
Tulipanaksjon 2021
24.april - Vårens vakreste eventyr!

Send innlegg til Løvenytt: D.LN@Lions.no

Løvenytt Distrikt 104D 
Informasjonsorgan

Våre hovedområder

DIABETES MILJØ SULT SYN BARNEKREFT

LCIF HUMANITÆR 
INNSATS

LCIF KATASTROFE 
HJELP

LCIF 
UNGDOMSARBEID

Mars 2021



Distriktsguvernørens månedsbrev 
mars 2021 

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

DG Distrikt 104D
Dag Erling Pedersen
"Lions hjelper"

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

Hei alle sammen. 

Jeg håper alle har det bra. Det er fortsatt mye usikkerhet ang. Covid 19, men vi gir ikke opp!

Varmen kom og ødela det fine skiføret vi hadde, men vi ønsker sola velkommen Håper skiføret varer til over 
påske.(for de som går på ski)

Et par ord om dugnader. Jeg var med Lions Club Gol (min klubb) på dugnad med å fylle bøtter med strøsand her 
en kveld. Det er føltes veldig bra. Vi holdt avstand, men med godt humør fylte vi 270 bøtter. Mildvær gir godt 
salg. Dugnad er tingen. Tenk nytt. Finn løsninger. Mulighetene er der!

Har klubben din husket å bestille tulipaner? Uten tilskudd på tulipankontoen blir det veldig vanskelig for «MITT 
VALG». Det er fortsatt mulighet for å selge mye tulipaner. Kanskje ringe rundt og ta opp bestilling?

Mange klubber har etterlyst opplæring , så GAT gruppen sendte ut mail om elektronisk opplæring av styreweb, 
Gnist og hjemmeside. Denne gikk til presidenter og sekretærer. Her kan jo også visepresidenter og nye 
sekretærer melde sin interesse. Foreløpig er tibakemeldingene no laber.

Det er fortsatt Lion Mints på lager. Selv om klubben bare kunne bestille en kart i første omgang, er det nå 
regelen «først til mølla». Dette er billig ! Under en kr pr rull. Bestill.

Jeg måtte dessverre avlyse fysisk distriktsmøte på Storefjell Hotell. Sikkert ikke helt uventet. Vi arbeider nå 
med et elektronisk DM på Zoom. Her vil det komme mer info. Distriktpapirene vi snart bli sendt ut. Viktig at alle 
klubber har betalt kontigenten sin for å kunne stemme . Delegatene som klubben registrer må ha gyldig 
mailadresse. Stemming vil også foregå elektronisk. Sett dere inn i sakene.

Det vil komme et forslag på Riksmøte om å øke kontigenten med kr 100,-. Forrige endring var i 2009. Dette er 
helt nødvendig for å opprettholde aktiviteten .

Lions Røde Fjær (LRF), her skjer det saker og ting.  Bøsseaksjonen som var planlagt i september blir flyttet,  
men til det bedre. Aksjonen pågår fremdeles og i tillegg har hovedkomiteen kommet med en ny plan for 
innspurten på LRF.

Innspurten starter helgen 20 november da Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) markerer sitt jubileum. Dette 
sammenfaller med Beitosprinten. Her vil Lions Røde Fjær stille med stand og bli synlig. Videre har BHSS inngått 
samarbeidsavtale med Para-VM som også vil gi mulighet til å involvere Lions og LRF. Dette arrangementet er på 
Lillehammer/Hafjell 12-23 januar 2022 og vil få mye mediadekning. Selve bøsseinnsamlingen vil bli holdt 
helgen 11-13.februar 2022. Hold denne av!

Aksjonen avsluttes med gaveoverrekkelse til BHSS under Ridderrennet 19.mars 2022.
Hovedkomiteen vil i perioden fremover utvikle og publisere informasjon til klubber og medlemmmer, følge med!

Hold avstand, vask hendene og bruk maske der det er påkrevd!



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. 28.02.2021
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 februar:
Vi har ikke noen ny status og med det så har vi fortsatt samme tet-rekke med Hemsedal, Ådal og 
Stokke/Vear i ledelsen. 

Februar måned ble en 0-måned med like mange inn som ut.
Vi vet det er vanskelige tider med lite klubbaktivitet og mye nedstenging i samfunnet, men da vet vi 
også at det kan bare bli bedre.

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

Ta vare på hverandre

Nå er det mye nedstengig i samfunnet, og det er viktig for oss alle å delta i denne dugnaden, og 
dugnader er vi gode på i Lions. 
Det er mye ensomhet rundt om som vi kanskje ikke fanger opp. Dersom vi alle tar en telefon til en venn 
hver dag, så kan dere være det lille lyspunktet som skal til. Det er viktig at vi ser hverandre i disse 
dager.

Det er mange klubbmøter og arrangementer som er avlyst men 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.

Helene

Jeg heter Mars og kan være litt stri,
Oppå fjellet, oppå fjellet.
Men solskinn kan det jo også bli,
Oppå fjellet, oppå fjellet.
Hvis jeg er heldig med vind og vær,
Så ser du gåsunger her og der.
Nedi hellet, nedi hellet.

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.



Klubben min Nyheter fra
Lions Club Øyestad

Av: Jens P. Christensen
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Raus og populær bildegave til         
Myratunet 

POPULÆR GAVE: Fornøyde ansatte ved Myratunet tok i mot 19 flotte bilder 
fra LC Øyestads Jo Skaali og Trond Friisøe 

– Pasientene har jo korttidsopphold hos oss, så rommene får ikke noe personlig preg. Men disse flotte bildene 
vil garantert pynte opp og øke trivselen for alle, sier hun.

President Jo Skaali i Lions-klubben kunne fornøyd konstatere at gaven ble mottatt med begeistring. De 19 
store bildene med helnorske, de fleste maritime, motiver har en verdi på over 25.000 kroner.

– Vi fikk et lite hint om at de savnet noen fargerike og trivelige bilder på veggene etter oppussingen, og for 
Lions er en slik håndsrekning midt helt i tråd med vårt formål. I en trist coronatid hvor vi savner våre møter og 
aktiviteter er det spesielt hyggelig at vi kan bidra til å gjøre hverdagen litt triveligere for våre medmennesker, 
sier han. 

Pas ienter og ansat te ved 
Myratunet bo- og rehabilitets-
senter ble overrasket med en 
farger ik og raus gave da 
president Jo Skaali og vise-
president Trond Friislie fra LC 
Øyestad dukket opp med 19 
flotte bilder.

– V i h a r g j e n n o m f ø r t e n 
e t t e r l e n g t e t o p p u s s i n g a v 
pasientrommene, men manglet 
prikken over i-en. Så denne gaven 
er v i k jempeglade for, s ie r 
avdelingsleder Inger Rastad, 
sammen med sine kolleger gleder 
seg til å få bildene på plass på de 
19 rommene.



Klubben min Nyheter fra
Lions Club Øyestad

Av: Jens P. Christensen
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Så da vi skulle døpe puben ble navnet ganske selvfølgelig, nemlig «5 gylne glass», forteller miljøverten, som 
selv tok plass bak bardisken og sprettet champisen da den nye TV’en ble overrakt.
I dette rommet kan beboere hygge seg med et glass vin eller en kopp kaffe mens de i fellesskap kan få gode 
opplevelser, enten det er ski-VM eller konserter, sier Storbråten, som skryter av dugnadsånden som har gjort 
det mulig å omskape et gammelt verksted til et trivelig møtested for beboerne. Et eksempel er den elegante 
bardisken er laget på dugnad av Bård Buer.

Øyestad Lions reddet ski-VM på 
omsorgssenteret 
Med nyåpnet pub og ny 55 tommers smart-TV fra 
Lions Club Øyestad ble ski-VM reddet for beboerne 
på Bjorbekktunet bo- og omsorgssenter.

– Med god dunadshjelp har vi ominnredet et tidligere 
snekkerverksted til en trivelig pub/TV-stue hvor 
beboerne kan treffes for å oppleve sportsbegivenheter, 
konserter, konkurranser og andre begivenheter i et 
trivelig miljø. Og akkurat på åpningsdagen dukket noen 
trivelige, blide karer fra Øyestad Lions opp med en 
stor, flott smart-TV som passer perfekt i puben, sier en 
strålende fornøyd miljøvert på Bjorbekktunet, Susanne 
Storbråten.

– Selv om alle beboerne nå er vaksinert, må vi holde 
oss strengt til smittereglene, så vi kan bare være maks 
fem personer til stede av gangen foreløpig.

PUB-ÅPNING: President Jo Skaali og sekretær Håkon 
Slyngstad fra LC Øyestad dukket opp med ny 55 
tommers smart-TV under åpningen av puben «5 gylne 
glass» på Bjorbekktunet.  

Jo Skaali, som er leder for Øyestad Lions, gratulerte 
med den trivelige puben og understreket at Lions i 
Øyestad har over 40 års tradisjon for å gi en 
hjelpende hånd til verdifulle aktiviteter for mange 
grupper i nærmiljøet. Så det var med stor glede de 
kunne overrekke den nye TV’en til Bjorbekktunet. 

Ekstra trivelig ble det selvsagt at besøket falt 
sammen med åpningen av det nye.

CHAMPIS: Miljøvert Susanne Storbråten spretter 
champisen under åpningen av puben.  



Klubben min Nyheter fra
Lions Club Tvedestrand

Av: Tore Moen
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Klubben har ikke gått heilt i dvale, selv om der ikke har 
vært medlemsmøter siden mars 2020. Styremøter har vært 
avholdt på Teams, på nett. Alle medlemmene har 
kontaktmulighet og får informasjon på E-post. Månedsbrev 
lages og sendes ut, om ikke hver måned, men alltid når der 
er noe stoff.

Vi er heldige som har vært så flinke til å samle midler fram til 
Koronaen. Derfor har vi fortsatt litt å dele ut.

I år har vi i tillegg til faste avtaler om tildeling til nasjonale og 
internasjonale tiltak har vi delt ut følgende;

Kr 5000 til ”De glemte barna i Libanon”.
Kr 5000 til Leger uten grensers arbeid ved Mora leiren i Hellas.
Kr 2000 til Rebekka Bomann-Larsens Danseskole for barn.
Kr 10000 til russens ”Krafttak mot kreft”.
Kr 15000 til Hjertestarter ved Holt skole.
Kr 10000 til Tilrettelagt Håndballag i Tvedestrand.

Vi gir 125 Tulipanbuketter til eldre tilknyttet helsetjenestene i 
Tvedestrand.

I tillegg til dette er vi med og støtter aktiviteter i barnehjem i 
Lithauen, gjennom Lions Distrikt D (Sørlandet til Asker).

Tulipanaksjonen vi har hvert år er vi også med på i år. Vi har 
kjøp tulipaner for kr 15000, som går til vår arbeid mot 
narkotika. I år selger vi de ikke, men gir dem til Strannasentret, 
som fordeler de ut fra Strannasentret.

Tilrettelagt håndballag, med trenerne Fie og Bente, har som 
oss alle vært litt i dvale. Når de skal i gang igjen, trenger de litt 
start-hjelp, da er vi der.

Når rektor ved Holt skole ønsket Hjertestarter var vi straks med 
på det, vi vet jo at over 30 barn, i alder 5 – 7 år driver idrett i 
gymsalen her hver mandag.

Som alle skjønner sjøl om vi også er i en form for dvale, så er vi 
ikke helt sløve.

Et nytt medlem har vi også fått i Koronatide, men her er plass 
til flere.

Kom igjen, du er velkommen!

Hilsen fra Lions Club Tvedestrand. 

Gavedryss fra Lions 
Club Tvedestrand

Fra møterommet vårt.

Største inntjeningen i alle år, ikke i 2020, 
Loppemarked

Vår trubadur Greger Tveite

Bedriftsbesøk i Søppel tunellen ved 
Agder Retur



Klubben min Nyheter fra
Lions Club Svelvik

Av: Tore Rasmussen
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15. februar gikk Lions Club Svelvik på luften (litt brått) med egen 
Facebook side. Litt brått på luften da en overivrig president fikk tildelt 
administrator rolle og begynte dermed å trykke for å se hva dette var 
😊  og inviterte venner til å like. 

Men det har godt bra, de har fått en del venner og ikke minst vil dette være 
et verktøy for for å formidle hva klubben gjør, spesielt i forbindelse med 
aksjoner, forteller Tore Rasmussen til Løvenytt.
 
Først ut i så måte vil Tulipanaksjonen 28. april være.
- Vi er nå i forberedelses fasen for å lage innlegg som kan publiseres i 
samband med dette. 

Lions Club Svelvik på Facebook

I den kuldeperioden vi nå har lagt bak oss oppstod det et akutt behov for bistand til røykerne ved vårt lokale 
sykehjem. Røkerne ved sykehjemmet hadde ingen beskyttelse mot kulde og vind, så det ble fryktelig kaldt for 
røykerne. Vi løste utfordringen med en dugnad hvor vi bygget en midlertidig avlukke på terassen.  

Her kan dere lese hva Lions Club Svelvik publiserte på sin facebook side. Bildene er også hentet derfra.
Gå gjerne inn på facebook siden og lik Lions Club Svelvik

Bistand til sykehjemmet 
- midlertidig uterom for beboere som røyker.

Derfor er jeg en Lions
Vi er gode venner som hjelper andre, og møter behov i 
vårt lokalsamfunn. Vi deltar aktivt i frivillig arbeide. Vi er 
alle forskjellige, men vi deler en felles oppfatning − 
samfunnet er hva vi gjør det til. Som medlem i Lions, blir 
jeg med i et globalt nettverk av hjelpende hender.
Vår visjon er at Lions skal være Norges beste 
serviceorganisasjon.
Vår oppgave er å skape forståelse for verdens behov for 
humanitær hjelp, og yte frivillig innsats med lokalt 
engasjement og internasjonalt samarbeid.
Hva gjør vi?
Det er fortiden kaldt her i Svelvik og "en utsatt gruppe 
røykere" på sykehjemmet i Svelvik trengte sårt litt ly for 
kulde og vind. Vi fikk en forespørsel fra sykehjemmet om vi 
kunne hjelpe....og det kunne vi. Etter kort planlegging, 
innkjøp av materialer snekret 4 mann lørdag 30 januar et 
"innplastet" oppholdsrom på terrassen som røykerne 
bruker. Kanskje ikke verdens vakreste byggverk, men det 
fungerer, og det har brukerne gitt svært god 
tilbakemeldinger på. Nå fryser de ikke halvt i hjel selv om 
det er kaldt. Dette er en akutt løsning i påvente av en 
bedre permanent røykestue.
Dette er et eksempel på tiltak som vi i Lions gjerne bidrar 
med i vårt lokalsamfunn og et eksempel på "Gode venner 
som hjelper andre" 

https://www.facebook.com/LionsClubSvelvik/
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Barn og unge tilknyttet TabitaSenteret i Ogre 
opplever skiglede for første gang. Skolene er 
stengt, TabitaSenteret har måttet begrense 
hvor mange de kan ta imot og de færreste har 
et trygt hjem å komme til.

Denne vinteren har det vært snø og skiføre ikke 
langt fra senteret. Ansatte og frivillige i 
TabitaSenteret har gjennom de siste ukene samlet 
barn og unge i små grupper, smurt nistepakker 
og dratt på tur. Turen starter som oftest med 
utdeling av nistepakker og drikke. Det første 
barna spør om er å få mat da de har lite tilgang til 
mat hjemme.

SAS Julefly sendte nylig en trailer med klær til 
TabitaSenteret. Der har alle kunne finne klær som 
har gjort det mulig å være ute i snø og kulde, leke 
i snøen og å gå på ski for de som hadde lyst til 
det. Siden ingen av barna har sine egne ski og 
heller aldri før har gått på ski, har TabitaSenteret 
leid skiutstyr for penger de har mottatt fra 
Juleflyaksjonen. 

Tabitasenteret       
 i Ogre utenfor Riga

Nyheter fra
Distriktets 3-årige 
IR prosjekt

Av: Mariann Valla, Lions Club Sem

VINTER OG SKIGLEDE I LATVIA 

Kanskje noen har brukt skiutstyr å gi bort og som barn og unge ved TabitaSenteret kan få glede 
av?

TabitaSenteret har nå et ønske om å ha sin egen skipark, så her har både Lions og SAS Julefly en 
fin mulighet til å samle brukt skiutstyr, noe som vil glede mange barn og unge i Ogre. 
Kontaktperson: Mariann Valla, Lions Club Sem (mvallam@gmail.com)  



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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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. 

Asbjørn Larsen, ITC
Klubb: Lions Club Risør
Yrke:   IT-ansvarlig på Risør videregående skole

Hvor lenge har du vært medlem?
Jeg ble medlem i LC Risør 1. februar 1998

Hva var grunnen til at du ble medlem?
Jeg ble invitert av en fetter, og synes det Lions står 
for, ville passe meg.

Hvordan holder du deg i form?
Dette er jeg dårlig på gitt, men tar en spasertur i ny 
og ne. Ellers er det en del gåing i forbindelse med 
jobben, så jeg eser ikke ut 

Hva gjør deg glad?
Først og fremst besøk av to små herlige barnebarn, 
og pannekakemiddag hver mandag med dem her 
hjemme. Ellers er det alle de positive opplevelsene 
med Lions-engasjementet.

Hva ser du helst på tv?
Sport, sport og sport, nyheter kommer fra 
nettaviser

Hvor går drømmeturen?
Oi, den er vanskelig, så mye å velge mellom. En 
opplevelsestur til en av Europas store hovedsteder.
Roma ville nok toppe det.

Hva gjør du for å være miljøvennlig?
Kildesorterer etter beste evne, og rydder opp etter 
meg og mine på tur

Ditt beste lokale turtips?
Risør har et fantastisk turområde nesten i sentrum 
av byen. Risørflekken og forsvarsanlegg som 
Tyskerne bygde under 2. verdenskrig, og et 
fantastisk turområde i området rundt dette. Her er 
det opparbeidet flotte stier som passer fint for 
bevegelseshemmede, lekeapparater for barn, ski- 
og skøyte-aktiviteter vinterstid.

Hvem ville du helst strandet alene med på en 
øde øy?
Etter disse koronatider med restriksjoner om å møte 
folk, er ikke en øde øy er fristende for noen.
Men skulle jeg strande på en øde øy, må det bli 
med min kone Alfhild.

Hva tror du vil endre seg i distriktet de neste 10 
årene?
Vanskelig å si, men jeg er redd for medlemstallet 
synker – om vi ikke klarer å få inn flere nye og yngre 
engasjerte medlemmer. Her har vi virkelig en jobb å 
gjøre alle som en.

Hva er ditt beste Lions minne?
Her er det mye å velge mellom. Alltid gode minner 
fra distriktsrådsmøter og distriktsmøter siden 2006. 
Og ikke minst tilliten Lions Norge har gitt ved å la 
meg og Ina (DK) styre storskjermene på alle 
riksmøtene siden 2012, og NSR i 2019 Størst er 
nok tildelingen av Melvin Jones fellowship fra LC 
Risør ved 50-års jubileet i 2017. 



Klubben min Nyheter fra
Lions Club Haugsbygd

Av: Ola Enger

Lions Club Haugsbygd har spandert nok en benk med bord på Ringkolltoppen. Denne ble transportert 
opp ved god hjelp av løypebas Kjetil Gundersen.

Ny benk på Ringkolltoppen 

Fra venstre på bildet: Tor Kristiansen, Gunnar 
Johansen, Kjetil Gundersen og Arild Larsen. 
Foto: Gunnar Johansen

Arild Larsen prøvesitter benken.
Foto: Gunnar Johansen

Av: Ola Enger
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Klubben min Nyheter fra
Lions Club Moland

Av: Tom Eriksen Lundberg

Av: Ola Enger

Turen denne uken, 3.mars, foregikk på Sørlandets 
vakreste øy Flosterøya.
Avgang for våre ivrige turgåere var parkeringen Øst for 
Flosterøyas Hovedstad Narestø og Flosta Kirke. 
Med Turistsjef Frode Salvesen i spissen.

Fremmøte var bra med 8 Lions medlemmer , 2 Lionesser og 
2 hyggelige karer utenom klubben, og turen gikk ut til 
Skihytta/Steinhytta. 

Har hentet litt info. fra historiker Olav Bråtveit angående 
hytta. Skihytta/Steinhytta blei bygd tidlig på 1900 tallet fordi 
det var et yndet sted å gå til for "Skiturister" fra Narestø. 

Været var surt, med kald havtåke som møtte deltakerne ute 
ved Korshavn. Som vanlig ble det fyrt opp med bål slik at 
alle kunne kose seg med niste og kaffe. 

Turen gikk videre via Breiangen og inn i vilt fremmed 
skogsterreng til de endelig fant bilene på parkeringsplassen. 

Alle var strålende fornøyd og ser frem til neste tur. 

Takk for fine bilder fra Åge Hellehaven og Frode Salvesen.
En stor takk igjen til Turistsjef Frode Salvesen som holder 
medlemmer og ikke medlemmer i trim .

Ut på tur med Lions 
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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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Mars
01 Frist til nominasjon av årets "Leos of the Year Award"
15 Frist for nominasjon for "New Voices anerkjennelse" tredje kvartal

April
16-18 Distriktsmøte Storefjell (digitalt)
24 Lions Tulipanaksjon 2021
27- Lions Miljødager

Mai
- 05 Lions Miljødager
05-07 LCIF Board of Trustees and Lions Quest Advisory Committee meetings (Oak Brook, Illinois, USA)
15 Frist for nominasjon for "New Voices anerkjennelse" fjerde kvartal
28 Riksmøte Gardermoen (digitalt)

Juni
01 Helen Keller Day
07 Lions Clubs International bursdag
12 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

Kalender Viktige datoer 
fremover i Lionsåret

Fakta om april: 
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi med flere

April er årets fjerde måned etter den gregorianske kalenderen. Den har 30 dager.
Navnet kan være basert på «Apru», et etruskisk låneord for greske Afrodite, eller ap(e)rilis, «den følgende, 
eller neste» som den andre måneden i den romerske kalenderen. 

En alternativ forklaring er at navnet henger sammen med det latinske verbet aperire, «åpne»; april skulle 
dermed være måneden som «åpner» for sommeren.
I den tidlige romerske timånederskalenderen var april den andre måneden. Før 713 f.Kr. ble januar og 
februar lagt til slik at april ble den fjerde måneden. Julius Caesar la til en ekstra dag slik at den julianske 
kalenderen hadde april med 30 dager. 

Aprilsnarr vil si å narre noen den 1. april. Den som lar seg lure, blir høylytt kalt aprilsnarr av den som står 
bak spøken. Skikken går igjen i de fleste land i den vestlige kulturkrets.

Merkedager: Narredagen i år også Skjærtorsdag 1.april, Langfredag 2.april, 1.påskedag 4.april, 
2.påskedag 5.april, Sommerdag, flyttedag 14 april, Magnusmesse 16.april, St.Jørgens dag (St.Georg) 
23.april

Stjernetegn: Væren 21.03 - 20.04, Tyren 21.04 - 21.05


