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Lions Tulipanaksjon 2021 
Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne! 

 
 

Lions Tulipanaksjon feires lørdag 24. april 2021! 
 
 
Det blir tulipanaksjon i 2021 og nå er det på tide å planlegge. 
 
Vi har fortsatt mål om å omsette 1 million tulipaner, og dette tror jeg vi klarer. Fjorårets aksjon ble 
jo dessverre avlyst grunnet pandemien. Men nå er det viktigere en noen gang att vi gjør ett godt 
forarbeid.  
 
Det er noen ting som klubben bør tenke ekstra på i år grunnet pandemien.  
 

• Profilering: Materiell med lionslogo finner du i Lions Norges nettbutkk: 
http://lions.adprofil.no/ . 

• Bedrifter: Forhåndssalg til bedrifter er en god inntekt for mange klubber. Hvis dere ikke har 
det i dag, så synes jeg at dere skal vurdere det. (Se forslag til salgbrev som ligger ved). Vår 
tulipanvase egner seg godt for ”pakkesalg” til bedrifter – vi anbefaler 3 buketter + vase for 
kr. 600,-  Mange bedrifter synes det er flott å kunne støtte og samtidig pynte opp i 
resepsjonen eller kantina. Gjør et forsøk - kanskje det gir noen ekstra salg? 

• Forhåndssalg: Klubben kan forhåndsselge via sosiale medier, eller med ”lapper” i 
postkasser og på oppslagstavler. Sett opp en e-postadresse der folk kan bestille tulipaner, 
som dere kan levere på dørene.  

• Stand: Dere kan ha stand, men dere må lage dere ett system der de som handler selv tar 
bukettene som de betaler for med Vipps 

• Samarbeidspartner: Vurder om klubben kan samarbeide med en lokal forening slik som 
idrettslag, kor, musikkorps osv.  Man kan da annonsere at ungdomsforeningen mottar x 
prosent av årets overskudd mot at de bidrar, f.eks med å skape liv rundt klubbens 
”hovedstand” på aksjonsdagen. Dette er en fin vinkling for en forhåndsomtale i 
lokalmediene.  

• Flere dager: Vi blir stadig flinkere til å markere lørdagen som en Lionsdag da alle 
Lionsklubber er ute og forteller om hvem vi er og hva vi gjør. Men husk at vi kan bruke flere 
dager til å promotere lørdagens happening. For de som forhåndsselger det fullt mulig å 
levere tulipanene på torsdag eller fredag. 

• Bestilling og levering: Vår leverandør både for selve tulipanene og distribusjon er 
gartneriet Schouten i Lier. Når det gjelder selve bestillingen så bruk helst nettet (nytt 
bestillingsskjema er snart klart i Styreweb) men du kan også benytte papirskjemaet som er 
lagt ved. Det vil i år som i fjor bli lagt ut en oversikt på bestillingsskjemaet. Her kan du 
sjekke at bestillingen er registrert korrekt. Vær nøye med utfyllingen av bestillingsskjemaet, 
slik at vi får registrert korrekte data på kontaktperson og leveringssted. Bestiller klubben 
tulipaner lokalt? Gi oss beskjed om dette slik at vi får satt dette inn i listene så det også blir 
synlig. 

 
Er det noe dere lurer på, så er det bare til å ta kontakt. Min e-postadresse er 
hroar.thorsen@lions.no. Lykke til med forberedelsene! 
 
Med Lionshilsen, Hroar Thorsen Generalsekretær Lions Norge  
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Fakta om Lions forebyggende arbeid for barn og unge 

 
 
Helt siden 1983 har Lions hatt arbeid mot rusmisbruk på sin nasjonale plan. Mesteparten av 
dette arbeidet skjer lokalt i form av støtte til idrettslag, musikkorps, rusfrie konserter m.m. 
Lions Tulipanaksjon denne satsingen mulig. Aksjonen avholdes den siste lørdagen i april 
og gir netto over 7,5 millioner kroner til Lions i Norge. 
 
Klubben betaler 7 kroner per tulipan inkl. moms. Hvis man blir støttet med 100 kroner for en bukett 
med 8 tulipaner, sitter klubben igjen med 44 kroner, tilsvarende 5,50 per tulipan. 
 
Støtte til lokale tiltak 
Overskuddet fra Lions Tulipanaksjon går til et nasjonalt fond, Lions Tulipanfond, og har tidligere år 
gitt mellom 1,4 og 1,6 millioner kroner. Klubben kan søke om støtte fra dette fondet til sine 
prosjekter innenfor forebyggende arbeid. Klubbens kostnader, inntil 30.000 kroner, refunderes med 
50 prosent. Kostnader over 30.000 kroner refunderes med 25 prosent av den overskytende del. 
Søknad skal sendes i forkant av aktivitet, og godkjente søknader utbetales etter mottak av 
kvitteringer for omsøkte kostnader. Les mer om hvilke formål din klubb kan søke støtte til på 
www.lions.no/tulipanfond. Utbetalinger fra Lions Tulipanfond skjer hvert halvår. 
 
Støtte til Mitt Valg 
Lions Tulipanfond støtter forebyggende tiltak, og undervisningsprogrammet MITT VALG har hatt 
stor fremgang det siste året. Faktisk er det solgt så mange kurs at andelen av tulipanfondet som er 
satt disponibelt for kurs i 2018 ble brukt opp på slutten av året. Nå bookes det allerede inn nye 
kurs for 2019 der en tredjedel av kostnadene finansieres gjennom tulipansalget i april. Det betyr at 
vi må klare å få ut enda flere tulipaner slik at vi klarer å imøtekomme denne fantastiske 
salgsøkningen.  
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Bestill tulipaner for Lions Tulipanaksjon 24. april 2021 
 

Elektronisk bestillingsskjema finner du på www.lions.no/ styreweb 
Bestillingsfrist: 01. mars 2021 

 
 
 
 
Det vil bli samme leveringssted som i fjor. Er du i tvil om hvor dette er, ta kontakt med din 
distriktsleder for forebyggende arbeid (NAC): 
 

Distrikt Fornavn Etternavn E-post Mobil 
104 A Torstein Løvset torstein.lovseth@solseth.no 48164887 
104 B Tore Stenseth tore.stenseth@mjosretail.no   90641009 
104 C Mathias Vikse mathias.vikse@gmail.com  97581788 
104 D Toril Bottegård toril@bottegard.no 91125671 
104 E Vidar Waaden viwaa@online.no 92633457 

 
 
Tulipanene 
Tulipanene leveres i kartonger à 200 tulipaner, pakket i 25 bunter à 8 blomster. En kartong koster 
1.400,- kroner inkl. moms og frakt. Også i år har bukettene og eskene Lions logo! 

 
Antall kartonger med tulipaner: ________ 
Klubb: ________________________________________ 
Sone: _________________________________________ 
Distrikt: ______________________________________ 
 
Kontaktperson 
 
Navn: ________________________________________ 
E-postadresse: ________________________________ 
Mobil: ________________________________________ 
Leveringssted: ________________________________ 
 
 
Bestillingsskjemaet sendes til Lions Norge, Ensjøveien 18, 0661 OSLO. Merk gjerne 
bestillingen med “Tulipaner”. Du kan også bruke e-post: post@lions.no 
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Kjære bedriftsleder! 
 
Lions samler hvert år inn penger til rusforebyggende og holdningsskapende tiltak for barn og unge 
gjennom Lions Tulipanaksjon.  
Vi ber om din støtte på 3 000 kroner til forebyggende og holdningsskapende arbeid blant barn og 
unge. For å synliggjøre din støtte til dette viktige arbeidet mottar du en kartong tulipaner med 25 
buketter som du kan dele ut til dine kunder eller ansatte. 
 
Forebygging 
Siden 1983 har Lions i Norge hatt bekjempelse av rus- og narkotikamisbruk på sin nasjonale plan.  
Tulipanmotivet, med den friske og den ”syke” tulipanen, symboliserer forskjellen mellom et liv i 
rusavhengighet og en sunn og positiv livsstil. Vi håper du er med oss når vi sier «Det er bedre å 
bygge barn enn å reparere voksne». Nettoinntekten for aksjonen er årlig noe over åtte millioner 
kroner. Lions tulipanaksjon finner sted siste lørdag i april som i år er 24. april 2021. 
 
Hvordan anvendes innsamlede midler?  
Pengene fordeles mellom Lions Tulipanfond (55 %) og de lokale Lionsklubbene (45 %). En 
Lionsklubb finansierer positive aktiviteter for barn og unge i sitt nærmiljø. Hvis den lokale klubben, 
eller klubber, vil arrangere et større tiltak, kan de søke om bidrag fra det nasjonale fondet. Lokale 
tiltak kan være støtte til ungdomsklubber, rusfrie konserter og andre kulturarrangementer, 
informasjonstiltak, støtte til politiets eller tollvesenets narkohunder, og andre lokale aktører som 
idrettslag, musikkorps etc. 
 
MITT VALG 
Over hele landet arrangerer Lionsklubber kurs for skoler, barnehager og nå også idrettslag i 
programmet MITT VALG, et holdningsskapende og forebyggende undervisningsopplegg som 
bygger sosial kompetanse hos barn og unge. Programmet setter de unge i stand til å takle 
hverdagen gjennom fokus på kommunikasjon, selvtillit og sosiale ferdigheter som å bygge 
relasjoner, ta ansvar, se konsekvenser og ta hensyn. Programmet fokuserer spesielt på 
forebyggende arbeid i forhold til mobbing, rusmidler, vold og overgrep. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Lions Club nnnnnnnnn 
XXXXXXXXXXXX- mob........, E-post:.............................. 
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