatt på turene. I ettertid har disse elevene blitt de 
beste ambassadører for dette gode formålet og de 
holder gjerne foredrag. Slike opplevelser har også 
betydning for videre valg av studier.

Samarbeidspartnere i 8 år er Notodden videregående 
skole, LC Notodden, LC Notodden/Telerosa og Rotary 
Notodden. 

Initiativtager fra starten og ildsjel/inspirator er Ingrid 
Gurine Strand fra LC Notodden/Telerosa. Hun har selv 
erfart store brannskader.

VDG1 Christer Dubrefjord fra LC Notodden har 
arbeidet i 1 år som kirurg på sykehuset i Etiopia, 
sammen med sin kone Gunnbjørg som er sykepleier.

Sonenytt Nyheter fra
Sone 5
(Øst-Telemark og Midt-Telemark)

Av: Soneleder Torhild Kleppo

På tredje året gjennomførte de to Sandefjordsklubbene Lions 
Club Sandefjord/Sandar og Lions Club Sandefjord dugnad 
på den populære øya rett syd/ øst for Granholmen. Onsdag 
14. Oktober ble årets dugnad med å fjerne den svartelister 
rynkerosen gjennomført av 6 iherdige medlemmene i de to 
klubbene.

Vi kunne nå høste fruktene at de to foregående årenes 
arbeide ved at jobben nå var noe lettere, og gresset var i ferd 
med å etablere seg på steder hvor rynkerosene tidligere var 
helt dominerende.

Det var en trivelig dugnad i det fine høstværet hvor det også 
ble satt av tid til pølsegrilling i de drøye 4 timene vi holdt på 
ute på øya.

 

Elever ved Notodden videregående skole. 
Foto av: Ingrid Gurine Strand. 

Miljødugnad på Furuholmen i 
Sandefjordsfjorden
Av: Per Halle, Leder av miljøgruppa 
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Distriktets 3-årige 
IR prosjekt
TABITASENTERET 
i Ogre utenfor 
Riga
Av: Mariann Valla, Lions Club Sem 

DE GJØR SÅ GODT DE KAN
Igjen er TabitaSenteret i Ogre øst for Riga stengt på grunn 
av pandemien som sprer seg.
Ansatte og frivillige gjør så godt de kan for at barna skal få 
mat og også noe leksehjelp.

Distriktets 3-årige IR prosjekt nærmer seg slutten, og siste 
innbetaling fra klubbene har frist pr. 31.12.2020. Klubbene 
har så langt sluttet fullt og helt opp om prosjektet, og i 
fellesskap bidratt til at Lions 104 D kan være stolt av et 
sårt tiltrengt og velfungerende kjøkken i TabitaSenteret. I 
tillegg har mange klubber vært positive til kronerullingen 
som har gitt senteret mulighet til å gi ut matpakker etter 
koronautbruddet som har rammet svært mange.

TabitaSenteret har igjen fått beskjed om å stenge og 
begrense antall som får lov til å oppholde seg i senteret 
samtidig. De få ansatte og noen frivillige kan fortsatt lage 
matpakker som de gir ut gjennom vinduet. Noen få barn 
og unge som sårt trenger leksehjelp, kan komme til 
senteret en etter en. Senteret har sørget for hjelp fra 
profesjonelle som underviser og legger til rette for at ingen 
faller utenfor når de ikke kan samles på skolen.

At Lions-kjøkkenet i TabitaSenteret og hjelp til senteret 
skulle få så enorm betydning, hadde vi kanskje ikke sett 
for oss da distriktet besluttet prosjektet. Svært mange 
barn og unge og også mange barnefamilier har fått hjelp 
og vil få god hjelp fra TabitaSenteret fremover takket være 
Lions sin innsats og interesse for senteret. Så er det bare 
å motivere til at det gode samarbeidet som er etablert vil 
fortsette, og at Lions – klubber og medlemmer – vil 
opprettholde kontakten med våre nære venner i Ogre. 
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Årets julegave finner du på nett
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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. 

Hans Einar Thompson, Prosjektleder Miljø
Klubb: Lions Club Sandefjord
Yrke:   Pensjonist

Hva ønsker du å bidra med i ditt verv?
Bruke min kompetanse innen Lions slik at sonen og 
klubbene samarbeider om ulike prosjekter og blir enda 
bedre til å samarbeide om lokale prosjekter.

Hvor lenge har du vært medlem?
1.01.2002 (snart 19 år)

Hva var grunnen til at du ble medlem?
En kombinasjon av sosialt og veldedighet i 
lokalsamfunnet da jeg var ordfører i Folldal.

Hvordan holder du deg i form?
Liker å gå turer i nærområdet hvor jeg enn er. Forskjellige 
dugnader i Lions eller for familien.

Hva gjør deg glad?
Barn og barnebarn som lykkes med de mål de har satt 
seg

Hva ser du helst på tv?
Nyheter, sport, naturprogrammer og norske serier.

Hvor går drømmeturen?
Har feriert i mange land, men i år kjørte vi Norge på 
langs. Vi har et kjempefint, variert og vakkert land. 
Drømmeturen går imidlertid til Amerika på tvers for å 
besøke områdene hvor min bestefar bodde i 15 år og 
hvor mitt etternavn stammer fra.

Hva gjør du for å være miljøvennlig?
Sorterer alt søppel som lar seg sortere.

Ditt beste lokale turtips?
Fjellvikåsen med utsikt over Sandefjord

Hvem ville du helst strandet alene med på en øde øy?
Min kjære Ann Britt etter 48 års ekteskap.

Hva tror du vil endre seg i distriktet de neste 10 
årene?
Sammenslåtte klubber som vil fremstå som sterkere og 
kanskje tiltrekke seg yngre medlemmer.

Hva er ditt beste Lions minne?
Mottagelsen i Lions Club Sandefjord etter 8 år som 
medlem i Lions Club Folldal.

Her er årets julegavetips, hvor 
overskuddet går direkte til Lions Røde 
Fjær 2020/2021.

Kort, myke karameller, stearinlys i flott 
gaveeske eller hva med en flott caps 
eller jakke. Du finner alt på Lions.no 
nettbutikk



Klubben min Nyheter fra
Lions Club Hole

Av: Jo Henriksen
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Ulvestøtten i Hole flyttet
På sydsiden av Røyseveien, like overfor Sælabonn, 
ble det i 1963 reist en minnestein, kalt «Ulvestøtten 
ved Kastebakken».

Minnesteien, som er av ringerikssandstein, ble reist til 
minne om et barn eller en ung gutt, som ifølge et lokalt 
sagn skal ha blitt revet i hjel av ulv på plassen der den er 
reist. Sagnet eksisterer i flere varianter og har aldri latt 
seg verifisere.

Heftet Ringerike fra 1936/37 og i 2002 omtaler 
Ulvestøtten. De skriver: «Når vi vet at konfirmasjonen ble 
innført i Norge i 1736 og at kirkebøkene i Hole er intakte 
fra 1716, er det merkelig at ingen har funnet noen omtale 
av noen som er drept av ulv. Prestene i Hole har i likhet 
med andre prester, hatt som vane å skrive ned 
merknader om spesielle dødsårsaker, dersom folk var 
druknet, frosset i hjel eller lignende.» Det er altså god 
grunn til å betvile hendelsen. Samtidig påpeker 
skribenten, at det finnes flere versjoner av sagnet. Den 
ene omhandler to unggutter på vei hjem en sprengkald 
julekveld, der den ene skal har blitt offer for ulvene.

Når støtten bl ir omtalt som «Ulvestøtten ved 
Kastebakken», så skyldes det at tradisjonen var at når 
man gikk forbi stedet, så skulle man kaste friske 
grankvister på stedet.

Ulvestøtten ble i 1963 reist på det stedet der sagnet 
hevder at unggutten ble drept. Initiativet for å få reist 
minnestøtten ble tatt av Harald Throne-Holst og Hole 
Ungdomsforening.

Hole Lions syntes at statuen burde komme til heder og 
verdighet igjen. Torsdag i forrige uke tok 6 Lions 
medlemmer samt inn hyret gravemaskin og flyttet 
minnesteinen. Nå står minnesteinen fritt og åpent på 
nordsiden av Røyseveien, like ved gangveien. Vi håper 
med dette at Holeværinger og besøkende, og ikke minst 
barnehagen på Svendsrud, vil kaste et blikk på 
minnesteinen når de er ute på tur og mimre litt om «forna 
dar» 

Ulvestøtten har i de senere år levd et stusselig liv. Stedet 
har blitt delvis gjengrodd samtidig som trafikken i stor 
grad har hindret en i å ta statuen nærmere ettersyn.

Ulvestøtta ved Kasteberg, informasjon fra Wikipedia

Fotografier på Wikipedia er tatt av 
Tom Bjørnstad – Eget verk, CC BY-SA 4.0

Over ser dere inskripsjonen på baksiden, og på steinens forside står det:
"Påkast her minner om ungt liv og brå død i fjerne tider"

- Elling M. Solheim 11



Klubben min
Nyheter fra
Lions Club 
Nedre Eiker Rød Skogfrue

Av: Elin Børrud
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Pynter opp Solberglia Sykehjem
LC Nedre Eiker Rød Skogfrue har i flere år 
bidratt til at beboerne på Solberglia 
sykehjem i Nedre Eiker får en litt finere 
hage. 

Hver vår kjøper vi blomster og setter i stand 
blomsterbedene slik at de blir fine til 17. mai, 
og hver høst luker vi, setter løk og gjør 
bedene høstpene og klare for neste sommer. 
Ofte tar vi en omgang med luking i slutten av 
juni også.

De ansatte og beboerne setter stor pris på 
jobben vi gjør. Beboere går ofte tur i hagen, 
og da har de alltid noe å se på, snakke om 
og kanskje lukte på. Noen år har vi også hatt 
ulike krydderurter som kan spises. 

Dugnadene bidrar også til hyggelige 
samtaler og øyeblikk, både for beboerne, de 
ansatte og for oss i Rød Skogfrue. 



Klubben min Nyheter fra
Lions Club Tønsberg

Av: Robert Kallekleiv
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Lørdag 17. oktober arrangerte Lions Club 
Tønsberg sin etter hvert så tradisjonsrike 
granbaraksjon. 
Hvert år siden 1985 har klubben vært i skogen og 
klippet granbar, de siste 21 årene i skogen etter 
Thorstein Gjermundrød i Andebu. Granbaret 
transporteres på hengere og fordeles til den 
gamle kirkegården i Tønsberg og til Krematoriet. 

Der kan de som skal stelle graver til jul hente 
granbar helt gratis. Sammen med granbaret har 
klubben satt opp et skilt der det går frem at de 
som vil kan hente granbar og at det er gitt av 
Lions Club Tønsberg. Klubben har fått mange 
gode tilbakemeldinger på at dette er noe folk 
setter pris på.

Klubben er svært takknemlig for at nåværende 
eier, Jøran Dahl , har fortsatt med å stille skogen 
t i l disposisjon og flitt ig hjulpet t i l med 
gjennomføringen.

Ved flere tidligere granbaraksjoner har både elg 
og rådyr dukket opp for å se hvem de har fått 
besøk av, dessverre så vi ikke noe til de denne 
gangen.

Siden Granbaraksjonen nå har vært sammen-
hengende i 21år i Andebu, var det ekstra hyggelig 
å markere dette ute i skogen i solskinn med 
bålbrenning. De 6 fra klubben som deltok 
sammen med Jøran, markerte begivenheten med 
lunsj og kaffe på stedet. Som bildene viser koste 
arbeidsgjengen seg i den flotte høstsolen. 

Granbaraksjon



Klubben min Nyheter fra
Lions Club Tønsberg

Av: Robert Kallekleiv
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Lions Club Tønsberg har ukentlige bokmarked på Vallø
Lions Club Tønsberg startet bokmarked på 
Vallø i juni 2019. 

Bokmarkedet holder åpent hver søndag fra 
kl.12.00 til kl.15.00 bortsett fra ferier. 
Bokmarkedet har fått mange faste kunder og 
det dukker stadig opp nye.

Vi er stolte av den omfattende og moderne 
boksamlingen som kan by på alle sjangre 
innenfor skjønn og faglitteratur. Bokmarkedet 
er blitt et verdifullt supplement til vanlige 
bokhandlere.

Vi er bevisst på å tilby overkommelige priser 
for våre kunder - 30 kr for innbundne bøker 
og 10 kr for pocketbøker. Barnebøker koster 
5 kr.
Vi har god plass og har kunnet systematisere 
bøkene etter forfattere og sjangre. Det setter 
kundene våre stor pris på.

Vi legger vekt på at alle bøkene skal være 
pene, og vi opplever at kunder faktisk kjøper 
bøker hos oss som de skal gi bort som gaver.

Korona-situasjonen har ført til at vi har valgt å 
holde bokmarkedet stengt de tre siste ukene i 
november. Vi håper å kunne holde åpent igjen 
fra desember dersom smitte-situasjonen 
forbedrer seg. Da kan vi også tilby et enkelt 
julemarked med hjemmelagede produkter så 
som strikketøy, kaker, kranser mm. 

Bilde fra bokutsalget. Stort utvalg av bøker samt kaffe 
og vafler til besøkende. 

Dugnadsgjengen Finn,Jan og Gunnar i full gang med 
montering av skilt.



Inntektsgivende aktiviteter
Av inntektsgivende aktiviteter vil vi 
nevne særlig 3 gode aktiviteter for vår 
klubb. 
Den andre lørdagen i februar 
arrangerer klubben vår tradisjonelle 
februarfest som har gått hvert år 
siden 1979. Medlemmene selger ca 
250 billetter. På festen serveres reker 
med tilbehør, det er gjerne litt 
underholdning og det spilles til dans. 
Med billettinntekter, salg av forskjellig 
drikke og et stort kakelotteri, blir det 
et overskudd på ca 30000 kr som blir 
gitt til gode formål i bygda.
Videre fyller vi opp plastspann med 
sand hver høst/vinter som selges fra 
bensinstasjoner og butikker. 
Overskuddet av dette blir anslagsvis 
30000 kr. 
Etter kommunevalget hvert fjerde år, 
har klubben i nær 40 år, gitt ut en 
såkalt kommunekalender. Den 
inneholder opplysninger om alle 
kommunale råd og utvalg, frivillige lag 
og foreninger og næringslivet blir 
presentert gjennom annonser. En 
kalenderkomite administrerer og 
medlemmene selger annonser. 
Overskuddet blir ca 80000 kr

Klubben min Presentasjon av
Lions Club Sigdal

Av: Håkon Frøvold
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Av: Robert Kallekleiv

Historie
Klubben ble stiftet 15.januar 1968. Petter Bakke var initiativstaker og klubbens første president. LC Ringerike var fadderklubb.
Det var viktig å opparbeide en viss kapital i klubben og det første året startet man opp med lyskontroll av biler. Det var suksess og 
det innbrakte 440 kr netto i klubbkassa. Juletresalg og et lotteri der premiene var tre fullt utstyrte dokkestuer var andre aktiviteter. I 
tillegg ble det satt i gang med bingo, der medlemmene skulle invitere med seg 2 – 3 gjester hver. Klubben kom også i gang med 
salg av sandsekker som veide 25 kg med en salgspris på kr 10,- pr sekk
I Lionsåret 1978/79 ble klubben forespurt av Sigdal kommune om den kunne tenke seg å ta på seg arbeidet med å rydde opp i alle 
bilvrakene som befant seg rundt om. Det ble samlet inn 96 bilvrak den høsten og levert til Ring Teigens skraphandel, Hokksund. 

Denne oppryddingsaksjonen ble avsluttet 1980, med en samlet inntekt for 
klubben på 88000 kr. I 1993 satte klubben i gang en innsamlingsaksjon av 
klær, idrettsutstyr, leiker og sykehusutstyr til Klimovitchi i Hviterussland. 
Det var et samarbeid med LC Østre Toten og medlemmer fra vår klubb stilte 
opp med tre vogntog for å få med alt utstyret.

I 2012 var klubben, sammen med LC Krødsherad og LC Modum, arrangør 
av ungdomsleiren CampTroll. På distriktsmøtet i Røyken i 2014 ble Magne 
Thorrud fra klubben vår, valgt til DG. Dermed ble klubben vertskap for 
distriktsmøtet i 2015. Arrangementet er det største som LC Sigdal har stått 
for og det ble i alle henseende svært vellykket.

Klubben har tre medlemmer som er tildelt Lions høyeste hedersbevisning, Melvin Jones.
Fra 1994 har klubben støttet lærere som har deltatt på kurs i undervisningsopplegget Mitt Valg. Klubben har 3 ganger, senest i 
2017, arrangert grunnkurs og påbyggingskurs for ansatte i barnehager og barneskoler, i tillegg til å forsyne elever og lærere med 
nødvendig materiell.

Serviceaktiviteter
Klubbens serviceaktiviteter 
omfatter bl.a. økonomisk 
støtte til bygdas Røde Kors, 4-
H klubber, skolemusikkkorps, 
ungdomsutveksling, og 
innredning og utstyr til 
Sigdalsheimens lindrende 
avdeling.

Klubbmøtene
har et nokså fast opplegg. De starter med en formell del på ca 
en time, der Lionssaker tas opp. Deretter er det bespisning 
som etterfølges av en sosial del. Da er det anledning til å 
kjøpe seg forfriskninger og ellers delta i samtaler og 
meningsutvekslinger. Av og til er det kåseri over ulike temaer 
som ikke nødvendigvis dreier seg om Lions.



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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November
15 Frist for klubbene til å sende vinnertegningen(e) til distriktsguvernør (poststempeldato)
20-22 Guvernørrådsmøte Gardermoen
27-28 Styremøte fredag og Rådsmøte lørdag i distriktet, digitalt på teams

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.
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 Kongsberg Syd

Av: Anne-Britt P. Øyen

Som Anne-Britt skriver så er det ikke så 
lett å møtes eller finne på noe hyggelig i 
disse koronatider.  
Klubben har valgt å ligge lavt (helt nede) frem 
til jul, men får kanskje til et julemøte med litt 
god mat. Som alle oss andre håper også 
Lions Club Kongsberg Syd at situsjonen i 
Norge og verden bedrer seg snart. Folk er 
slitne og leie, samtidig som vi priser oss 
lykkelige fordi bor i Norge. 

Klubben har likevel fått til en flott klubbkveld 
på Vestsiden ungdomsskole, og vi har fått 
være med dem på omvisning.

Kongsberg har fått nok en ny flott skole. 
Vestsiden ungdomsskole åpnet i fjor, så dette 
er andre året. De fleste har hørt mye skryt om 
skolen: den er bærekraftig -bygd helt etter de 
nyeste og mest moderne prinsipper.
Rektor Baard Olsen ønsket oss velkommen 
og ga oss fin innformasjon om bygget, 
ungenes trivsel og viste oss rundt i forskjellige 
klasserom. Et vakkert og funksjonelt bygg. 
Imponerende. Ailo Jensen (glasskunstner fra 
Kongsberg) og Helge Korvald står for noe av 
utsmykningen.

Det var en «vanlig» klubbkveld  
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7 av 8 skoler i Røyken deltok i 
tegnekonkurransen
Av: Ann Mari Kjærsund, Lions Club Røyken/Myrahvarf

LC Myrahvarf Røyken har av viklet 
tegnekonkurransen med 7 av 8 skoler i 
Røyken.

Lions Club Røyken Øst er med og dekker 
utgiftene.

Følgende skolevinnere:
Spikkestad skole: Toril Malagrabe
Nærsnes skole: Emma Stensberg
Frydenlund skole: Timian Alexander
Slemmestad skole: Sandra Harmeet Singh
Torvbråten skole: Selma Lovise
Sydskogen skole: Elise Grøndalen
Midtbygda skole: Kayla Abel Minatsis

Våre 2 jurymedlemmer , Vivian Zahl Olsen og 
Randi Bjerkås Lyngra syntes det var mye flott 
å velge mellom, men falt til slutt på 
Midtbygda skole med Kayla Abel Minatsis's 
tegning som går videre.

Damene i komiteen fra Myrahvarf er Elisabeth 
Sørmo, Helga Inderøy og Laila Jørgensen. 

På bilde med  vinnertegningen, ser dere våre 
2 i juryen.
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På tross av C-19 epidemien klarte Lionsklubbene i 
Asker også i år å gjennomføre årets Lions 
Fredsplakatkonkurranse for 7-klassinger.

Fredsplakatkonkurranse arrangeres om høsten i 
forbindelse med FN-dagen. Dette er en verdens-
omspennende konkurranse, og i Asker har skolene deltatt i 
nærmere 20 år. Temaet dreier seg alltid om fred, i år var 
oppgaven 'Peace through Service’ eller ‘Fred gjennom å 
hjelpe’. Konkurransen skal inspirere elevene til å tegne et 
forslag til en flott plakat.

Det var samlet representanter for elever fra 11 skoler i 
Teatersalen i Asker Kulturhus 22. oktober. Fem utvalgte 
tegninger fra hver skole var også utstilt i gangen utenfor 
salen denne dagen.

Det var lagt opp til et enkelt arrangement rundt kåringen. 
Soneleder Kay Arne Sørensen ønsket velkommen og ledet 
allsang med ‘En verden full av stjerner’ som tradisjonen er. 
Vi fikk musikalsk underholdning fra Anja på saksofon og 
Yun-Ji på fløyte, begge elever på Vettre skole. 

Hans Jørgensen, som er distriktets koordinator for Lions- 
konkurransen orienterte om prosessen rundt denne og 
Tove Annexstad snakket om programmet Mitt Valg, et 
pedagogisk opplegg mot rus og mobbing som tilbys alle 
skoler i Asker.
Vinneren av konkurransen i Asker ble Erik Zhang fra Vettre 
skole, og han ble behørig hyllet av sine medelever under 
en tilstelning i Asker Kulturhus torsdag 22. oktober. Vår 
ordfører Lene Conradi var som alltid tilstede og overrakte 
ham prisen. Bildene som var levert inn hadde høy kvalitet, 
og det var en krevende jobb å velge ut ett av dem. Erik fikk 
prisen for sine klare farger og enkle, klare former som er 
lette og se og oppfatte.

Asker også med stor deltakelse i 
Lions Fredsplakatkonkurranse 
Av: Tove Annexstad, Lions Club Asker/Røyrin

Eriks tegning skal nå konkurrere med 
bidrag fra andre deler av vårt distrikt. 
Vinnertegningen i distriktet blir deretter 
vurdert opp mot vinnertegninger fra 
andre distrikt i landet. Vinnertegningen 
i Norge er til slutt med i en 
konkurranse med vinnere fra hele 
verden. Lions International er 
høringsinstans i FN i saker som gjelder 
barn og ungdom, og skulle Erik være 
så heldig å vinne hele konkurransen, 
får han tur til New York og FN.

Vi krysser fingre for at Eriks tegning 
går videre! 

Erik Zhang sammen med ordfører Lene Conradi. 
Foto: Kay Arne Sørensen
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Klubben min Nyheter fra
Lions Club Tvedestrand

Av: Tore Moen

Lions Tvedestrand er en av mange søkere til krisepakken 
som regjeringen tildelte til frivilligheten. Vanligvis tar Lions 
Club Tvedestrand inn mellom 120.000 og 140.000 kroner på 
det årlige loppemarkedet. Men i år ble markedet avlyst.

I Lions Tvedestrand er gleden stor. Da inntektene fra det 
årlige loppemarkedet forsvant, strakk staten ut en hånd.

- Man kunne søke på inntil 70 prosent av inntektsbortfallet. 
Det gjorde vi, og vi fikk hele beløpet, sier en fornøyd leder av 
Lions Tvedestrand, Arne Martin Gjøseid.

Krisepakke tildelt

13 oktober var Lions Club Tvedestrand på omvisning i 
Tvedestrand Videregående skole. 
Det var Gøran Isaksen, avdelingsleder, som ønsket oss 
velkommen og var en utmerket guide. Skolen har for tiden 
530 elever som er fordelt i spesialrom/haller som er over 4 
etasjer. Arealet er på ca. 14000m2. 

De har et meget allsidig linjevalg, men for oss var det et 
fantastisk anlegg som ble vist frem og fanget vår 
oppmerksomhet. Det er bygget om et senter som innholdet 
kantine og foajé, med sideutganger derfra til de forskjellige 
avdelingene. Bygget skal gå i pluss på energi og da er det 
også inkludert oppvarmet dekke på fotballbanen utendørs 
på vinterstid. Grunnet at det var mørkt fikk vi ikke se 
utendørs friidrettsanlegget og området ned mot Mjåvann. 

Takk for en flott kveld og tusen takk til Gøran for 
omvisningen. 

Omvisning på Tvedestrand Videregående skole
Av: Arne Martin Gjøseid på klubbens facebook side
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