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Året går fort.
Nå har vi alt kommet til februar og hvem vet hva som ligger foran oss. NSR (Nordisk samarbeidsråd) ble
elektronisk i stedet for i Helsinki. Finnene hadde laget til et flott møte, med fine foredrag og diverse
diskusjonstema.. Håper mange av dere fulgte med. Convention ble også i år avlyst. Håper 2022 vil bli et mye
bedre år for våre medlemmer og tillitsvalgte. Februar er også¨måneden for rådsmøte i distriktet og
guvernørrådsmøte. Tro om det blir digitale eller fysisk møter ?
Vår GMT, (Medlemsansvarlig) Jon Andersen har fått spalteplass i dette månedsbrevet.
Her er noen av hans tanker:
Nå er mye annerledes, det er restriksjoner på å møtes. Bevegelsesfriheten er begrenset for mange og flere er
redde for å bli smittet av coronaviruset. Dette bekymrer meg som medlemsansvarlig i distriktet vårt.
Når verden blir sånn tror jeg det viktig at vi har noe å føle tilhørighet til, noe som engasjerer, gir mening og
positivitet i hverdagen. Der er Lions flott.
Det er vanskelig å avholde møtene våre, og selv om mange er flinke til å bruke nettmøter så er en viktig arena
langt på vei blitt borte for mange. Da er det godt vi har alternativer, aktivitetene våre, selve fundamentet for
Lions arbeid.
Mange aktiviteter lar seg fortsatt gjennomføre, kanskje med noen tilpasninger. Kreativiteten er stor rundt om.
I Løvenytt og andre media ser vi stadig flotte aktiviteter som skaper glede, samhold og tilhørighet for
medlemmene og gode bidrag til de som virkelig trenger det, alt i god Lions ånd.
Til tross for en vanskelig periode har vi fått ca. 40 nye medlemmer så langt i Lions-året, jeg syntes det er flott.
Dessverre har vi også mistet noen, så nå er vi totalt ca. 1955 medlemmer i distriktet. Det er mange mennesker
som kan skaper mye glede for seg selv og andre.
Så stå på, lag aktiviteter, treﬀ venner, skap glede. Inviter gjerne venner og kjente til å være med i aktivitetene
våre, kanskje blir de inspirert til å bli et nytt Lions-medlem.
Hilsen GMT Jon
Husk å lese Løvenytt og bli kjent med Gnist og vår nye hjemmeside. Kommer stadig nye ting.
Vaﬀeldagen 12.juni - Husk å melde dere på!
Alle klubber har fått tilsendt informasjon om Vaﬀeldagen 12.juni. Dette er et flott tiltak for å synliggjøre oss, og
samtidig bidra inn i LCIF Campaign 100. Oppfordrer alle klubbene til å delta!
Gi tilbakemelding til LCIF-koordinator Helene Steindal om at nettopp dere deltar på mail: d.lcif@lions.no
Hold avstand, vask hendene og bruk maske der det er påkrevd!

DG Distrikt 104D

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

Konkurranse

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

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.

Sekundering pr. 31.01.2021
1. Lions Club Hemsedal
2. Lions Club Ådal
2. Lions Club Stokke/Vear
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Status januar:
Vi har ikke noen ny status og beholder derfor statusen fra desember 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.
Bruk våren godt - tulipanaksjonen er vårens vakreste eventyr - det skal bli godt å komme ut litt igjen.
Ta vare på de muligheter som byr seg, og stå på i konkurransen, så kommer vi med ny sekundering i
neste Løvenytt.

Husk å delta i dugnaden
Det er kampanjepris på Lion Mints
Kr. 490,- pr.kartong inkl. frakt.
I utgangspunktet en kartong pr. klubb
Målet er å få ned lagerbeholdningen.
Dette er 576 mintruller til kr. 490,- billigere
reklame-materiell skal dere lete lenge etter.
Send bestilling til Lion Mints Norge
epost: mint@lions.no
Husk leveringsadresse m/mobilnr. for
pakkesporing. Faktura sendes på epost.
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Løvenytt

Redaktørens hjørne
Litt av hvert

Det er veldig hyggelig å få svar på henvendelser ...
Jeg tror jeg har flere med meg når jeg har et stort ønske om at klubbene i distriktet vårt blir flinkere til å
besvare henvendelser som klubben mottar fra oss som har verv i distriktet. Jeg ser på dette som en helt
alminnelig god gammeldags folkeskikk. Det er ikke lett å utøve sine verv når henvendelse blir besvart
med total stillhet.
Vi er medlemmer av en internasjonal organisasjon, og vi har noen forpliktelser å oppfylle i den
forbindelse. Dette ble vi informert om gjennom en flott og høytidelig opptaks-seremoni i klubben, og jeg
er sikker på at dere alle er stolt over å være en del av et stort verdensomspennende nettverk.
Noen bruker å si at vi er autonome. På det vil jeg svare at ja, vi er autonome, men innenfor de rammene
som er lagt av Lions Club International.
Det er mange klubbmøter og arrangementer som er avlyst i disse dager, det betyr ikke at vi trenger å
legge ned arbeidet, men vi må tenke nytt. Jeg opplever at noen er flinke til å tenke nytt, mens andre
trenger litt mer tid. Det kommer snart en vår og varmere vær, og da er sannsynligheten for at
smittefaren reduseres. I tillegg vil de fleste innen risikogrupper være ferdig vaksinert innen kort tid, noe
som gjør at vi kan se lysere på fremtiden. Jeg tror at våren og sommeren kan gi oss mye tilbake om vi
synliggjør oss for publikum. Tulipanaksjonen tror jeg kan bli en suksess i år, for det er et sikkert vårtegn
og jeg tror publikum vil sette pris på å se oss igjen. Vårens vakreste eventyr nærmer seg!
Har du noen gode ideer, del det med oss andre ved å sende inn til Løvenytt.
Mailadresse: d.ln@lions.no
Ønsker alle en flott vår og lykke til videre med nye initiativ og ideer i 2021.

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.

Hu og hei,
Du og jeg,
Danser dagen lang!
Januar og Februar
Har fest
Og bjelleklang!
Snø og sno,
Har vi to
Hvis du liker det!
Vil du heller ha litt sol,
Så vent på nummer 3.
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Minneord ved Annar Bottegård
sin bortgang 11. januar 2021
Av: Arne Ødegaard, sekretær Lions Club Øvre Eiker

Det er med stor sorg vi i Lions Club Øvre Eiker mottok
meldingen om at vår president Annar Bottegård døde
plutselig og uventet mandag 11. januar 2021, 77 år
gammel. Annar var gift med Toril og etterlater seg to
barn og barnebarn.
Annar ble medlem av klubben i 2002, og har hatt et stort engasjement for klubben og Lions
som organisasjon.
Han var nå inne i sin 3. periode som president, og har også vært sekretær i flere perioder.
Annar var, i tillegg til presidentvervet, også soneleder for vår sone. Han var i 2012 - 2013
distrikts guvernør og har også hatt flere verv på distriktsnivå, som distrikts koordinator for
Røde Fjær aksjonen i 2015, GMT (leder klubb- og medlemsutvikling) i distriktsrådet i 2014 2015, og distriktets NAC, (leder forebyggende ungdomsarbeid) i 2015 – 2016.
I klubben har han ledet arbeidet med «Mitt Valg» i flere år, og har mye av æren for at
programmet er godt innarbeidet i barne- og ungdomsskolene i Øvre Eiker kommune. Som
engasjert i NA-arbeidet har han hatt et sterkt engasjement i Tulipanaksjonen både lokalt og i
distriktet. Han har også hatt roller i mange andre deler av klubbens arbeide, som den årlige
Julemessa, vært representant i Frivillighetssentralen og i arbeidet med klubbens Øvre Eiker
kalender, vår største inntektskilde. Han har deltatt på Lions Internasjonale Convention, mange
Riks- og Distriktsmøter og bidratt sterkt i Lions-arbeidet generelt. Annar satt også i styret for
«Stiftelsen Lionsklubbenes støtte til funksjonshemmede i Eiker».
Vi vil savne Annars engasjement og omtanke, og minnes ham som den engasjerte person han
var. Våre tanker går til familien.
Hvil i fred Annar.
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Minneord ved Arild Bjørnstad
sin bortgang 8. januar 2021
Av: Ole Gjerdalen, Lions Club Vassfaret

Det var med stor sorg vi mottok den ufattelige triste
beskjeden fra Marianne om at Arild tapte kampen mot
kreften 8. januar, 64 år gammel.
Vi har hele tiden siden august måned i fjor fulgt med på
Arilds sykdomsbilde gjennom Marianne og skjønt at
sykdommen var vanskelig å helbrede. Men når så
virkeligheten er der og dødsbudskapet kommer, er det
forferdelig vondt å innse det for oss alle.
Arild ble med i klubben vår sommeren 1997, og han viste
fort stor interesse for klubbens virksomhet. Han har i tillegg
til å være president i to perioder hatt mange andre sentrale
tillitsverv. Men det var klubbens ungdomsarbeid som stod
hans hjerte nærmest.

Arild Bjørnstad, foto: Hedalen.no

Vår klubb holdt en relativt lav profil da Lionsbevegelsens Lions Quest ble tatt i bruk i skolene på
nittitallet, men da Arild engasjerte seg i saken rundt årtusenskiftet, fikk han gjennom utallige møter med
skoleverket i kommunen fart på saken. Årlige kurs for lærere og barnehageansatte ble avviklet, og alle
skolene inngikk et forpliktende samarbeid med klubben vår om å ta i bruk programmet, som etter hvert
fikk navnet «Mitt valg». Denne store satsingen på «Mitt valg» kostet mange penger for klubben, og en av
inntektskildene for å finansiere dette, er vårt tulipansalg. Under Arilds første presidentperiode i
2007/2008 ble salg av tulipanbuketter økt fra 30 til 300. Med sitt brennende engasjement for saken fikk
han solgt et stort antall buketter til bedrifter i kommunen, og han inspirerte også oss andre til å ta i et
ekstra tak her. Arilds enorme engasjement rundt »Mitt valg» ble snart kjent utover klubb, sone og
distrikt, og i 2011 ble han hedret for dette både på Distriktsmøte og Riksmøte. Samme år ble han tildelt
Lions høye utmerkelse , Melvin Jones, som den første i vår klubb.
I 2015 tok Arild på seg sonelederjobben for klubbene i Ringerike og Hole, og denne jobben hadde han i
to perioder og skjøttet den på en utmerket måte.
De to-tre siste årene har Arild også engasjert seg for barn og unge i Kenya gjennom et skoleprosjekt
ved navn NOVIS (None Violence in School). Gjennom lionsvennen Einar Lyngar i Ringsaker, ble han og
vi andre inspirert til å bidra til å stoppe lærervolden i Kenya. Arild sørget for at dette ble et soneprosjekt
der vi finansierte kurs for lærere, og etter hva vi vet, fikk mange barn i Kenya en bedre hverdag ved hjelp
av vårt engasjement.
Med Arilds bortgang har Lions Club Vassfaret mistet en av sine mest engasjerte medlemmer.
Våre tanker går til kona Marianne og familien for øvrig i deres tunge dager.
Vi lyser fred over Arilds gode minne.
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Klubben min

Nyheter fra

Lions Club Tønsberg

Av: Robert Kallekleiv

Lions Tønsberg binder
fastelavnsris i nært
samarbeid med
Sanitetsforeningen på
Nøtterøy
Lions Tønsberg har i flere år hatt boksalg og
marked i leide lokaler i Sjøsenteret på Vallø.
Dessverre ble denne leieavtalen nå sagt opp og
klubben er på søk etter nye lokaler som kan egne
seg til formålet.
Karin og Elisabeth, som stod i spissen for dette
arbeidet, kom da i kontakt med Nøtterøy
Sanitetsforening som har overtatt en nedlagt skole.
Planer for denne eiendommen er å leie ut lokaler til
velledige organisasjoner og lag i området.
Bygningen har p.t. ledige lokaler som kan egne seg
for bokutsalg og andre aktiviteter og LC Tønsberg
er nå i forhandlinger om å leie lokaler her.
Sanitetskvinnene og Lions har på flere områder
felles formål og vi ser synergieﬀekter ved å kunne
innlede et samarbeide med de. Sanitetsforeningen
på Nøtterøy ble stiftet så langt tilbake som 24. april
1913 og har rundt 200 medlemmer.
Sanitetskvinnene har tradisjonelt vært flinke til å
finne ulike måter å finansiere sitt frivillige arbeid på.
Hver Januar/februar lager Sanitetskvinnene på
Nøtterøy fastelavnsris som de selger for å skape
inntekter. I forbindelse med mulig leie av deres
l o k a l e r, b l e o g s å F a s t e l a v n s r i s t e m a o g
representanten for Sanitetskvinnene ble svært glad
da vi tilbød hjelp med å produsere og selge dette.
Det ble også enighet om inntektsfordeling om vi
samarbeidet.

Jan dro på skauen og klippet
bjørkeris og damene satte
seg til å binde fastelavnsris. I
løpet av 3 timers aktiv
jobbing ble det laget 125
nek.
Disse ble plassert ut i bøtter
med Sanitetsforeningens og
Lions logo på og plassert ut i
fem butikker. Pris pr. ris satte
vi til kr.100 og inntektene fra
salget vil bli delt mellom
Lions og Sanitetsforeningen.
Tilbakemeldinger fra denne aktiviteten var
utelukkende positiv og vi ser muligheter for flere
felles aktiviteter.
Lions Club Tønsberg håper de som vil støtte opp
om arbeidet vårt og i tillegg ønsker å delta i et
hyggelig og sosialt lag kontakter vår medlemsansvarlig Jan Sletbakken på telefon 977 63 595.
Vi ønsker oss enda flere medlemmer.

På grunn av Korona situasjonen har mange følt på
ensomhet og savnet aktiviteter å være sammen
om. Da dette ble luftet i klubben ble det vist glede
og entusiasme til å delta og hele 10 av damene
meldte seg på og to av herrene.
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Lions i Norge

Nyheter fra

LCIF Campaign 100

Av: Helene Steindal, LCIF Campaign 100 koordinator 104D

La oss gjøre 12.juni Vaﬀeldagen til en gledens dag!
Ut å møte folk igjen - med deilig duft av nystekte vafler, eller lapper, eller mint, eller ...
Følgende skriv har gått ut til alle Lions klubber i distriktet, mottaker er presidenter og sekretærer.
Det er viktig at vi profilerer oss, og deler informasjon om hva vi i Lions bidrar med i samfunnet. Dette er
grunnlaget for en LCIF-dag, som vi i Norge har valgt å benytte som "Vaﬀeldag" fordi dette er noe alle kan være
med på. 12 juni er dagen - og vi antar at smittetrykket i Norge er gått ned og at alle i risikosonen er vaksinert,
noe som betyr at vi igjen kan glede lokal-samfunnet. Bruk gjerne dagen til mer enn vafler, kun fantasien setter
grenser for hva vi kan finne på. Inntektene er med å styrke LCIF, synligheten styrker oss. Vinn-vinn!
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Klubben min

Nyheter fra

Lions Club Tvedestrand

Av: Tore Moen

Nytt medlem i Lions Club Tvedestrand,
- en enkel flott seremoni
Jan Leonard Larsen fra Songe, ble innsatt
som nytt medlem.
Ved Kjenna i Tvedestrand sentrum, holdt fadder
Einar Thorstein Dalen og president Arne Martin
Gjøseid en enkel seremoni med innsetting av Jan
Leonard Larsen som nytt medlem.
I disse ”Koronatider” må vi improvisere litt.
Vanligvis samles klubben rundt det nye
medlemmet og ønsker det velkommen. Sånn går
jo ikke i dag. Men også en enkel seremoni i
vinterkledd Tvedestrand, ved badeparken, som
sommerstid yrer av badegjester i Tvedestrand
sentrum.
Nye medlemmer er velkommen til klubben vår. I
dag er vi 30 medlemmer, men hele tiden
mottakelig for flere. Klubben har mange
aktiviteter med muligheter til utvidelse.
Klubbens hovedmål er og hjelp. I prinsippet
samler vi inn midler som deles ut igjen i sin
helhet, til trengende gode formål i nærmiljøet.
Noe går også til nasjonale og internasjonale
hjelpetiltak.
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Klubben min

Nyheter fra

Lions Club Mandal

Hentet fra Facebook

Som mange andre klubber har også Lions Club Mandal salg av strøsand.
Løvenytt har hentet litt inspirasjon til klubbene fra Mandals facebook-side. Flott plakat og profilering i
nærbutikk. Flott å se at QR-kode er tatt i bruk for enklere scanning av Vipps!
Lykke til med salget - været tilsier at det bør bli bra.
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Facebook

Nyheter fra
rundt om i distriktet

Onsdag 10 Februar var det fin Lions tur melder
Lions Club Moland på sin facebookside.
Fremmøte var på Kloppedalsmyra. Det blei en koselig
tur med bål varme og kaﬀe i gapahuken . Det blei en
tur innom Torjus Siring for å hilse på Buddaen .
10 Lions medlemmer og 2 Lionesser med godt humør
i det fine været .
En takk Til Erik Tønnesen som kjentmann og veiviser .
En takk til Åge Hellehaven og Frode Salvesen for
bilder og annen info.

Vårens vakreste eventyr
Tulipanaksjon 24.april
Det blir tulipanaksjon siste lørdag i
april som vanlig.
Nasjonale og lokale smittevernregler vil
være vesentlig i forhold til hvordan
aksjonen blir. Klubbene oppfordres til å
tenke nytt. Bruke idrettslag, korps osv.,
jobbe med salg til bedrifter, bruke sosiale
media til salg av tulipanene.
Vi håper vi kan bruke tulipanaksjonen til
igjen å vise oss frem i lokalmiljøene og
skape oppmerksomhet rundt Lions.

Lions Club Søgne har hatt dugnad med
innsamling av juletre fra husstander i Søgne.
Årets aksjon gav nesten 16.000 i dugnadskassa!
Fantastisk resultat - Løvenytt gratulerer
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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

Februar
15
19-21
20
26-27

Internasjonal Barnekreft dag
Samling for Lions Røde Fjær 2020, hovedkomite
Distriktsrådsmøte
Guvernørrådsmøte Gardermoen

Mars
01
15

Frist til nominasjon av årets "Leos of the Year Award"
Frist for nominasjon for "New Voices anerkjennelse" tredje kvartal

April
16-18
24
27-

Distriktsmøte Storefjell
Lions Tulipanaksjon 2021
Lions Miljødager

Mai
- 05
05-07
15
28

Lions Miljødager
LCIF Board of Trustees and Lions Quest Advisory Committee meetings (Oak Brook, Illinois, USA)
Frist for nominasjon for "New Voices anerkjennelse" fjerde kvartal
Riksmøte Gardermoen

Juni
01
07
12

Helen Keller Day
Lions Clubs International bursdag
Lions Vaﬀeldag, til inntekt for LCIF Campaign 100

Året rundt
Lørdag fra kl. 11:00 - 15:00
Lions Club Holmestrand har bokmarked og salg av Lion Mints.
Adresse: Tordenskjoldsgate 6, 3080 Holmestrand

Fakta om mars: 1. mars er den 60. dagen i året, den 61. i skuddår. Det er 305 dager igjen av året.
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi med flere

Mars er den tredje måneden i året i den gregorianske kalender og en av syv gregorianske måneder med
en lengde på 31 dager. Mars er måneden for vårjevndøgn.
Astrologisk begynner mars med solen i fiskene og ender i væren.
Mars på den nordlige halvkule er tradisjonelt den første vårmåneden og den årstidige motsatsen til
september på den sørlige halvkule. I antikkens Roma ble mars kalt Martius, oppkalt etter Mars, den
romerske krigsguden. Mars var opprinnelig den første måneden i romernes 10-månederskalender.
I Norge ble mars i norrøn tid kalt for Tormåned, Tor er det norrøne svar på Mars. tor var Valhalls stor
krigsgud. Perioden fra midten av mars til 13 april ble også kalt for Kvina.
Merkedager: Kvinnedagen 8.mars, Vårjevndøgn 20 mars, Sommertid 28.mars, Palmesøndag 28.mars
Stjernetegn: Fiskene 19.02 - 20.03, Væren 21.03 - 20.04
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