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Lionsvenner 

 

Vi har kommet fram til årets siste møte og min tid 

som president er over.  Denne gangen varte min 

presidenttid i to år. Dette har gått greit, takket være 

et entusiastisk styre og engasjerte og positive 

medlemmer. 

 

Når jeg overtok presidentkjede for to år siden hadde 

jeg som mål å øke medlemstallet i klubben.  På 

forrige sommeravslutning gikk jeg vel kanskje litt 

hardt ut med å antydet at vårt 50-årsjubileum står i 

fare. Med seks nye medlemmer og mange spreke 

"gamlinger" så er vel denne faren over.                                            

Medlemsvervingen har ikke kommet av seg selv.  

Dette skyldes en god innsats fra dere som 

medlemmer av klubben.  En spesiell takk til Jan 

Erik som vervet tre nye medlemmer. 

Det siste året har vi fått nye inntektsbringende 

aktiviteter.  Vi har, sammen med Enebakk 

Sanitetsforening påtatt oss jobben som badevakter 

for handicapsvømming ved Enebakk ungdomsskole.  

Vi har også forsøkt oss som grillmontører ved 

Jernia, Ski. 

 

Neste år fyller klubben 50 år. Dette må vi feire.  På 

vegne av den nye presidenten tillater jeg meg å be 

dere komme med ideer om hvordan vi skal markere 

dette. 

Klubb / sommermøte 

Fredag 9. Juni 2017 i Holtop Gård 

 

Kl. 1900 Presis. 

 

Opprop. 

jubilanter 

Lions mål 

100-årsmarkering 

Ref. fra styremøte 

Kort om Riksmøte 

Eventuelt 

 

 

VELKOMMEN! 
 

 

 

  

JUBILANTER 
     

  

Tor Bergersen        11. Juli 

Jan Erik Aarhus    13. Juli 

Ole Freddy Olsen   20. Juli 

Aksel Bøhler           26. Juli 

Stein Lysaker            9. August 

Knut Grøholt          16. August 
 

 



 

Til slutt vil jeg rette en stor takk til dere alle for det 

engasjementet og den positive holdningen dere har 

vist i de to årene jeg har vært president.   

Jeg ønsker Magnar lykke til som president. 

Takk for meg og god sommer! 

 

 

Lions hilsen 

Per Eivind 

 

 

 

 

 

 

Medlemsmøte 4. mai i Familiens Hus. 
 

1 

OPPROP 

2 

FØDSELSDAGER 

3 

LIONS MÅL 

3 

FOREDRAG.   

Arne Bjørkås, LC Rælingen. Tidligere sjef i 

KRIPOS 

Interessant foredrag om kripos sitt arbeid og 

etterforskningsmetoder. 

4 

TULIPANAKSJONEN 

Meget vellykket. Brutto ca 38 000,-  Netto ca 

21000,- 

5.   

STYREMØTE 

Per Eivind informerte om siste styremøte 

6.  

DISTRIKTSMØTE 

Magnar og Per Arne Informerte om distriktsmøte  

7 

LIONS 100 ÅR. 

Tor informerte om status for arrangementer 

8 

JERNIA – MONTERE GRILL 

Trond Petter var godt fornøyd med montering av 

griller. 

Vi har  motert griller for ca 10 000,- 

 

06.05.2017 

 

Aksel Bøhler 

 

 

 

Styremøte den 29. mai 2017. 
 

                             
Til stede:   Per Eivind, Ivar, Tor, Magnar  

Forfall: Aksel og Støle 

 

1. INNKOMMET POST 

a. Søknad fra Frambu Sommerleir 2017. Vi støtter som 

vanlig. 

b. Søknad fra Dalefjerdingen Vel vedr. oppgradering av 

møterom i 2. etg. på Granly. Vi støtter dem med innventar 

når/hvis det blir aktuelt. Per Eivind svarer. 

c. Henvendelse fra Frivillighetssentralen. En enslig mor, 

tidligere flyktning, med to barn sliter økonomisk. Den eldste 

sønnen ønsker å spille fotball. Hittil har treneren i EIF 

personlig betalt treningsavgift o.l. Sommercuper er også 

aktuelt. Vi støtter med opptil kr. 3000,-. Tor tar kontakt med 

treneren. 

d. Har fått svar fra Driv vedr. kandidater til Lions pokal. 

3 kandidater er plukket ut, og overrekkelsen skjer på Mjær 

Ungdomsskole 20. juni kl. 11:00. 

e. Sommerkonsert med Follo Seniorkester på Kolben, 

mandag 12. juni kl. 12:00. Sykehjemmene i Follo har fått 

innbydelse. Per Eivind kontakter Kopås og Ignagard. 

 

2. 100-ÅRS JUBILEUM 

a. 15 stk. har meldt seg på til tur til Holmenkollen. Det 

blir tur. 

b. 20 stk. har meldt seg på til grillkveld på Vikstranda. 

Inkl. ledsagere 

 

3. SOMMERAVSLUTNING 

a. 17 stk. har meldt seg på. Tor sender ut en påminnelse. 

  

4. EVENTUELT 

a. Per Eivind har overrakt hjertestarteren til Ignarbakke 

til stor jubel. 

b. Tor og Magnar har deltatt på Riksmøtet på 

Sundvollen. 

i. Kontingenten blir kr. 600,- pr. år. 

ii. First Lego Leage blir en riksaktivitet, men det er 

frivillig for klubbene å delta. 

iii. Lions Miljødag blir en riksaktivitet. Her har man tro 

på økt rekrutering. 

iv. Det ble ingen sammenslåing av distrikter. Fram til 

Riksmøte 2018 skal alle distriktsgrenser ses på for å gjøre 

alle distrikter fullverdige, med god margin. Vedtas på 

Riksmøte 2018 med virkning fra lionsåret 2019/2020.  

02.06.2017 

Magnar Nordlie 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lions Club Enebakk 

Vestbyveien  

1914 Ytre Enebakk 

 

Telefon: 

92838063 

 

E-post: 

pergros@online.no 

 

Org nr: 

993 335 339 

Til tjeneste 

, 

 

 

Medlemsmøter og styremøter for 2016 – 2017. 
 

 

    

    Fredag    09.06.2017 Sommer avslutning 

    Torsdag  15.06.2017 Utflukt med de handikapede 

    Lions 100 år til Holmenkollen Peppes Pizza.                      

    Fredag    16.06.2017 Grillaften på Vikstranda Lions  

    100 år 

    Overtagelse møte / styremøte.? 

    Lørdag    26. august 2017 Bygdedagen 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Husk 

 

Årets sommeravslutning blir den, 09. juni Kl. 1900 

på Holtop Gård, Kirkebygda. 

 

Kort styre møte 

Sosialt samvær 

 

Pris pr. person kr. 300,00 

 

 

Ivar. 
 


