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Godt nytt år!
Januar 2021 er kommet. Jula 2020 er over, men julepynten står vel en stund til.?
Her hos oss pynter fruen huset første søndag i advent. Blir tatt ned 13.dagen, men «Freden etter jul er
nesten bedre enn julefreden» .( Ukjent opphav.)
I januar har Lions fokus på sult. Det er mange tomme mager der ute.
Både her hjemme i Norge og i resten av verden. Oppfordrer klubber og medlemmer
til å gi det dere kan. Vi kan jo ikke hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen!
Vi må heller ikke glemme Lions Røde Fjær.(LRF)
Helgen 22. - 24. januar 2021 skal vi ha en samling på Beitostølen med de personene som står
sentralt i LRF2020. Vi håper også at det blir mulig å gjennomføre klubbmøter, distriktsmøter også
andre viktige møter første halvår 2021 for medlemmene i Lions. Selve bøsseinnsamlingen for
LRF2020 er fastsatt til lørdag 18. og søndag 19. september.
Minner om at alle klubbene skal ha fått sitt eget Vipps nr for innsamlingen. Gå inn på Vipps og søk på
LRF2020 og klubbens navn. Her går beløpene direkte til LRF2020 og blir registrert som bidrag fra
klubben din. Enkelt ikke sant.?
Jeg sendte julehilsen på mail til alle medlemmene fra medlemsregisteret. Fikk dessverre en del
feilmeldinger. Oppfordrer alle til å sjekke med sekretæren i klubben om at det er riktig adresse som er
registret.! Kan jo også være utgåtte adresser! Sluttet i jobb? Mange muligheter.
Leser dere Løvenytt? Mange flotte innlegg fra klubbene. Jeg er imponert over alt hva dere klarer å få
til. Helene holder oss også oppdatert på viktige datoer. Følg med.
Som før nevnt skal vi ha et nytt distrikt prosjekt. Det skal også velges noe nye tillitsvalgte.
Må være inne hos distrikt sekretær Tove Annexstad (DS) senest 1 februar.
Mail : ds@lions.no
Corona vaksinen har kommet til Norge, men vi må fortsatt en tid framover holde avstand, og
vaske hender. La oss stå på. Vi klarer dette sammen.

DG Distrikt 104D

Dag Erling Pedersen
"Lions hjelper"
mobil: +47 416 48 980
email: D.DG@Lions.no

Konkurranse
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.

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

Sekundering pr. 31.12.2020
1. Lions Club Hemsedal
2. Lions Club Ådal
2. Lions Club Stokke/Vear
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Status desember:
Vi har ikke noen ny status for desember så vi beholder derfor statusen fra november 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 i
neste Løvenytt.

3

Løvenytt

Redaktørens hjørne
Litt av hvert

Nød lærer naken kvinne å spinne sier ordtaket...
Aldri har det vært viktigere å se muligheter enn nå.
I den situasjonen vi er inne i med Covid-19 og avlyste arrangementer og møter, er det viktig å tenke nytt.
Det er viktig å tørre å prøve nye ting, søke nye arenaer og metoder for å nå publikum.
Digitale møteplasser er viktigere enn noensinne, både på jobb, på skole, men også innen frivilligheten.
Om du ikke får til dette med teams, google-meet eller zoom, spør ditt barn eller barnebarn om hjelp, eller
spør noen i klubben din. Spør om hjelp - det er alltid noen som kan bistå!
Lenger ute i bladet kan dere lese innlegg fra Lions Club Horten Misteltein, om hvordan de lykkes med
sitt lotteri før jul. De la ikke inn årene, men brettet opp armene og søkte hjelp fra lokalt næringsliv.
Og hjelp fikk de, på en genial og utrolig flott måte, slik at lotteriet kunne utføres også i 2020.
Lions Club Svelvik har også funnet alternative metoder som du også kan lese mer om i bladet.
Jeg har selv startet en kampanje på Finn, en kampanje for "Gi bort for veldedighet".
Dette går ut på at vi rydder i loft og kjeller, og annonserer ting vi ikke har bruk for selv lenger på Finn.no.
Det vil si at vi gir bort tingene gratis mot henting, og oppfordrer publikum som har anledning til det, til å gi
etbidrag til Lions Røde Fjær 2020/2021. Å gi et bidrag er selvfølgelig frivillig, tingene vi gir bort vil uansett
komme til nytte, så veldedighet er det uansett. Håper dette er med på å synliggjøre Lions og LRF2020.
Har du noen gode ideer, del det med oss andre ved å sende inn til Løvenytt.
Mailadresse: d.ln@lions.no
Ønsker alle et godt nytt år og lykke til videre med nye initiativ og ideer i 2021.
Helene

Året Rundt
Av: Alf Prøysen
Hvem husker ikke Året Rundt fra skolen. Dette er i hvertfall minner jeg har tilbake til barneskolen. Vi
lærte et nytt vers for hver måned.

Jeg heter Januar,
Og jeg er svært til kar
Og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar!
Men gaver kan jeg gi,
Hvis du vil stå på ski,
Så strør jeg snø på vei og sti,
I bakkehell og li!
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VALG

Distriktsverv i distrikt 104 D
- bli med i distriktets ledelse

Valg til Distriktsverv i distrikt 104 D
Dette skrivet er gått ut til alle medlemmer pr. e-post.
Grunnet vanskelige arbeidsforhold i disse Coronatider er vi i år sent ute med melding til klubbene, vi
beklager dette, men håper allikevel at klubbene legger ned litt arbeide med å få interesserte Lions med i
distriktets ledelse.
Distriktets valgkomite er på søking etter kandidater til verv i Distrikt D fra 01.07.2021. På årets
distriktsmøte skal følgende verv velges, og valgkomiteen trenger forslag fra klubbene på kandidater til
følgende verv:
VDG 2
For å bli valgt som VDG2 må kandidaten ha:
a) Vært foreslått av egen klubb eller fra flertall av klubbene i distriktet.
b) Fungert som president i godkjent lionsklubb i ett år eller størstedelen av et år og dessuten å ha vært
medlem i lionsklubbens styre i 2 år.
c) Vært soneleder, fagleder i distriktet eller DS/DK i ett år eller størstedelen av et år.
GLT 2021-2024.
GLT distriktskoordinator er medlem i distrikts globale arbeidsteam. Han/Hun skal:
a) Samarbeide med GMT- og GST- distriktskoordinatorer og det globale arbeidsteamets leder i Distriktet
(Distriktsguvernøren) for å fremme initiativ som fokuserer på lederutvikling, medlemsøkning og økende
humanitære hjelpeinnsatser.
b) Utvikle og gjennomføre en årlig plan for lederutvikling i Distriktet.
c) Kommunisere regelmessig med Region/Soneleder og viseklubbpresidenter for å forsikre seg om at de
kjenner til de lederutviklingsprogram og ressurser som finnes tilgjengelige.
d) Fortløpende motivere Region/Soneleder og viseklubbpresidenter til å nå lederutviklingsmålene.
e) Fremme muligheter til lederskapsutvikling som oppmuntrer til deltagelse på alle nivåer innen
organisasjonen.
f) Gjøre tilgjengelig for klubbene strategier om bevaring av medlemmer i samarbeide med GMT- og GST
distrikskoordinatorer.
g) Inkludere ulike etniske grupper i det globale arbeidsteamets initiativ.
h) Finne potensielle og nye ledere som vil engasjere seg i hjelpeinnsatser, medlemskap eller lederutvikling.
I) Organisere og lede instruktørbaserte og web-baserte opplæringsprogram i samarbeid med LCI.
j) Bekrefte at nye medlemmer får delta i et eﬀektivt informasjonsmøte på klubbnivå, i samarbeid med GMT
distriktskoordinator og klubbtjenestemenn. Oppfylle kravene og sende inn søknad om finansiell støtte fra
LCI til Distriktets Lederutviklingsaktiviteter.
Ett medlem til valgkomiteen 2021-2024.
Ett medlem til Lovkomiteen 2021-2024.
Grunnet at vårt distrikt ble utvidet og ble registrert som distrikt 104 D i 2019 vil alle som har blitt valgt til
ledere av fagområdene i 2019 sitte i sine verv frem til distriktsmøte i 2022.
Vi håper at det er noen klubber som har en positiv person som kan eller har lyst til å ta ett av disse vervene
vi nå lyser ut. Forslag på kandidat sendes til valgkomiteen innen 1. februar 2021.
Svar kan sendes til undertegnede eller Kjell-Tore Andersen kta@kjell2res.no el. tlf.91812546.
På forhånd takk!
Med vennlig hilsen for valgkomiteen
Marit Odden
Tlf.99575986
marit.odden@outlook.com
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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.

Ina Skjævestad Voreland, Kasserer
Klubb:
Yrke:

Lions Club Fevik
Prosjektleder Artisti Campaign AS

Hvor lenge har du vært medlem?
Siden 2007 først i Lions Club Grimstad Perlene som
dessverre ble nedlagt i 2014 siden da medlem av Lions
Club Fevik
Hva var grunnen til at du ble medlem?
Ønsket noe meningsfylt og holde på med etter at jeg gikk
ut etter 23 år av Ladies Circle klubben hvor det er en øvre
aldersgrense.
Hvordan holder du deg i form?
Er ikke så flink når det gjelder dette, men det blir mest
turgåing.
Hva gjør deg glad?
De mange små ting – ikke minst at jeg akkurat er blitt
mormor.
Hva ser du helst på tv?
Nyheter, naturprogram, krim blant annet, men er nokså
altetende.
Hvor går drømmeturen?
Vi har i nesten 20 år vært i Kroatia, men prøvde oss på
cruise i fjor og det fristet til gjentakelse.
Hva gjør du for å være miljøvennlig?
Jobber vel ikke aktivt utad, men er flink med kildesortering
og plukker gjerne med søppel langs veien når jeg er ute og
går.

Ditt beste lokale turtips?
Vi har et flott turterreng rett på utsiden av husveggen her
ned mot sjøen.
Hvem ville du helst strandet alene med på en øde øy?
Etter å ha vært gift med Steinar i 42 år så måtte det nok bli
han
Hva tror du vil endre seg i distriktet de neste 10 årene?
Tror nok det blir litt færre klubber, men dette er et
spørsmål jeg synes det er veldig vanskelig å svare på.
Hva er ditt beste Lions minne?
Convention i Chicago i 2017 står høyt her. Var så heldig å
bli med DG Finn som «Partner i Service». Det var en
opplevelse å treﬀe folk fra hele verden og være med å feire
Lions’ 100 år jubileum.
Har veldig mange gode minner fra 8 Riksmøter og 1
NSRmøte hvor jeg har blitt kjent med masse flotte
Lionsfolk.
Sist, men ikke minst da jeg fikk Melvin Jones på
Rådsmøtet nå i august.års konserten i Sandefjord med
Gardemusikken
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Klubben min

Nyheter fra

Lions Club Flekkefjord

Av: Jan Edvard Nygård

Flott oppslag i Avisen Agder
Lions Club Flekkefjord har produsert og solgt årsrevyen i 30 år, og på grunn av Covid-19 så ble det ikke noe
dørsalg i år. Årsrevyen er i år pakket i plast og blir lagt i postkassen til mottaker.
Dette er vel noe vi kan kalle en kreativ løsning på et av mange korona-relaterte utfordringer.
Håper dere klarer å lese avisinlegget under. Det er skrevet av journalist Ingvill Mydland og ble publisert fredag
20.november 2020.
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Klubben min

Nyheter fra

Lions Club Flekkefjord

Av: Jan Edvard Nygård

Nok et flott oppslag i Avisen Agder

20.000 kroner til «Terningen»: – Nå utvider vi tilbudet
Spillkonseptet «Terningen» har nå fått penger til å oppgrader og utvide tilbudet.
Avisen Agder
Tekst og bilder av journalist Lars Frøsland
Lions har som mantra at de skal være en bidragsyter for
tiltak som skaper positivitet og glede i Flekkefjord. Denne
gangen har de valgt å gi en førjulsgave til Terningen, som
er en rusfri arena for brettspill og andre type spill.
Det er penger som kommer svært godt med for
«Terningen». Initiativtaker Thom Åge Klungland forteller at
de har planer om å utvide arealet.
– På grunn av korona fikk vi et stort tilbakeslag etter
begynnelsen, men etter sommeren begynte ting å pusle
seg mer på plass. Det viser seg at det er stor interesse for
miniatyrspill, men det tar mye plass. Pr. nå har vi omtrent
65 kvadratmeter, men vi har fått tilbud om å få mer, men
lokalet må pusses opp. Det er snakk om 25 kvadratmeter
til. Pengene fra Lions kommer utrolig godt med, sier
Klungland til Agder.
Godt salg
Leder for Lions Club Flekkefjord Per Østensen forteller at
årsrevyen, med artikler fra Avisen Agder, har solgt godt,
og at inntektene gir dem muligheter til å dele ut penger.
– Salget av årsrevyen har gått bra, og derfor kan vi dele ut
kroner og øre. Vi så at Terningen hadde bruk for penger.
Vi fikk lyst til å gi en julegave til dem, sier Østensen.

Han roser initiativet, og gleder seg over at de nå får et
enda bedre tilbud.
– Vi skal bruke pengene til utvidelsen. Vi setter stor pris
på gaven, og blir det penger til overs, går det til å kjøpe
flere spill. Det handler om å utvide det tilbudet vi allerede
har, forklarer Klungland.
Han mener utvidelsen vil være nyttig både i og etter
koronatiden.
– Dette har vi bruk for i koronatiden, men også etter. Det
er ikke alltid slik at folk vil spille samme spill, så det å ha
mer plass kommer Terningen og de besøkende til gode.
Planer
Når ting normaliserer seg har Klungland en idé om å nå ut
til lokale ungdomsskoler.
– Målet vårt er å komme inn på ungdomsskoler, og prøve
å få ting til der, for eksempel i valgfag. Vi tenker å lufte
denne ideen når ting åpnes opp mer, sier han.
Han nevner at spill er svært populært blant annet på
Youtube, hvor flere det finnes en rekke dedikerte kanaler
til brettspill, rollespill og aktuelle temaer knyttet til
lidenskapen.
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Klubben min

Nyheter fra

Lions Club Tønsberg

Av: Robert Kallekleiv

Lions Club Tønsberg har bevilget kr. 52.500 til
Kirkens Bymisjon
Lions Club Tønsberg har i flere år støttet Kirkens
Bymisjon med både penger og arbeidsinnsats.
I mars 2020 ble hele landet på en måte stengt ned
da Korona pandemien gjorde sitt inntog i Norge.
Pandemien har fortsatt ikke sluppet taket og dette
har medført at flere enn tidligere har følt på
ensomhet, mange er blitt permittert og atter andre
har mistet jobben på grunn av Koronaen.
Anne Guri i Kirkens Bymisjon opplyser at det som
har vært spesielt i år, er at mange av de vi betrakter
som vanlige barnefamilier har kommet og bedt om
hjelp. Mange av disse som tidligere har hatt to
inntekter, har blitt arbeidsledige og fått sin livs
situasjonen forandret nesten over natten.

Medlemmer i full gang med å sette sammen 130 store
matkasser i tillegg til 50 mindre matkasser og poser.

Denne situasjonen har medført at Kirkens Bymisjon i
år har fått ekstra mange henvendelser om hjelp.
Anne Guri deltok på medlemsmøtet i oktober der hun
fortalte om økende antall familier som har fått behov
for hjelp og hvor enormt vanskelig mange nå hadde
fått det på grunn av Koronaen. Budskapet hennes
fremmet givergleden hos medlemmene og klubben
besluttet å bevilge kr. 52.500 . Anne Guri opplyste at
Bymisjon var svært takknemlige for gaven, noe som
gjør de i stand til å hjelpe enda flere.
Pengene vil gå til innkjøp av matvarer som vil bli delt
ut til jul og ev. øremerkede gavekort til de som ikke
får matkasser. Hun opplyste ellers om at det i år ville
være ekstra behov for hjelp med å sette sammen
matkasser og sortere mat og legge i kassene.
Klubbens medlemmer var ikke vanskelig å be og så
mange av medlemmene meldte seg at vi hadde
reservelister.

Etter endt økt utstråler Anne Guri takknemlighet for
at Lions hver jul stiller opp med både penger og
arbeidsinnsats. Denne julen har vært spesielt
utfordrende og hun sier at de aldri hadde klart dette
uten hjelp fra Lions.
For Lions medlemmene gir
det dobbel glede ved at
innsatsen vår blir tatt imot
på denne måten. Vi får lov
å bidra med hjelp til
vanskeligstilte familier og i
tillegg er det sosialt hyggelig
å komme sammen på denne
måten.
På bildet til høyre gir Anne
Guri fra Kirkens Bymisjon
instrukser om hvordan vi pakker om og fordeler
mengder av innkomne julegaver

I løpet av uke 51 hadde klubben flere økter med å
pakke ut og sortere gaver, sette sammen matkasser
og fordele mat i kassene.
Befolkningen i Tønsberg området er svært gavmilde
med å gi gaver som Bymisjonen kan gi videre til de
som ellers kanskje ikke vil få noen julegave. Det er et
stort arbeid med å pakke om og sortere de
mengdene med pakker som var kommet inn, noe
Lions hjalp til med.

Lions Club Tønsberg ønsker alle en riktig God Jul og
et Godt Nytt År. Vi håper ellers at Koronaen vil slippe
taket slik at aktivitetsnivået kommer tilbake på
sporet.
Som leserne vil se er bidraget Lions gjør med denne
og andre aktiviteter med på å gjøre livet bedre for
mange vanskeligstilte og i tillegg er det både sosialt
og oppbyggende å komme sammen slik.
Dersom det er noen som ønsker å bli medlem i
klubben og derved bli en del av dette felles skapet,
ta kontakt med vår medlems kontakt Jan Sletbakken
på telefon 977 63 595.
Bildene til venstre viser medlemmene i full gang
med arbeidet. Lengst til venstre er det Elisabeth
som pakker kasser, og nærmest ser dere Liv i full
gang med å fordele mandariner.
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Klubben min

Nyheter fra

Lions Club Holmestrand

Av: Morten Nordmo

Elias Grande (16) tar deler av bilfaget gjennom
Mekkegarasjen: – Du besto eksamen med glans
Artikkel hentet, med tillatelse, fra Jarlsberg Avis, tekst og bilder av Pål Nordby. Publisert 27.11.2020

Teoretisk og praktisk bileksamen: 19 teoretiske
spørsmål og 45 minutters praktisk prøve. Elias Grande
(16) kaster ikke bort tiden der han sjekker bilen, som
har en «mangellapp» som Elias ikke har sett. Bortsett
fra to relativt ubetydelige mangler fant han alle feilene
ved bilen, og fikk et klart godkjent resultat.
Foto: Pål Nordby

Elias ville bli supermann som liten: – Som ungdom er
det også greit å bli god med biler. Elias Grande fra
Holmestrand har mange interesser. Til daglig er han
elev på videregående, første året med byggfag, mens
på kvelden har han blant annet tatt eksamen i ulike
mål i læreplan for Bilfag ved «Mekkegarasjen».
Foto: Pål Nordby

På 45 minutter skal Elias Grande (16) finne feil på
en eldre BMW. Det er hans eksamen til
kompetansebevis i bilfaget ved
«Mekkegarasjen».

sier Elias, som skryter av både gode lærere, som tar
seg god tid til å forklare, og en fin gjeng bare å koble
av sammen med en kveld i uka.

Holmestrand: – Det er ganske digg det, sier Elias
Grande. At han med kompetansebevis og diplom kan vise
til kunnskaper og ferdigheter med bil som ikke så mange
andre 16-åringer har, er kult å slå i bordet med.

– Hva om ti år?

– Jeg synes det er gøy. Og alt jeg har lært her har
gjort det billigere for mamma å ha bil, smiler han lurt.
– Og hva har det gjort for deg?
– Jo, bilmekaniker er på lista over det jeg kan tenke
meg å bli, sier Elias, som har startet første året på
videregående i byggfag.
Da han kom inn i prosjektet «Mekkegarasjen» høsten
2019, ville han bli ingeniør.
– Det er mye ingeniørkunst i bil, så de fagene og
interessene kan fint kombineres, skyter instruktør
Morten Nordmo inn.

– Det jeg føler for
– Skal du gå bilfag senere?
– Jeg fortsetter på byggfag, men kanskje jeg blir lei,
jeg vet ikke. Jeg gjør det jeg føler for nå. At jeg ble
med i mekkegarasjegjengen var fordi jeg hørte om det
som en mulighet til å finne på noe kult på fritida, og
jeg liker å skru på biler. Det virket gøy fra første stund,

Han trives i garasjen.
– Men hvor ser du deg selv om ti år?
– Kanskje jeg jobber med fjellsprenging, nei jeg vet
ikke, men det har jeg også lyst å prøve. Jeg holder
mange muligheter åpne. Forhåpentligvis er jeg
fornøyd i en jobb. Da er jeg 26 år, det er lenge til det,
sier han.

Selve eksamen
Jarlsberg blir fortalt at Elias leverte en flott skriftlig
besvarelse. Og nå er det det praktiske som skal sjekkes.
– Start med bremselys, sett på ryggelys, blinklys til
venstre. Morten Nordmo og Nils W. Ørum gir
oppgaver, og Elias tar for seg ett og ett punkt på bilen
og på et skjema, der alle mangler han finner føres
opp.
Han skal sjekke tilstanden på en bil som etter en tur på
verksted har mangellapp. Elias skal identifisere hva som
er bilens feil. Og han har en skoletime til rådighet, før han
får «dommen» fra instruktørene.
Morten Nordmo er «gammel» bilmekaniker, så han har det
bilfaglige og tekniske ansvaret.
fortsettels neste side..
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Klubben min

Nyheter fra

Lions Club Holmestrand

Av: Morten Nordmo

Eksamen: Morten Nordmo, Elias Grande og Nils W.
Ørum sjekker bilen for feil. Foto: Pål Nordby

– Det tar noen år å bli god på dette, sier Morten.
Elias har fått en BMW å bryne seg på, en bil som har gått
nær 290.000 kilometer, da er det alltid noe å finne. Og Elias
finner alle kjente mangler, bortsett fra to, en liten slark i et
styreledd og en mindre vannlekkasje i radiatorslangen, som
begge er vanskelige å oppdage uten erfaring.

Starter med ti-tolv
– En sesong med «Mekkegarasjen» begynner gjerne
med ti-tolv deltakere, så blir det færre etterhvert, men
nå før jul skal tre av kandidatene opp til eksamen.
Dessverre ble det litt amputert av at vi måtte stenge helt
på grunn av koronaen, forteller instruktørene.
I den forrige puljen gikk fire opp til eksamen, til diplom med
bestått/ikke bestått og et kompetansebevis der det
framkommer hvilke mål i læreplanen til Bilfag det er jobbet
med og tatt eksamen i.

Fortjent pizza etter eksamen
– Alle tre besto den avsluttende teoretiske og praktiske
prøven. Da er det fortjent med pizza som felles premie, er
instruktører og elever ved «Mekkegarasjen» enige om.
«Mekkegarasjen» er et ungdomsprosjekt som startet
våren 2018 i regi av Lions Club Holmestrand i samarbeid
med Holmestrand videregående skole, Holmestrand
kommune og Nav. Starten var med åtte deltakere.
Prosjektet startet som en del av «En hjelpende hånd» og
«Bruk for deg», som var statsstøttede tiltak.

Høstsesongen er over: Stolte kursdeltakere etter gjennomført
opplæring. Fra venstre: Marius Nilsen, kursleder Morten
Nordmo, Elias Grande og Johan Løkkemyhr.
Foto: Nils W. Ørum

– I mars i år måtte vi sette «Mekkegarasjen» på pause,
på grunn av covid-19, men vi startet opp igjen i
september og de avsluttende eksamener ble utført 17.
november med tre ungdommer, oppsummerer han.

Formålet
– Formålet med «Mekkegarasjen» er å skape en sosial arena
for mestring og læring, noe vi mener vi har lyktes med. De
to beste elevene fra det første kullet ble med videre som
hjelpeinstruktører, for å bidra til at fremtidige elever skulle få
mest mulig ut av året i «Mekkegarasjen». Ungdommene har
vært gjennom teori samt en rekke praktiske oppgaver som
feilsøking på data, skifte av støtdempere, fjærer,
bremseskiver, bremseklosser, vanlig service på biler på en
rekke forskjellige bilmerker, forklarer Morten Nordmo og Nils
W. Ørum.

En plattform
– Dette har gitt deltakerne en fin bakgrunn for å vurdere
videre utdanning som enten som industrimekaniker,
hjelpearbeider på bilverksted eller gå videre med tanke på
fagbrev, sier de.

Alle besto prøven
Den praktiske prøven gikk ut på å finne faktiske feil på bilen
de hadde til disposisjon. De hadde cirka 45 minutter hver
for å sjekke kjøretøyets tekniske tilstand og karosseri. Alle
tre ungdommene, som har fullført «Mekkegarasjen», har nå
bestått både teoretisk og praktisk prøve, noe leder Morten
Nordmo og Nils W. Ørum sier seg meget godt fornøyd med.

Prosjektet fikk 97.000 kroner, samt en «mekkebil». Til jul
i 2018 mottok «Mekkegarasjen» 210.000 kroner fra
Gjensidigestiftelsen.
Mestring og læring
– Det andre kullet startet høsten 2019, med hovedsakelig
elever i 13–15 års alderen. I starten var det 13 ungdommer
påmeldt, forteller Morten Nordmo.
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Nyheter fra

Lions Club Horten Misteltein

Av: Karin Tellefsen

Kreative løsninger i koronatider

Klubben vår har i mange år hatt vårt eget julelotteri kombinert med salg
av hjemmebakte julekaker. Dette har vært vår viktigste inntektskilde
sammen med julemarked på stemningsfulle Karljohansvern.
Inntektene fra disse arrangementene har i ca.10 år gått til vanskeligstilte barn i
Horten kommune, fordelt der det trengs mest av helsevesenet i kommunen.
- Men året 2020 ble jo annerledes på så mange måter. Så da måtte vi
tenke annerledes. Det fristet ikke å sitte rundt i butikker med kort
avstand til kundene. Vi har heldigvis mange kreative medlemmer i
klubben.
Og med deres hjelp, og mye positivitet i næringslivet, ble dette et annerledes
og veldig vellykket arrangement. Dugnadsånden blir vekket i slike tider, det er
helt tydelig. Vi er helt overveldet over gavmildhet og positivitet som har møtt
oss ved forespørsel om hjelp.
Vi fikk låne et stort utstillingsvindu av Specsavers som vi pyntet til et julevindu
med alle de flotte gevinstene – ca. 50!
Salget av lodd ble gjort delvis som listesalg fra medlemmene, salg på
Facebook og salg via vipps fra vinduet. Det fungerte flott, bare noen små
«feiltrinn» vi må rette opp til neste gang. For vi har nok bestemt at det blir en
neste gang med eller uten Korona!
Og vi må jo nevne nissen!
Den ca. 90 år gamle nissen av tysk opprinnelse
som «alle» som har vokst opp i Horten husker
– gamle, gode barndomsminner!
Den gang butikkvinduene var dekket av brunt papir
mens det foregikk spennende ting bak der som vi
ikke fikk se før julegateåpningen den siste søndag
i advent. Vi var ikke så «godt vant» den gang med
underholdning fra alle kanter og media, det meste
var spennende. Og deriblant denne nissen som helt
på egen hånd banket på butikkvinduet for å få vår
oppmerksomhet.
Den hadde tilbrakt en trist tilværelse på et kaldt lager i veldig mange år før han
fikk et viktig oppdrag av Lions. Og veldig mange satt pris på denne
morsomme påminnelsen. Stor takk til alle for positivitet, flotte gevinster, flinke
selgere, kreative og eﬀektive medlemmer, og alle som kjøpte lodd for å bidra til
at vi kunne sende kr. 30 000,- til vanskeligstilte barn i Horten kommune.
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Tabitasenteret
i Ogre utenfor Riga

Nyheter fra

Distriktets 3-årige
IR prosjekt

Av: Mariann Valla, Lions Club Sem

EN SUKSESSHISTORIE
– dette har klubbene i distriktet vårt vært med å bidra til
I desember svarte Laura og Sandris ja i en enkel og liten
stenkirke i Ogre. Mudite og frivillige i TabitaSenteret
hadde sørget for bryllupsklær og blomster for å gi Laura
og Sandris en verdig markering av dagen.
Historien om Sandris viser at hjelp nytter, og at Lions
sine bidrag til TabitaSenteret har vært med å skape gode
relasjoner og å gi hjelp til de som trenger det aller mest.
Sandris vokste opp på ett rom i en sosialblokk i Ogre
sammen med to eldre brødre og alkoholiserte foreldre.
Tidlig i oppveksten ble Sandris misbrukt av sin far, men
det tok mange år før Sandris forstod hva misbruk var.
Etter hvert ble Sandris tatt fra foreldrene sine og sendt
på internatskole. Der ble han isolert og ingen av hans
nærmeste besøkte han eller tok kontakt.
Da han var 16 år sluttet han på skolen, og han fikk
deltidsjobb i et lite byggefirma. Etter hvert tok alkoholen
over og han ble uten jobb og inntekt.
Livet for Sandris fortsatte på gata inntil han en dag ble
plukket opp av medhjelpere på TabitaSenteret.
TabitaSenteret var da under etablering og nettopp
overtatt av NOGE som i dag driver senteret.
For å hjelpe Sandris ut av rus og avhengighet, sørget
TabitaSenteret for rehabilitering. Med hjelp både fra
TabitaSenteret i Riga/Ogre og Peeteli i Tallinn kom
Sandris til et hjem for rusavhengige i Estland hvor han
klarte å bli rusfri etter vel ett år. Deretter bodde Sandris
et halvt år i Norge hos en familie som sørget for omsorg
og gode rutiner.
Artikkelforfatter møtte Sandris for første gang på
flyplassen på Torp i desember 2018. Sammen skulle vi ta
fly til Riga og deretter reise videre til Ogre og
TabitaSenteret. I TabitaSenteret ble Sandris tatt vel imot.
Han fikk mulighet til å bo fast i senteret hvor han fram til
januar i år jobbet som frivillig.
Takket være TabitaSenteret og alle rundt han der, har
Sandris klart å nå målet han satte seg for noen år tilbake.
1. januar flyttet han ut fra senteret til eget bosted
sammen med Laura. Mens han bodde i TabitaSenteret
tok han fagbrev som har gitt han mestring og lønnet
arbeid.
Historien om Sandris er en av mange hvor Lions
gjennom gode prosjekter i Baltikum har bidratt til at
HJELP NYTTER!

Sandris forbereder
fagbrevet

Sandris deler ut mat
gjennom vinduet i
TabitaSenteret
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Nyheter fra

Lions Club Svelvik

Av: Tore Rasmussen, President

Lions Club Svelvik tradisjon lot seg ikke
gjennomføre rett før jul. Så fant vi en ny plan!
De senere årene har Lions Club Svelvik hatt salg av julenek i desember. Men i år på grunn av situasjonen kunne vi ikke
møte folk på dørene, ansikt til ansikt.
– Derfor kom vi opp med en idé om å lage et arrangement på Facebook hvor kjøpere ble henvist til en side hvor
bestilling kunne gjennomføres. Facebook-siden henviste til et skjema hvor det kunne hukes av for antall julenek
og hvor vi skulle levere. Betaling til bank eller Vipps.
Medlemmene kjørte deretter ut nekene og hengte på dørene etter hvert som vi fikk bestillinger. Før utkjøring sendte vi en
sms om at vi var på vei.

Normalt har juleneksalget blitt anvendt til for å dekke utgifter til Mitt Valg og annet humanitært arbeid. Vi har litt nedgang
i aktiviteten med Mitt Valg da Svelvik, Nedre Eiker og Drammen er slått sammen til ny Drammen kommune. I slike
sammenhenger blir beslutningsprosesser ofte skjøvet på og det har også skjedd her, så Mitt valg er litt på vent. Vi
besluttet derfor at det var en god ide å dedikere juleneksalget til Kompetansesenteret på Beitostølen og vår forlengede
Røde Fjær aksjon.
Alle medlemmer med egen Facebook konto ble oppfordret til å «dele» arrangementet og vi fikk rask respons og salg.
Etter en stund flatet dette ut og vi pushet på med nye innlegg for å holde liv i aktiviteten samt at vi supplerte med salg
fra stand på «torget» i Svelvik.
Vi er godt fornøyde med resultatet. I et «normalt» år selger
vi 300 nek, mens klubben i år fikk solgt i overkant av 210
nek + et tyvetalls virtuelle nek. Endelig status er ikke meldt i
skrivende stund. Det er godt å oppleve at vi «gamle»
fortsatt kan snu oss rundt å gå nye veier når det butter
imot.
Metoden kan nok brukes for andre formål, men vi må lære
oss å bruke de sosiale mediene på en konstruktiv måte,
følge opp aktivitetene med stadig nye innspill for å holde
interessen oppe. Direkte oppfordring til de som har
respondert om hjelp til å spre aktiviteten videre er også
nyttig.
Leder for Aktivitet og servicekomiteen Inge
Høyen og Klubbmester Terje Dyve i aksjon med
«koronavennlig» salg av julenek.
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Nyheter fra

Lions Club Svelvik

Av: Tore Rasmussen, President

Delte ut mat og julegaver til trengende
– Veldig givende
Rett før jul fikk de frivillige organisasjonene i
Svelvik en henvendelse fra den lokale
Frivillighetssentralen om bistand til tiltak mot
ensomhet i julen. Dette som resultat av at
politikerne i Drammen kommune bevilget 50.000
kroner til et slikt tiltak fordelt på hele
kommunen.
Det er mange som sliter nå, og flere enn normalt
som følge av «korona», og vår klubb hadde satt av
kr. 5000 for mulige tiltak for en bedre jul for de som
sliter. På grunnlag av henvendelsen fra
Frivillighetssentralen tok vi kontakt med våre
«kolleger» i Kiwanis og Rotary for å høre om vi i
fellesskap kunne skape noe mer for de som trengte.
Snakk om velvilje. Det ble raskt nedsatt en
«hurtig»-arbeidende komite fra klubbene sammen
med leder for Frivillighetssentralen. Ut fra dette
arbeidet kunne vi tilby gratis varm middag til enslige
og trengende på selve julaften.
Her stilte kjøkkenet på Svelvik Sykehjem
ekstratjeneste til disposisjon slik at tilleggsmiddager
utover det som normalt leveres kunne tilbys. I tillegg
bevilget vi mottakerne en ekstra juleknask-pose
med på lasset.

De tre klubbene bevilget likt bidrag til tiltaket og
delte dermed på utgiften. Vi jobbet godt sammen
for å organisere dette og gjennomføre innkjøp,
pakking og utdeling. I tillegg til våre klubbers bidrag
har vi og fått tilskudd fra vår lokale Kiwi-butikk slik
at innkjøpet ble rimeligere.
En oppgave som var med i henvendelsen fra
Frivillighetssentralen var «kontaktskapende/
alternativ besøkstjeneste» tiltak. Her har Røde Kors
utdannet personale og de kunne tilby denne type
tjeneste for vår bydel og tok på seg denne
oppgaven.
Frivillighetssentralen stilte med nødvendige lokaler,
smittevernutstyr og hjalp til med å lage Julehilsen til
mottakerne.
Vi klubbene fant dette samarbeidet så givende at vi
nok kommer til å «sette» oss ned for å se om det er
andre tiltak vi kan samarbeide om, om ikke annet
for å legge til rette for et nytt tiltak neste jul.
Det er moro å se og å oppleve det felles
engasjementet vi fikk til og se at vi kan løfte mer når
vi løfter i flokk.

På julaften kl 13 stilte hver av klubbene med
mannskap for å kjøre ut middagene (flere
medlemmer i klubbene er involvert i matutkjøring til
enslige fra sykehjemkjøkkenet til daglig.
Kjøkkenet har et godt rykte på seg for å levere
ut god og varm mat😊 ).
Det var planlagt for utkjøring av ca. 70 middager.
Den faktiske mengden ble noe redusert på selve
julaften da flere av de enslige hadde «funnet» en
bedre løsning enn å være aleine. Men de som fikk
maten ble glade og det var givende å få være med å
gjennomføre denne aktiviteten.

De frivillige er kjempeklare for å begynne på
runden. Foto: Håkon Aase Kristiansen Svelviksposten

I tillegg organiserte vi 17 matkasser som ble levert
ut til trengende familier noen dager før jul slik at
mottakerne kunne stelle til jul vel vitende om at god
mat er på plass. Her var Julegrøt, julemiddag
(tilpasset mottakers behov) og justert for antall barn
etc. mhp mengder.
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Nyheter fra

Lions Club Svelvik

Av: Tore Rasmussen, President

Vår klubb
Lions Club Svelvik, Distrikt 7, Sone 5, har Charter Dato: 18.05.1982.
Vi er pr dato 18. medlemmer hvorav 3 av x chartermedlemmer fortsatt er aktivt med i klubben. Vår klubb er
kanskje organisert litt annerledes enn andre klubber og litt forenklet kan vi si at det er medlemsmøtet som
fatter beslutningene. Slik gjør vi det:
Aktivitets- og servicearbeid utføres av en komite som med sin leder tilrettelegger for alle inntekter og
bevilgninger. I denne komiteen sitter også vår kasserer. Gjennom dette arbeidet levendegjør vi Lions motto
og muliggjøre Lions mål.
Administrasjons komiteen ledes av vår Klubbmester hvor vår VP er medlem, og de har til oppgave å
tilrettelegge for god klubb drift.
Lederne for disse to komiteene, sekretær, kasserer og Past President (1 år) samt President utgjør styret.
Styrets leder, vår President, er vårt «ansikt» utad og har i tillegg som oppgave å stimulere/lede slik at
komiteene planlegger, tilrettelegger og utfører de oppgaver som medlemsmøtet fatter.
Alle medlemmer er valgt inn i de ulike komiteer hvor enkelt medlemmer har tilleggsfunksjoner som NAK,
YEK, IRK, PP, K.
Vi opplever inkludering og engasjement ved denne organisasjonsmodellen.
Det er utfordrende å drive klubb nå, men vi gjør hva vi kan for å opprettholde dette så godt det lar seg gjøre.
Vi kjører våre månedlige møter digitalt, og tilsvarende med komite-møter. Dette fungerer, og det er kjekt å
treﬀes også på en slik måte. Vi prøver som vist ovenfor å bruke de virkemidlene vi har i sosiale medier og
virtuelt etc. Kombinasjonen med stands ser ut til å være en modell å jobbe mer med og vil nok bli bbrukt til
Tullipanaksjonen om litt. Vi må lære mer om denne type virkemidler og være åpne for de utfordringene vi
møter. Har din klubb erfaringer til «måter» er vi lutter øre for innspill.

Tore Rasmussen, President
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Nyheter fra

Lions Club Borgen

Av: Gunnar Hovden

Skiløypa på Drengsrudjordet er nå klar
Lions Club Borgen har også i år påtatt seg
ansvaret for å få maskinoppkjørt løypene på
Drengsrudjordet.
Den oppkjørte løypa går som tidligere helt opp til
lysløypa Borgen - Vardåsen
Vi i Lions Club Borgen håper at alle på Borgen,
inkludert skolene og barnehagene i området, vil
benytte løypa så ofte som mulig.
Løypa vil regelmessig bli kjørt opp så lenge det er
snø nok. Takk til løypesjef Lars Vethe som utfører en
super jobb for oss.
Når det gjelder Borgenlekene som vi pleier å
arrangere hvert år må vi dessverre annullere årets
arrangement med bakgrunn i den alvorlige
smittesituasjon vi har.
Pass godt på hverandre!
Hilsen Lions Club Borgen
Fine forhold i Vardåsen 2, Foto: Irene Ohnstad

Kjøp kampanjebilde og støtt Lions Røde Fjær 2020
Lions Røde Fjær 2020 går til å bygge et nytt Lions familie- og kompetansehus
på Beitostølen Helsesportsenter. Målet er at alle barn skal ha likeverdige
muligheter uavhengig av funksjonsnedsettelse, etnisk bakgrunn og bosted. Ditt
bidrag er viktig for at alle små helter kan nå sine store drømmer!
Kampanjebildet for Lions Røde Fjær 2020 er malt av Melhus-kunstneren Jan
Berg, og har tydelige referanser til både den visjonære grunnleggeren av
Beitostølen Helsesportsenter, Erling Stordahl, Lions og Lions Røde Fjær.
Bildet står utstilt på Modern Art Gallery i Trondheim
By på originalen
Kunstverket er malt i akryl på lerret, strl. 80 x 80 cm og skal auksjoneres bort.
Beløpet vil i sin helhet gå til aksjonen.
Vil du by, send en e-post til jan@jan-berg.no
Kjøp trykk
Trykkene er litt mindre, str. 30 x 30 cm, og trykkes på 300 grams syrefritt papir av høy kvalitet. Fargene har en holdbarhet på
minst 75 år. Hvert trykk er signert av kunstneren og leveres med garantibevis. Trykkene selges for 1700 kroner inkl. frakt,
hvorav 1000 kroner går til Lions Røde Fjær 2020.
Det er Lions Club Melhus som står for salg og forsendelse av trykkene. Husk å opplyse om mottakerens navn og adresse
når du betaler!
Kontakt
Har du spørsmål, henvend deg til Jan Berg, tlf. 99 37 54 24.

Vipps kr. 1700,- til 101179
Bankkonto: 4230.54.90894
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Kalender

Viktige datoer
fremover i Lionsåret

Viktige datoer for Lions lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Send gjerne inn hva som skal foregå i din klubb eller sone som har allmenn interesse. Skal
dere ha bokmarked, utstilling, konsert eller annet - Løvenytt vil ha innspill

Januar
29-31

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

Fabruar
12-14
19
26-27

RLLI, Lions lederkurs 2, for påtroppende soneledere, andre som vil ta verv i sone/distrikt
Samling for Lions Røde Fjær 2020
Guvernørrådsmøte Gardermoen

Mars
April
16-18
24
27-

Distriktsmøte Storefjell
Lions Tulipanaksjon 2021
Lions Miljødager

Mai
- 05
28

Lions Miljødager
Riksmøte Gardermoen

Juni
12

Lions Vaﬀeldag, til inntekt for LCIF Campaign 100

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
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