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

Hei alle sammen
Det er begynner å bli julestemning rundt om i klubbene, men i sterk konkurranse med Covid 19. 
La jula vinne!

Hvordan skal vi avholde julemøtene? Hvor mange kan vi være? Kanskje vi må bytte møtelokalet til et som er større. 
Svaret på dette vet vi ikke helt enda, men det er viktig å følge med på hvordan smitten sprer seg. En ting er sikkert, 
hold motet og humøret oppe! Vask hendene, hold avstand, bruk maske der det er nødvendig og ta vare på 
hverandre !

Vinneren av Fredsplakatkonkurransen i distriktet vårt er nå kåret, og sendt til landsfinalen. Juryen bestod av Tine 
Blix og Morten Reigstad. Begge utøvende kunstnere fra Asker. Prosjektleder Hans Jørgensen og DG var til stede. 
Avgjørelsen var ikke lett, men til slutt ble juryen enig. Mange flotte tegninger å velge i.

Den nye hjemmesiden er oppe og går. Det mangler en del elementer, men alt kommer på plass etter hvert. Ha litt 
tålmodighet. Det blir arbeidet med å lage kurs som også kan brukes på Web.
21 november var det GRM på Teams. Tar bare med noen notater her.

Alle våre fadderbarn i Balikudembe blir tatt hånd om. Alle avgangselever er tilbake på skolen.

Campaign100 aksjonen for å styrke LCIF fondet med 300 millioner USD går videre. Det er samlet inn ca. 7 mill. kr, 
mens målet for i Norge er 18,5 mill. Distriktet vårt har bidratt med i overkant av  kr. 900.000,- så langt, litt lavere enn 
forventet. En god måte å bidra på er å dele ut Melvin Jones som koster USD.1000,-. Har dere ønske om å bli en 
modell klubb ta kontakt med distriktets C100 koordinator Helene Steindal, mailadresse d.lcif@lions.no. Hun stiller 
også opp på klubbmøter og sonemøter digitalt for presentasjon av kampanjen.
LCIF-dagen (12 Juni) eller vaffeldagen er et nytt konsept som Campaign100 jobber med. Inntekter til LCIF. Her 
kan vi i Lions vise oss frem og kanskje få noen flere medlemmer.

RM 2021 kan også bli en utfordring. Hvis alle delegater møter på RM, blir antallet pr i dag ca 946. GS Hroar 
arbeider med en alternativ løsning for RM.

Guvernørrådet velger å følge Frivillighet Norge sin veileder i smittevern i hovedsak. Skal bli lagt ut på vårt intranett/
Gnist.

Vi hadde også rådsmøte 28 november på Teams. Teams fungerte veldig bra og kan også anbefales for styremøter 
og klubbmøter i disse Covid 19 tidene. Takk til alle som deltok.

Desember er måneden vi gir gaver til hverandre. «Den som gir, får mest tilbake. Det slår aldri feil». Sitert Walt 
Whitman. Det er jo det vi i Lions gjør. Husk å dele informasjon gjennom Løvenytt.

Ønsker alle en velsignet god jul og et godt nytt år.

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. 30.11.2020
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 november:
Vi har ikke noen ny status for november grunnet utfordringer med noen feil i medlemsregisteret som 
må korrigeres. Vi beholder derfor statusen fra oktober med Hemsedal, Ådal og Stokke/Vear i ledelsen.

Det er gått ut informasjon til alle klubber om å sjekke medlemsregisteret i Styreweb slik at vi kan få 
tilbakemeldinger om eventuelle feil, så det håper jeg at dere alle gjør.

Det viktige er at konkurransen om å bli best på medlemsutvikling fortsatt pågår, så bare å stå på!

I disse dager kan vi lese om mennesker som ønsker å bidra med å hjelpe andre. Covid-19 forårsaker 
mye utfordringer for oss, men kan også være en døråpner for flere medlemmer som ønsker å bidra.
Ta vare på de muligheter som byr seg, og stå på i konkurransen, så kommer vi med ny sekundering på 
nyåret.
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Når himmelen faller ned
Fra singelen med samme navn som kom ut i 1998

Anne Grete Preus er en av mine favoritter når det kommer til låtskrivere, og dette er kanskje 
en av de fineste vinterlåtene.

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. 
Desember er godt i gang og de fleste av oss har pyntet til jul. Jeg håper dere alle får anledning 
til å se hverandre i klubbene rundt om, enten fysisk eller via digitale møter.

Desember er forbundet med jul og høytidsstemning, selv om det faktisk er den mørkeste 
måneden i året. Veldig mange, meg selv inkludert, tenner mye lys både inne og ute. Da er det 
viktig å huske på å slukke levende lys slik at vi alle unngår kjedelige uhell.

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

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

Det snør himmelsk korrekturlakk
Over feilstavet sommer
Og hør bylarmen forsvinner
Under dalende flommer
Vi har hørt at ingen snøfnugg er like
Og sånne under kan en tenke på en stund
Jeg lener hodet helt tilbake
Og får et iskyss på min munn
Og får et iskyss

Det snør stumme stjernesøstre
Fra usynlige munner
Og ør av angrepet fra myldrende lydløse sekunder
I dag inntas jorden av en himmelsk hær
Uten våpen tvinges hele byen i kne
Alt går litt langsommere her på jorden
Når hele himmelen faller ned
Når hele himmelen faller ned

Takk for den unyttige snø
Til bry og til besvær
Nå inntas jorden av en himmelsk hær
Uten bomber og granater
Tvinges hele byen i kne
Alt går litt langsommere her på jorden
Når hele himmelen faller ned
Når hele himmelen faller ned
Hele himmelen
Når hele himmelen faller
Når hele himmelen faller ned

Alt går litt langsommere her på jorden
Når hele himmelen faller ned
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Melvin Jones
Tildelt 
Alexander Paulsen 
og Vidar Sannes

Av: Øyvind Aasen, Lions Club Kristiansand / Tveit

På sommer møtet 5/6-2020 fikk Alexander 
Paulsen og Vidar Sanne tildelt Melvin Jones 
Fellowship Award.
 
Alexander har vært med i Kristiansand/Tveit Lions 
Club i 10 år og Vidar  i 27 år.
 
Begge er typiske ja mennesker, har hatt flere verv i 
klubben og Lions for øvrig,  og har gjort en 
formidabel  jobb for LC Kristiansand /Tveit  gjennom 
disse årene.
 
Klubben er skjønt enig i at dette er en fortjent 
utmerkelse til begge to.
 
President Tony Søllesvik og Vise president Svein 
Thoresen holdt tale og delte ut utmerkelsene.

Alexander Paulsen og Vidar Sannes 
hedret med Melvin Jones! 

Fra venstre: Svein Thoresen, Vidar Sannes, Alexander 
Paulsen og Tony Søllesvik, Foto Øyvind Aasen 

Klubben min Nyheter fra
Lions Club Ådal

Av: Odd Espegren

Julegaver til Barnevernet 
Tradisjonen tro har Lions Club Ådal også i år gitt julegaver til 
barn som barnevernet har kontakt med.

I år var det ekstra hyggelig å handle julegaver sier Arnhild og 
Henriette. Vi hadde dobbelt så mye penger å handle for, fordi 
Sparbankstiftelsen hadde gitt Lionsklubben en gave til formålet. 

I tillegg handler vi alltid gavene hos KappAhl. De gir oss gode 
rabatter, så vi får ekstra mye for pengene, og i år hadde den 
hyggelige betjeningen plukket frem alt som skulle handles på 
forhånd, så for oss var det bare å gjøre selve innpakkingen.

Henriette og Odd fra Lions Club Ådal overleverte pakkene til Tone 
hos barnevernet, og fikk lagt dem under juletreet 
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Klubben min Nyheter fra
Lions Club Hole

Av: Jo Henriksen

Tirsdag kveld lå Bønsnes kirke badet i 
flombelysning. Etter en god dugnadsinnsats av 
medlemmer i Hole Lions og innkjøp av nye lys, 
kunne endelig Bønsnes kirke lyse opp i 
kveldsmørket. 

Bønsnes kirke er omkring 800 år gammel. Kirken skal 
etter sagnet ha blitt bygget etter at Olav den hellige 
var nær på å forlise på Tyrifjorden. Historien er god, 
men neppe sann. Mest sannsynlig ble kirken bygget 
på begynnelsen av 1200-tallet. De fleste kirkene på 
denne tiden ble bygget i tre, og mange revet eller av 
andre årsaker ikke bevart. De fleste kirkene på denne 
tiden ble bygget i tre, og mange er revet eller av andre 
årsaker ikke bevart. Bønsnes kirke ble bygget i stein, 
og steinkirken på Bønsnes står der i dag som den 
gjorde for 800 år siden. 

Kirken var opprinnelig en gavekirke som ble driftet og 
kostet av de lokale bøndene. I dag ligger den daglige 
driften av Bønsnes under Hole sokn på lik linje som 
Hole kirke. De offentlige bevilgningene er langt nær 
nok til å finansiere alt som den gamle ærverdige kirken 
krever. Derfor er den avhengig av ildsjeler og gaver. 
Med gaver fra bl.a. Sparebankstilftelsen ble taket 
reparert for 3 år siden og veggene ble kalket. I år kom 
sprinkleranlegg på plass. Innvendig har kalkmaleriene 
blitt restaurert. 

Bønsnes kirke har tidligere vært flombelyst, men 
tidens tann har også tæret på det elektriske anlegget. 
Det synte Hole Lions de måtte gjøre noe med. I fjor 
sørget Lionsklubben for flombelysning av Hole kirke, 
og i år var det Bønsnes kirke sin tur. Nå fremstår 
Bønsnes kirke som et landemerke på Røysehalvøya. 

Mens Bønsnes kirke har stor aktivitet om sommeren 
med konfirmasjoner, dåp, brylluper, konserter og 
gudstjenester, så er livet relativt rolig i kirken på kalde 
og mørke kvelder. Desto hyggeligere er det derfor å 
kunne lyse opp kirken med håp og utsikt til varme og 
lyse sommerdager. 

Bønsnes kirke flombelyst  

Bønsnes kirke i flombelysning

En trast gjeng med kabelgrøftegavere: Fra v. Svein 
Konrad Blesvik Eriksen, Bjørn Johnsen, Jo Henriksen, 
Torleif Haavi og Morten Huseby 
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Klubben min Nyheter fra
Lions Club Risør

Av: Thomas Juell

Juletradisjoner bør holdes i hevd, så også denne. 
Gjennom mange år har Risør Lions club møtt opp på 
Frydenborgsenteret på lørdagen før første søndag i 
advent med blomsteroppsatser. 

Dette har vært en meget trivelig tradisjon hvor 
medlemmene har gått rundt, til og med sunget en 
julesang eller to med de eldre mens de plasserte 
blomstene på de forskjellige avdelingene. Denne 
tradisjonen tror vi har vært like givende for de 
Lionsmedlemmene som var til stede som for de eldre 
som mottok blomstene.

På grunn av Coronaepedemien som herjer verden rundt, 
så har Lionsmedlemmene ikke kunnet benytte seg av 
Lionsstua på Frydenborgsenteret hvor vi tradisjonelt 
holder våre møter. Av samme årsak så måtte denne 
blomsterrunden med utdeling av blomster til de eldre, 
kuttes ut i år. Men tradisjoner skal holdes i hevd, om enn 
på en annen og mer snever måte. Lionsmedlemmene var 
skjønt enig i at blomstene skulle avleveres i år som i 
tidligere år. Så i stedet for å møte opp mannsterke og gå 
fra avdeling til avdeling, ble det til at to av medlemmene 
måtte nøye seg med å avlevere blomstene utenfor døren 
til Frydenborgsenteret, noe som ikke blir helt det samme. 
Men, sier Risør Lions Club, vi er sikre på at de eldre får 
like mye glede av de flotte blomsteroppsatsene i denne 
adventstiden som i tidligere år. 

Risør Lions Club ønsker alle på Frydenborgsenteret, 
både beboerne såvel som de ansatte, en riktig God Jul.
Julehilsen selvfølgelig til alle Lions som leser dette. 

Blomster til Frydenborgsenteret julen 2020.
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Klubben min Presentasjon av
Lions Club Hisøy

Av: Arnfinn Olimstad

15

Andre aktiviteter som både gir inntekt, men også 
glede:
Hver førjulstid er vi serveringshjelp på Nyskogen bo- 
og omsorgssenter ved den store julemiddagen for 
pårørende og beboere. Her bidrar Hisøy Lions med 
både praktisk hjelp og store bløtkaker til 100 
mennesker. 

En viktig begivenhet som vi har overtatt for sonen er 
en stor juletrefest for psykisk utviklingshemmede. 
Hvert år har denne julefesten på nyåret samlet nesten 
100 ivrige deltakere fra hele regionen godt fulgt opp 
med Grimstad musikkorps som hovedattraksjon, og 
selvsagt kommer nissen.
 

Historie
Hisøy Lions ble stiftet i 1985 med 21 chartermedlemmer hvor 5 chartermedlemmer fortsatt har sitt medlemskap. I dag har klubben 27 
medlemmer og møter hver 2. tirsdag i måneden. Hovedaktiviteter i klubben har variert noe fra år til år.

I vår «grønne ungdom» hadde vi dekkskiftaksjon som innbrakte over 15000 kr på en lørdag ettermiddag om høsten. Nå etter 35 år har vi gått 
over til noe som ikke er så fysisk krevende.

Hovedaktiviteter I Hisøy Lions 2020
I vårt distrikt har alle bilforhandlerne gått sammen 
om å arrangere en bilmesse. Hisøy Lions har 
oppdrag her som parkering- og ordensvakt, 
informanter og medhjelper i messeområdet. Dette til 
stor glede for arrangørene.

Tulipanaksjonen har selvsagt klubben vært en del av 
vårt Lionsarbeid i alle år. Her har vi faste «kunder» 
som vi tar opp bestilling fra og levere tulipanene på 
kontor/hjemme eller der kundene måtte ønske det.

De siste 10 årene har vi også arrangert en egen turmarsj, 
Hisøymarsjen, som har fått godt fotfeste i lokalmiljøet. 
Selv i Corona-tiden nå i høst 2020 møtte det opp nesten 
200 mennesker. Alle skulle ut på tur i Hisøys vakre 
skogsområder og stier.

I fem år har Hisøy Lions og Hisøy Historielag hatt et 
samarbeid om en egen HISØYKALENDER. Denne 
aktiviteten har gitt Hisøy Lions både PR og god inntekt. 
Kalenderen blir trykket i 600 eks. og fordelt mellom 
Historielaget og Lions (40/60%). Her er det store 
sponsorinntekter og salg som gir et godt overskudd til 
klubbens aktivitetskasse.

Hisøy Lions startet opp ungsomsklubben Corner 
for noen år siden. Vi låner lokaler på skolen som ble 
kraftig oppusset før oppstart. I dag drives klubben 
av skolen med økonomisk støtte fra vår klubb.

Idrettslaget og Lions går hånd i hånd på Hisøy. Vi er 
profilert på bane og på hjemmeside som en av 
idrettslagets viktigste sponsorer. Mange prosjekter 
og barnegrupper har fått penger fra oss.
Mange barn kan ikke være med på sosiale 
aktiviteter på grunn av økonomi. 

Hisøy Lions har opprettet et hjelpefond som det 
kan søkes støtte fra. Fondet kan brukes av alle 
trengende på Hisøy.

Hisøy Lions har gjennom 35 års virksomhet tilført 
lokalsamfunnet flere ti-tall tusen kroner og hvert år 
har vi hatt en omsetning på ca. 100.000 kr

Serveringsgjen
gen fra Hisøy 
Lions på 
Nyskogen bo- 
og omsorgs-
senter. 
Foto fra Hisøy 
Lions arkiv
 

Festkomiteen 
klar til 
juletrefest.

Foto fra Hisøy 
Lions arkiv
 

Det siste Hisøy Lions gjorde var å gi en praktisk 
gave til Houenly dagsenter, Elim.
Hisøy Lions har en policy om at store deler av 
innsamlede midler skal tilbakeføre i lokalmiljøet!
I høst fikk president Arnfinn Olimstad en enkel søknad 
fra Houenly dagsenter om tilskudd til bålpanne og 
benker til bruk for brukerne av senteret. Søknaden ble 
oversendt til chartermedlem og leder av service-
komiteen Eilert Vierli. Han la søknaden fram på et 
klubbmøte og fikk klarsignal for å fortsette.

To flotte benker i grov plank, pent beiset og merket 
med skiltet, Gave fra Hisøy Lions, ble plassert på 
terrassen utenfor oppholdsrommet sammen med en 
flott bålpanne med vintertrekk en gråværsdag i slutten 
av oktober. Vi ønsker beboerne på Houenly, dagsenter 
Elim, lykke til videre.
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Distriktets 3-årige 
IR prosjekt
TABITASENTERET 
i Ogre utenfor 
Riga
Av: Mariann Valla, Lions Club Sem 

STOR TAKK FRA TABITASENTERET! 
TabitaSenteret sender medlemmene i vårt distrikt en stor takk for at de 
ansatte og frivillige ved senteret kan glede mange barn og familier med 
litt ekstra til jul til tross for pandemi og nedstengning.

De siste par ukene før jul er de i gang med å forberede måltider og pakke 
matesker som kjøres ut til fattige barnefamilier, i alt besøker de vel 50 familier. 
TabitaSenteret har ca. 120 barn tilknyttet senteret. Disse barna er ikke kjent 
med julefeiring – de har ingen juletradisjoner og for dem er julen som alle 
andre dager. TabitaSenteret ønsker å gi barna oppmerksomhet og pakker 
julegaver og lager julekort. Senteret tar imot de yngste jentene en etter en og 
lager ingefærbrød sammen med dem for å gi dem et lite glimt av julefølelsen. 
Noen av barna får også mulighet til å lage julepynt og pynte juletreet i 
TabitaSenteret.

Fortsatt er det mange barn som daglig kommer til senteret og henter poser 
med mat og drikke – det er kanskje det eneste måltidet barna får gjennom 
dagen. Senteret vil være offisielt stengt to dager i julen, noe som krever god 
planlegging for å ta vare på de mange som er avhengig av hjelp fra 
TabitaSenteret. 
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Klubben min Nyheter fra
Lions Club Sem

Av: Mariann Valla

Lions Club Sem har de siste 20 årene gitt ut 
Tønsbergkalenderen, men ikke i år. 

Ungdomsskoleelevene på 8. trinn i Tønsberg har 
hvert år solgt kalenderen, men på grunn av 
pandemien har Lions Club Sem i år besluttet ikke å 
produsere kalenderen. Lions ønsker ikke at elevene 
skal ut å selge kalenderen, men være med i den 
nasjonale dugnaden ved å ta vare på 
smitteverntiltakene.

Tønsbergkalenderen har i alle år finansiert Lions 
Skoleprosjekt – et prosjekt i ungdomsskolene i 
Tønsberg kommune hvor hensikten har vært å skape 
et godt klassemiljø med trygge elever, samt skape 
klare holdninger mot rus og rusmisbruk. Ca. 8000 
elever har vært med i Lions Skoleprosjekt siden 
oppstarten i 2000, og skolene har vært meget godt 
fornøyd med resultatene.

Tønsbergs Blad 15.11.2020

Den populære Tønsbergkalenderen 
lages ikke i år
Av Mariann Valla, Informasjonsansvarlig i Lions Club Sem 

I og med at salget av Tønsbergkalenderen 2021 
uteblir, må Lions Club Sem inneværende skoleår 
redusere sin aktivitet mot skolene. Alle tre trinn i 
ungdomsskolene i kommunen vil nok savne tiltakene 
som i alle år har blitt høyt verdsatt blant elever og 
lærere. Mange vil nok også savne kalenderen som år 
for år har blitt mer og mer etterspurt. Lions-klubben 
ønsker på ingen måte å avslutte kalenderen og 
skoleprosjektet, men håper å komme sterkere tilbake 
og kunne tilby Tønsbergkalenderen for 2022. 

Her Tønsbergkalender 2020, og som vi får se igjen for 
året 2022.  Foto: Eva Berg, Tønsberg Kamera Klubb 

Også i år har LC Sem fått mulighet til å være med å 
bidra i julefestprosjektet som startet opp i 2015. Dette 
er andre året at Lions-klubben er med og bidrar til at i 
alt 170 vanskeligstilte barnefamilier rundt omkring i 
kommunen får en julehilsen i form av mat og gaver.

Prosjektet er koordinert av barnevernet, et samarbeid 
mellom flere etater i Tønsberg kommune som jobber med 
barn og unge, det private næringslivet og veldedige 
organisasjoner.
Julekassene er tilpasset hver enkelt familie i forhold til hvor 
stor familien er og hvilken alder barna har. Kassene er 
tettpakket med tørrmat. I tillegg deles det ut samme antall 
poser med ferskvarer og godterier, samt vanter, sokker og 
høyst aktuelle gavekort.
Alle barn og unge i et land som Norge fortjener å få 
julegaver og spise seg mette i julen. LC Sem er takknemlig 
for å kunne bidra i prosjektet spesielt når en pandemi gjør 
dagene enda mer utfordrende. 

JULEHILSEN TIL VANSKELIGSTILTE BARNEFAMILIER



Klubben min Nyheter fra
Lions Club Tønsberg

Av: Robert Kallekleiv

Etiopiaprosjekt  – forsendelse av stomiposer                           
Lions Klubb Tønsberg var på søken etter et 
utenlandsprosjekt der vi personlig kunne følge opp at 
pengene går til ønsket formål. 
25.april 2016 stod det et helsides oppslag i Tønsberg Blad 
om en kirurg som da jobbet på Vestfold Sentralsykehus i 
Tønsberg. Han hadde de seneste årene reist flere ganger til 
sykehus i Etiopia, Addis Abeba, Sodo og ute i grisgrendte 
strøk for å hjelpe de lokale legene med operasjoner, 
innføring av mer moderne måter å operere på og moderne 
operasjonsverktøy.
Etter foredrag på et medlemsmøte, ble klubben vår 
fullstendig solgt. Etter at vi fikk se de kummerlige 
forholdene de hadde for å utføre slike operasjoner på og de 
primitive hjelpemidlene de hadde, innså vi fort hvilke 
enorme lidelser dette var for menneskene som ble berørt.

Når folk i Norge får utlagt tarm 
får de utlevert sterile stomiposer 
til oppsamling og tetting av 
operasjons hull. Når disse enten 
dør eller får tilbakeført tarmen, 
kan utleverte og ubenyttede 
stomiposer ikke leveres tilbake 
etter norsk lov og de vil bli kastet selv om de er helt sterile.

Kirsti Eie Nørgård i har engasjert seg sterkt i dette arbeidet 
og samarbeider tett med Camilla Løvall, medlem og eneste 
stomisykepleier på sentralsykehuset. Kirsti setter seg i bilen 
så snart hun får en telefon fra sine samarbeidspartnere 
enten det er sykehusene i Østlandsområdet , eller andre 
helserelaterte institusjoner.  Fra vi startet i 2016  har hun 
jevnlig reist for å hente og kommer hjem med full bil gang 
på gang. Stomiposene blir mellom lagret på vårt boklager 
på Vallø, for så å pakke om og komprimere mest mulig før 
videresending til de to sykehusene vi er i kontakt med i 
Etiopia. De fordeler så dette ut til nye og tidligere opererte, 
etter gitte kriterier.
Vi har ved noen anledninger  hatt Etiopialegen, Bjarte 
Tiedemann Andersen, med på sonemøtene der han har vist 
frem bilder og fortalt fra arbeidet i Etiopia. Deltakerne på 
sonemøtet ble så grepet av det de så at det for noen år 
tilbake ble besluttet å lage  dette til i utgangspunkt et toårig 
soneprosjekt. I våres, kort tid før soneprosjektet gikk ut, 
viste vi frem resultatet av arbeidet. Dette ble så gripende  
informasjon at sonen valgte å forlenge prosjektet ut dette 
Lions året.

På grunn av korona  ble det en liten stopp i sommer, fra 
oktober og fram til d.d. har det gått utfra vårt lager 370 kilo 
dvs. 28 kasser , samtidig har det også blitt sendt ut 10 
kasser fra samarbeidspartnere i Østfold. Vi har fremdeles 
nok på lager til en ny sending, det vil bli gjort rett etter jul, 
da vil midlene som sonen har donert bli brukt.

Tilgangen til poser har ikke vært noe problem, det er å få 
inn nok penger til frakten som er utfordringen. LC Tønsberg 
synes det er synd at gode, sterile og nye poser blir kastet 
og vi har da ved flere anledninger gjort tilleggsbevilgninger 
for å få mer av gårde.  Klubbmedlemmene har hele tiden 
vært positive til bevilgningene da de ser hvordan dette kan 
endre fremtiden for mange som ellers ville blitt utsatt for 
enorme lidelser og kanskje død.

Utover stomiposer har LC Tønsberg for en tid tilbake 
bevilget kr. 200.000 til oppgradering av en operasjons stue 
ved et sykehus og innkjøp av utstyr for å kunne foreta 
moderne kikkhull operasjoner. 

Lions har gjort, inviterte han medlemmene i sone 6 på en 
tur til Etiopia i våres. Dessverre satte Korona en stopper for 
dette.

Selv om vi ikke fikk denne anledningen til å se og oppleve 
dette, får vi nå et takkebrev fra leger i Etiopia etter hver 
forsendelse av stomiposer. Dette er en betryggelse også for 
oss at varene kommer frem dit de er tenkt.
Lions Club Tønsberg ved president, Karin Vasbø, stråler av 
glede når hun forteller om dette prosjektet som har hjulpet 
så mange mennesker til å få reduserte lidelser og et bedre 
liv.  Hun sier at er det andre der ute som ønsker å bli 
delaktige i dette og andre gode prosjekter vi holder på med, 
ta kontakt med vår medlemskontakt Jan Sletbakken og bli 
medlem i klubben vår. Jan treffer du på telefon 977 63 595. 
Du får da mulighet til å være med å hjelpe andre samtidig 
som du blir en del av vårt sosiale miljø.
Er det ellers noen som ønsker å støtte oss i dette 
viktige arbeidet slik at vi kan få sendt enda flere 
stomiposer , gi gjerne ditt bidrag på Vipps nr. 128249. 
Merk overføringen med stomiposer.

Etiopialegen, på bildet til høyre, 
har gjentatte ganger uttrykt stor 
takk til Lions for midler og alle 
stomi-posene de har fått.  
For at medlemmene selv skulle få 
se hva midlene er brukt til og høre 
og se hvor takknemlig leger og 
pasienter er for den innsatsen 

Neste gang han kom på besøk ble 
det vist bilder av mange som ble 
rammet av tarmsykdommer, kreft 
o.l. og som måtte få utlagt tarm. 
Tarmåpningen ble stengt ved hjelp 
av blikkbokser og tape, maiskolber, 
uthulte kokosnøtter, plastposer osv. 
Dette var et skrekkelig syn.

På bildet til venstre, som er fra 
boklageret vårt på Vallø, ser 
dere Kirsti som ivig pakker 
kasser med stomiposer klar til 
sending med fly til Etiopia.

Frakten for posene utgjør ca. 
kr.1.000 pr.kasse. Normalt 
pleier vi å sende ca. 10 kasser 
omgangen.

Vil du bidra?

Vipps nr. 128249 
Merk overføringen med stomiposer.
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Klubben min
Nyheter fra
Lions Club 
Kristiansand/Tveit

Av: Alexander Paulsen og Hans Malterud
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Medlemmene i LC Kristiansand/Tveit har 
tilknytning til den landlige bydelen Tveit med Kjevik 
flyplass og Hamresanden som kjente landemerker. 
I alle år etter etableringen i 1982 har klubben 
markert seg i lokalsamfunnet med tiltak som 
befolkningen setter stor pris på, og de nødvendige 
inntektene for disse tiltakene og bidrag til 
Lionstiltak nasjonalt og internasjonalt har vært 
skaffet gjennom dugnadsarbeid. Sett fra mange 
medlemmers side har det vært uheldig at det 
dreide seg om tilfeldige dugnader, nærmest året 
rundt og ofte på kort varsel. Klubben var derfor på 
lenge utkikk etter et fast, årlig prosjekt som kunne 
innbringe det meste av de midlene som vi ønsker å 
disponere for bevilgninger hvert år.

Gjennom media kjente vi til at enkelte andre 
organ isas joner i Kr is t iansand har fas te 
arrangementer som årlig innbringer langt mer enn 
det som har vært vår ambisjon. 
Ett av medlemmene satte seg fore å finne ut hva 
som var nøkkelen til økonomisk suksess for de 
aktuelle arrangementene. Han fant ut at det var to 
nøkkel-faktorer:
1. Det alt vesentlige av inntektene må være sikret 
allerede før de besøkende åpner lommeboka 
under selve arrangementet.
2. Det er viktig at arrangementet er trivelig og 
frister de besøkende til å komme igjen og igjen.

På dette tidspunktet hadde Tveit nettopp fått en 
ny, fullverdig idrettshall i tilknytning til Ve skole som 
allerede hadde en gymsal. I klubben så vi 
muligheten for å lage et årlig arrangement hvor vi 
kunne dra nytte av det vi hadde lært av andre 
organisasjoner. Etter å ha vurdert flere alternativer 
havnet vi på at vi ville arrangere en såkalt 
Julebonanza den første lørdagen i november 2018 
i håp om at dette kunne bli en årlig tradisjon.

Begrepet ”bonanza” ble valgt fordi det dekker alt 
mulig av innslag på en uspesifikk måte slik at vi 
har frihet til å gjøre endringer i opplegget fra år til 
år. Det første året hadde vi stort fokus på å finne 
firmaer som ønsket å ha bemannede stands for 
salg eller kundekontakt, og det ble også gjort plass 
for lokale brukskunstnere som kunne ha stands for 
en rimelig penge. Å skaffe stands var imidlertid et 
stressmoment for medlemmene, og de færreste av 
firmaene opplevde dessuten at de fikk mindre ut 
av stands enn de hadde håpet på. Derfor endret vi 
hovedfokus i 2019 til lokale brukskunstnere fordi 
disse bidro sterkt som trivselsfaktor.

Utover denne endringen var opplegget for fjorårets 
arrangement i det alt vesentlige uendret, og det blir 
nok heller ingen større endringer når klubben 
forhåpentligvis kan arrangere Julebonanza igjen i 
november 2021.

Hovedinntektskilden er et lotteri med gevinster som er 
gitt av sjenerøse sponsorer. Medlemmene selger hver 
sin loddbok. Og dette gir en solid nettoinntekt.

I en messeavis presenteres årets Julebonanza og 
eksempler på hvordan klubben støtter lokalsamfunnet, 
og reklameinntektene i denne avisa bidrar også til 
inntektene som er sikret før selve arrangementet.

Skolen støtter opp om arrangementet bl.a. ved at et 
stort kor med elever fra småskoleklassene har en liten 
konsert. Søsken, foreldre og besteforeldre stiller opp, 
og samme effekt oppnås med fotballcuper i gymsalen 
for jenter og gutter i alderen 10-12 år. Vi i LC 
Kristiansand/Tveit deler også i forbindelse med dette 
ut ungdomsprisen, gitt til en eller flere ungdommer 
som viser ett særskilt engasjement for barn i bygda. 
Dette gir viktige bidrag både til salg hos bruks-
kunstnerne og til omsetning i vår egen kafe og 
lynlotterier.

Vi håper at våre erfaringer kan være til inspirasjon 
for andre Lionsklubber, og ønsker lykke til for de 
som har lyst til å prøve noe lignende!

”JULEBONANZA” 
– ET ARRANGEMENT SOM KAN PASSE FOR ANDRE LIONSKLUBBER?
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Klubben min Nyheter fra
Lions Club Borgen

Av: Gunnar Hovden

Singel i bøtter 
og spann

Lions Club Borgen gjør som tidligere år og leverer 
strøsingel til bensinstasjonene i Asker. 

Inntektene av dette salget går helt og holdent til gode 
formål lokalt, nasjonalt og internasjonalt arbeid. 
Blant annet støtter klubben MITT VALG - aktivitetene i 
de fleste skolene i Asker, samt Asker Fotball og Asker 
fotball kvinner.

I tillegg til salg av bøtter med strøsingel selges nå også 
"Lions Asker-kalender 2021" i alle bokhandlere i Asker, 
Norli, Ark og Bokhandleren i Hurum

Foto Lions / Ukjent fotograf
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Klubben min Nyheter fra
Lions Club Borgen

Av: Gunnar Hovden

Denne flotte artikkelen stod å lese på RHA nettversjon (Røyken, Hurum, Asker) 06.november 2020.
Tekst av journalist Elisabeth Kjellin



Inntektsgivende aktiviteter

Klubben min Presentasjon av
Lions Club Øvre Eiker

Av: Arne Ødegaard
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Av: Robert Kallekleiv

Historie
Lions Club Øvre Eiker ble etablert i 1968 og er i dag, etter sammenslåing med dameklubben på Øvre Eiker, Lions Club 
Huldreblom i 2018/19, en blandet klubb med 33 medlemmer

Serviceaktiviteter

Klubbmøtene
Klubbmøter har vi for det meste i faste, leide lokaler og 
vi tilstreber å ha en god foredragsholder på hvert møte, 
maks 1 time, deretter klubbsaker på ca. 1 time og sosialt 
samvær med matbit og vinlotteri ca. 1 time. Noen 
ganger har vi også medlemmets 5 min. med fritt emne.
Enkelte møter gjennomføres også som bedriftbesøk.

- Syng med oss. Månedlig sangkveld inkl. kaffe og               
vafler på Eikertun Helsehus. Åpent for beboerne på 
Helsehuset og andre utenfra. Normalt opp mot 100 
«sangere»

- Mitt Valg. Avtale med Øvre Eiker Kommune for 
barne- og ungdomsskolene.

- Eikertuns Venner – Dugnader vesentlig på 
uteområdene ved Eikertun Helsehus, samarbeide 
med Kiwanis og Sanitetsforeningen.

- Lions Hederspris – utdeles til personer eller 
foreninger som gjør litt ekstra for bygda/
medmennesker.

- PU fest. Middag og dans for psykisk 
utviklingshemmede – 1 gang i året.

- Hoensskatten. Satt opp info tavle ved funnstedet 
og steller og vedlikeholder denne.

- Fredsplakat tegnekonkurransen for barneskolene. 

- Kalender med bilder fra bygda(gamle og nyere). 
Selges av medlemmer og i forretninger 
nettoinntekt 80 – 90.000

- Hagegjødselsalg – Salg på dørene innt. ca. 30.000

- Tulipanaksjon – stand og bedriftssalg innt. 
ca. 10 – 15.000,-

- Manekengoppvisning – innt. ca. 10-15.000

- Julemesse – hobbyutstillere selger sine arbeide – 
gratis stand, kafeteria og loddsalg innt. ca. 10.000

- Grasrotandel Norsk Tipping innt. ca. 15.000 

Profilering

- Utgir infoblad til alle husstander i kommunen med 
info om våre aktiviteter, 1 gang pr. år.

- Facebookside: «Lions Club Øvre Eiker» i aktiv bruk

- Internt har vi skrivet «Sorte Fjær» med innkalling til 
møter, referater, saker med info til medlemmene. 

Bilde til venstre
Annar Bottegård (t.v) overtar 
som president etter 
avtroppende Trygve Nilsen

Bilde til høyre
Klubbens interne “avis” – 
Sorte Fjær-  med innkalling, 
referater og annet relevant 
stoff til møtene



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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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
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Lions Fredsplakatkonkurranse 2020 - 2021 
Vinnertegning for distrikt 104D er produsert av 
Kayla Minatsis, klasse 7C, Midtbygda skole, 3440 Røyken 
 

Rektor Torunn Skard Almaas tok i mot 
premien på vegne av vinneren, fra Lions 
møtte Hans Jørgensen, prosjektleder 
Fredsplakaten og Mariann Fyhn Holmquist, 
leder i Lions Club Røyken Myrahvarf

Juryen besto av nedenfor nevnte utøvende 
kunstnere i Asker: 
 
• Tine Blix og Morten Reigstad  
 

Juryens begrunnelse   
 
Plakaten har et godt og slående uttrykk og 
gjenspeiler temaet, fred gjennom å hjelpe, klart 
og tydelig. Oppbygningen har et tydelig 
sentralt hovedfokus av fredsduen og 
jordkloden, rammet inn av små illustrasjoner 
som beskriver forskjellige situasjoner av det 
aktuelle temaet. Disse illustrasjonene 
er integrert som en del av komposisjonen på 
en kreativ måte, men uten å virke 
konkurrerende med plakatens hoved fokus. 
Kandidaten viser gode tegneferdigheter, og 
plakaten er gjennomarbeidet på en svært god 
måte samt teknisk veldig godt utført. 
 

Dessverre så hadde hele 7. trinn hjemmeskole, pga Koronaen, så vi fikk ikke gitt premien direkte til Kayla, men 
rektor bringer den videre. I tillegg til 1000 kr fra distriktet til eleven, så fikk klassen 1000 kroner, for å finne på noe 
hyggelig sammen, fra LC Røyken Myrahvarf.



Lions Fredsplakatkonkurranse er en årlig, 
internasjonal tegnekonkurranse for barn mellom 11 
og 13 år. Konkurransen har tidligere vært i Risør, men 
det var først i fjor den kom skikkelig tilbake.
Tegnekonkurransen har nytt tema hvert år, og handler 
alltid om fred. I 2020 er temaet «peace through 
service».

Hvert år velges fem norske vinnere ut som skal 
konkurrere om en plass i den internasjonale 
konkurransen. Derfor er det i hver by egne lokale 
vinnere. Vinnerne fra Risør barneskole i år ble Runa T. 
Trondsen (12) fra 7b og Tilde Frisch fra 7a.

– Jordkloden er for alle
Lørdag denne uken var vinnerne på plass i Risørhuset 
sammen med presidenten i Lions Øivind Lundt og 
tidligere president Thomas Juell.
– Jeg er glad i å tegne, men jeg føler meg ikke så 
flink, sier Tilde.
Hun stakk av med seieren i 7a, og hadde ingen 
forventninger om å vinne.
– Jeg tenkte at det ikke var nødvendig å ta med min 
en gang fordi jeg kom ikke til å vinne uansett.
Vinnerbildet til Tilde har både flagg, hender, fredsdue 
og jordklode.
– Jeg synes det er viktig at jordkloden er for alle, og 
med hendene som holder kloden vil jeg få frem at det 
er ikke så viktig hvordan du ser ut eller hvilke 
hudfarge du har. Duen tok jeg med fordi den betyr 
fred, og flaggene representerer at vi alle står sammen, 
sier Tilde.

Overraskende seier
Runa (12) stakk av med seieren i 7b med sitt bilde.
– Jeg trodde ikke jeg hadde en sjanse, men de som 
jeg satt på bord med sa jeg kom til å vinne og så 
gjorde jeg det, sier hun.
Hun har flere land på tegningen sin i en form av et 
puslespil. Hun har også en fredsdue i midten av en 
klode.
– Jeg hadde lyst til å lage puslespill med flagg også 
ville jeg lage en jordklode men så fikk jeg ikke tid, så 
da ble det en fredsdue istedet for. Ideen om 
fredsduen kom fordi jeg kom på at aktive fredsreiser 
bruker det, sier hun.

Suveren innstats
– De har gjort en helt suveren innsats, sier president i 
Lions, Øivind Lundt.
Han forteller at juryen bestående av Heidi Nylund 
Larsen, Terje Strøm og Helga Arntzen hadde store 
problemer med å finne vinnerbildene.
– De har kommet med noen flotte bidrag, og vist frem 
kreativiteten, sier Thomas Juell.
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Lions tegnekonkurranse i Risør
Tekst og bilder: Marthe Kvernvik / Aust-Agder Blad

Runa (12) og Tilde (11) vant stor 
tegnekonkurranse: – Jeg trodde ikke 
jeg hadde en sjanse

Runa T. Trondsen (12) 
vant beste tegning i 7b, 
med tegningen som 
henger øverst. 
Foto: Marthe Kvernvik

Tilde Frisch (11) vant i 
hennes klasse med 
tegningen som henger i 
midten her. Foto: Marthe 
Kvernvik

Runa T. Trondsen og Tilde Frisch ble de lokale 
vinnerne i Lions sin internasjonale tegnekonkurranse.

(f.v) Øyvind Lundt og Thomas Juell fra Lions Risør 
kåret lørdag vinnerne av tegnekonkurransen i 
Risørhuset. Tilde Frisch og Runa T. Trondsen stakk 
av med seieren i Risør. Foto: Marthe Kvernvik


