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Presidentens	jubileumshilsen	
	

 av John Ivar Rygge 
 
Kjære Lions klubbmedlemmer og venner av Lions! 
 
Lions Club Nittedal ble stiftet 12. januar 1971 av 22 godkjente charter-medlemmer. 
Medlemstallet har variert, men har for det meste ligget mellom 25 og 32 medlemmer. I 
jubileumsåret er vi 28 medlemmer. Eneste gjenværende chartermedlem er Roar Kristensen 
og han er klubbens eldste medlem, 93 år. 
 
Ett av Lions mål er å gjøre aktiv innsats for bedre forhold i samfunnet og hjelpe dem som er i 
nød. Det gjelder for alle Lions-medlemmer i hele verden. En annen og like viktig side ved 
Lions-arbeidet er å drive med forebyggende aktiviteter slik som holdningsskapende arbeid i 
barnehager og skoler med programmet «Mitt Valg». Innsamlede midler og dugnadsinnsats, 
slik det framgår av beretningen om Lions Club Nittedal gjennom 50 år, viser omfattende 
aktivitet gjennom flere tiår. 
 
Jeg opplever et sterkt sosialt engasjement blant klubbens medlemmer, men vårt arbeid er 
betinget støtte fra innbyggerne i Nittedal. Derfor benytter jeg anledningen til å takke 
Nittedals beboere for positiv mottagelse, og for de bidrag vi får i forbindelse med våre 
aksjoner.  
 
Den største og en av de viktigste aksjonene er den årlige tulipanaksjonen som gjennomføres 
siste lørdag i april. I jubileumsåret går vår hoved-jubileumsgave til Lions Røde Fjær. Årets 
Røde Fjær-aksjonen skal gå til bygging av et nytt familie- og kompetansesenter på 
Beitostølen Helsesportsenter. Dette blir et tilbud for barn og unge med sammensatte behov, 
innvandrerbakgrunn og deres familier. 
 
Det er mitt bestemte inntrykk at vi som medlemmer av Lions Club Nittedal vektlegger å ha 
det gøy sammen. Når vi trives, gir det energi, lyst og pågangsmot til å bidra på forskjellige 
måter. Aktiviteter hvor vi gjør ting sammen, er de mest vellykkede. Det er også viktig å feire 
ting sammen. Derfor ser jeg fram til klubbens markering av 50-årsjubileet, hvor medlemmer 
og ledsagere møtes.  
 
Tusen takk til dere alle i Lions Club Nittedal for lang og mangfoldig innsats. Vi ønsker 
hverandre lykke til med vårt jubileum. 
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					Styret	2020-2021	

	
PRESIDENT	 	 JOHN	IVAR	RYGGE	

			 											
PAST	PRESIDENT		 TROND	H.	NEDREBØ	 							VISEPRESIDENT	 TOVE	REINFJORD						

			 	
PR	OG	MARKED	 PER	O.	ANTHONSEN										KASSERER		 ARNE	PRESTEGÅRD	

			
KLUBBMESTER	 KAI	OLAV	KIRKEBY	 						SEKRETÆR		 TOM	ERIK	SVEUM	

	

Kjære alle sammen! Gratulerer med 50 år. 
Vi ser fram til å feire vårt jubileum 

sammen med alle våre flotte 
klubbmedlemmer og deres ledsagere. 
Takk for all den tid, dyktighet og god 

innsats som er blitt gjort og fortsatt gjøres 
for klubben vår. 

 
Styret 
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50	år	med	
Lions	Club	Nittedal	
12.01.1971 – 12.01.2021 

  
Mobilkroa på Gjelleråsen ble en sentral og viktig møteplass i tiden forut for stiftelsen av 
Lions Club Nittedal. Her ble de første tankene delt om en egen Lions-klubb i dalen, og her 
ble strategien for det videre arbeidet lagt.  
 
Knut Ruud og Kjeld Thomsen var ildsjeler og ivret for at Lions skulle etablere klubb i Nittedal. 
Knut drev bensinstasjon på Gjelleråsen, og på Mobilkroa ble etter hvert flere kunder 
involvert i planene om en Lions-klubb.  
 
Roar Kristensen var en av dem. Han var ofte innom på mobilstasjonen for å fylle drivstoff på 
vei hjem fra jobben. Ofte kom han i kontakt med Knut Ruud, og ble dermed involvert i det 
videre arbeidet. 
 
Den første årsberetningen for Lions Club Nittedal omtaler prosessen med å danne egen 
klubb i Nittedal slik: «Ved årsskiftet 1970/1971 ble det av Knut Ruud og Kjeld Thomsen 
innkalt til et konstituerende møte på MOBIL KRO med henblikk på å danne Lions-klubb 
Nittedal. Bak tiltaket sto Lions Club Oslo Tonsen som er våre faddere.»  
 
Tonsen	tok	oppdraget	
Allerede i 1966 finnes det nedtegnelser om Lions-klubb i Nittedal. LC Sandvika hadde i 
forbindelse med Røde Fjær-aksjonen meddelt at klubben ville forsøke å starte en klubb i 
distriktet Nittedal/Gjerdrum. Ragnar Normann Nitschke sendte 26. mars 1966 et brev til 
Extensionkomiteen i distrikt 104 om dette. 
 
Øistein Slettebøe, internasjonal kontakt i Lions Norge, skrev følgende i et notat, datert 29. 
oktober 1969, om extension i distrikt 104 C sone 4, behandlet på sonemøte 27. oktober: 
«Nittedal - LC Sandvika er ikke lenger interessert». 
 
I 1970 foreligger nye nedtegnelser om Lions-klubb i Nittedal, hentet fra arkivet hos Lions 
Norge. 26. november: «Soneleder Svein Stoesen ringte. LC Kolsås er ikke interessert i 
extension i Nittedal. Derimot har Stoesen snakket med president Svenn Rasch, LC Oslo-
Tonsen». 27. november: «President Svenn Rasch, LC Oslo-Tonsen ringte og meddelte at LC 
Oslo-Tonsen anmoder om extensionsrett for Nittedal. Øistein Slettebøe kontaktet past 
president i Lunner, Svein Lillegraven, og ba ham meddele klubben at guvernøren gir grønt lys 
for LC Oslo-Tonsen».  
 
I et formelt brev datert samme dag, 27. november 1970, undertegnet av Øistein Slettebøe, 
heter det: «DG Arthur Iglum setter meget stor pris på at LC Oslo-Tonsen vil påta seg 
oppgaven å stifte en klubb, og gir herved LC Oslo-Tonsen extensionsrett for Lions Club i 
Nittedal.» 
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33	ble	invitert	
Tonsen-klubben, som nå heter Grefsen, satte umiddelbart i gang arbeidet med å stifte en 
Lionsklubb i Nittedal. Oppunder jul 1970 inviterte president Svenn Rasch og Hans Erik 
Børsting i Tonsen-klubben og Knut Ruud og Kjeld Thomsen fra Nittedal til møte i Mobilkroa 
på Gjelleråsen. Møtet skulle holdes 12. januar 1971 klokka 20:00. Da skulle ledende 
tillitsvalgte fra Lions Norge gi utfyllende orientering og besvare spørsmål. Det hører ellers 
med til historien at LC Oslo-Tonsen i 10-årsperioden 1969-1979 chartret ytterligere fire 
klubber, alle i Oslo-området. 
 

 
 

 
I det historiske materiale som er funnet i klubbens arkiv, fikk følgende 33 sentrale 

næringslivsaktører og enkeltpersoner i Nittedal invitasjon til stiftelsesmøtet 12. januar 1971: 
 

Finn Amundsen, Pål Benum, Kjell Berg, Erik N. Berglie, Olaf Berglie,  
Ole Brente, Halfdan Duckert, Rolf O. Engh, Åsmund Falch, Reidar Glemmestad,  
Arne Hegna, Jens Petter Hoel, Gunnar Haarberg, Hans Jensen, Reidar Karlsen,  

V. Kåkensen, Trygve Madsen, Roy Magnussen, Rolf Ness, Odd Nordahl,  
Terje Pedersen, Bjørn Rognlien, Knut Ruud, Per Røed, Knut Schultz,  

Torstein Slungård, Harald Svendsen, Bjørn Sønsteng, Kjeld Thomsen,  
Henry Torp, Karl Wettre, Sverre Østgaard og Henrik Aasarød. 

 
 

Ideen	realiseres	
Det viste seg å være stor interesse for ideen om en Lions-klubb i Nittedal. 25 personer møtte 
fram i kroa på Gjelleråsen. Der og da bestemte de fremmøtte seg, Lions Club Nittedal ble en 
realitet. Arne Hegna ble klubbens første president. Knut Ruud ble visepresident, Bjørn 
Rognlien kasserer, Harald Svendsen sekretær og Kjeld Thomsen ble klubbmester.  
 
Mobilkroa var møtested helt i starten, og første tirsdag i hver måned ble fast møtedag. I 
årenes løp har Diplom Is, Dam kafé, Nes i Hakadal, Folkets Hus på Hagan, Nittedal Idrettslags 
klubbhus, peisestua i Nittedal Ungdomsskole og Røde Kors-huset på Døli vært brukt som 
møtelokaler. Siden fiskalåret 2003-2004 har Ellco-kantina på Gjelleråsen vært fast møtested, 
bare avbrutt av koronapandemien i 2020 og 2021. I 1986/1987 var klubben i gang med 
grundig utredningsarbeid om egne lokaler sammen med Sanitetsforeningen på Solli. Dette 
prosjektet ble nedstemt i medlemsmøtet i april 1987. 
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Det	første	klubbmøtet	
	

											 						 	
          Roar Kristensen, 93 år.            Roars Charterdiplom fra oppstart i 1971. 
 
Det første møtet, 27. januar 1971, hvor 26 personer var til stede, deriblant Roar Kristensen, 
ble innmeldingskontingenten fastsatt til 100 kroner. Medlemskontingenten ble 75 kroner 
per halvår. Av denne summen skulle distriktet ha 20 kroner per halvår, med unntak av første 
halvår. Klubbmøtet 27. januar valgte programkomité, finanskomité, aktivitetskomité, 
huskomité, revisorer og PR-ansvarlig. I den første årsberetningen er det godt dokumentert at 
Lions Nittedal ganske kjapt var på banen med mange og vidtfavnende aktiviteter. 
 
I en oppstilling som kasserer Bjørn Rognlien utarbeidet for første halvår i stiftelsesåret, går 
det fram at 22 personer betalte både innmeldings- og medlemskontingenten. For å kunne bli 
registrert som chartermedlem, måtte innmeldingskontingenten være betalt. På klubbmøtet 
ble denne fristen satt til 3. februar. Da fristen gikk ut, hadde 21 personer meldt seg. 8. mars 
1971 ble det sendt oppgjør for 21 chartermedlemmer, totalt 1501,50 kroner, til USA. Ett 
medlem betalte etter at fristen hadde gått ut, men ble rapportert inn og ble godkjent og 
registrert som chartermedlem ved hovedkontoret i USA. Executive Administrator and 
Treasurer W. L. Wilson skriver 2. juni 1971 på vegne av Lions International at antallet 
godkjente chartermedlemmer er 22.  
 
I følgeskrivet stadfestes dette av denne medlemsoversikten:  
Finn Amundsen (maler) 
Erik Berglie (produsent) 
Olaf Berglie (kontorsjef) 
Ole Brente (kjøpmann) 
Harald Per Cyrén (registrert revisor) 
Kaare H. Dahl (disponent) 
Rolf O. Engh (advokat) 
Arne Hegna (bonde) 
Harald Haagensen (boktrykker)  
Arne Johansen (kjøpmann) 
Roar Kristensen (salgssjef) 
Harald Villum Liholdt (butikksjef) 
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Roy Magnussen (disponent) 
Bjørn Rognlien (konsulent) 
Knut Ruud (disponent) 
Per Røed (handelsgartner) 
Knut Øistein Schultz (boktrykker) 
Harald Svendsen (elverksjef) 
Kjeld Thomsen (disponent) 
Henry Torp (kjøpmann) 
Karl Wettre (gardbruker)  
Sverre Østgaard (lensmann) 
 

Charterfest	i	april	1971			
Klubbmøtet 2. mars 1971 besluttet at charterfesten skulle holdes på Linne Hotel 24. april. Et 
bilde som ble tatt under charterfesten, viser 15 dresskledde og forventningsfulle menn. Sju 
av chartermedlemmene var ikke til stede på festen. Prisen per kuvert ble satt til 115 kroner. 
 

 
 

I referatet fra møtet 2. mars 1971 står følgende: «Det ble presisert at alle bør ha sine damer 
med. Det vil bli sørget for transport til og fra festen.» Dette klubbmøtet fattet vedtak om 
betaling for møteservering. Hvert møtende medlem måtte betale 10 kroner per møte for 
servering, mens ikke-møtende medlemmer ble pålagt å betale fem kroner. Charterfesten på 
Linne Hotel ble på alle måter vellykket skal en tro klubbens første årsberetning, for perioden 
12. januar 1971 – 30. juni 1972. Her omtales festen som «et arrangement som i alle deler var 
vellykket og ble et varig minne for dem som var med». Videre heter det at «Ladies´ Night» 
ble arrangert i Samfunnshuset 6. november 1971. Møtet med «Lionessene» ble et aller 
tiders «treff», som må gjentas så ofte det er praktisk mulig.»  
 
Høy	fart	fra	start	
Lionsklubben i Nittedal kom raskt i gang med klubbarbeidet og ulike aktiviteter. 
 

I en fremmøteprotokoll går det fram at 
klubben i andre halvår i stiftelsesåret hadde 
22 medlemmer.  
 
Årsberetningen for fiskalåret 1972/1973 
forteller at medlemstallet ved 
årsavslutningen er 26. 
 

Lions Club Nittedal, charterfest Linne Hotell, 24. april 1971. 
Fra venstre: Roar Kristensen, Harald Haagensen, Olaf Berglie, Finn Amundsen, 
Knut Ruud, Knut Schultz, Bjørn Rognlien, Harald Liholt, Rolf Engh, Kåre Dahl, 

Arne Hegna, Roy Magnussen, Sverre Østgaard og Kjeld Thomsen. 
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Holmenkollen i 1982. 
 
Det kan nevnes bevilgninger til leiropphold på Beitostølen for funksjonshemmede og Kirkens 
Nødhjelp, det ble arrangert flere turer for barna på Fagerholdt og Breidablikk barnehjem og 
klubben deltok i Aksjon Flyktning 1971. Det ble arrangert vareshow, lotteri og danseaften til 
inntekt for humanitært arbeid i Nittedal. Videre ble det i 1972 skaffet plasser, transport og 
ledsagere til Holmenkolldagen og EM på skøyter. Eldre og enslige fikk gavepakker til julen 
1971. Totalt ble det i denne tidligfasen for Lions Nittedal holdt 14 styremøter og 13 
medlemsmøter, med sesongavslutning i begynnelsen av juni - på Sørskogen. På vårparten i 
1972 ble Karl Wettre valgt til ny president, Sverre Østgaard ble varapresident, Bjørn Rognlien 
kom inn som sekretær, Rolf O. Engh overtok som kasserer og Roar Kristensen fikk oppgaven 
som klubbmester. 
 
Sagnomsuste	eldretreff	
Fadderen vår, Lions Club Oslo Tonsen, tipset «Nittedal-løvene» om aktivitetskomité. Denne 
komiteen kom derfor på plass i slutten av januar 1971, og var raskt i gang med 
inntektsgivende arrangement. I november 1971 ble det arrangert et vare- og danseshow 
med ingen ringere enn Øystein Sunde som hovedperson. Sammen med et lotteri innbrakte 
dette arrangementet alene 17 000 kroner, et fantastisk resultat for snart 50 år siden. 
Sannsynligvis gjorde tidsånden det enkelt å lokke folk ut på show og dansefester i 1970- og 
1980-årene. Røde Fjær-showet i 1977 ble en suksess med operettesanger Erna Skaug som 
underholdningsartist og Knut Bjørnsen som konferansier. 300 personer overvar showet med 
Ivar Simastuen og danseparet Kirsten og Espen Sahlberg som trekkplastre.  
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10-årsjubileum, Per O. A. (midt) og Arne Hegna (h.).  
 
Opp gjennom årene ble det holdt eldretreff og eldrefester, som på sitt beste samlet flere 
hundre mennesker. Disse arrangementene var enormt populære, ga gode inntekter og bidro 
til at klubben styrket sitt renommé i bygda. 
 
Loddsalg var et uhyre populært innslag på disse sammenkomstene, hvor næringslivet i 
kommunen støttet velvillig med premier. Ett år var det for lite lodd, og da kom det høylytte 
klager fra de gamle. Loddsalg var viktig for denne generasjonen. 
 

    
 Lions Club Nittedal 1982.                                Nye medlemmer i 1977. Kjeld Thomsen (t.v.)  
                       og president Thor Krogh (midten).  
Aktiviteter		
Arrangementene i regi av Lions Nittedal har spunnet over et vidt område, blant annet 
Olabilløp, først i Skytta, deretter på Åneby. Det ble arrangert turer for funksjonshemmede til 
Holmenkollen og skøytemesterskap på Bislet stadion. I Hakadal ble det populære 
barneskirennet «Lille Ridderrenn» arrangert. På det beste samlet dette arrangementet et 
høyt antall deltakere og tilskuere. Lions Nittedal sørget for jevnlige besøk på Døhli alders- og 
sykehjem med påfølgende underholdning. 

Klubbens 10-årsjubileum i 1981 hadde 
Harald Heide Steen jr., Jon Skolmen, 
Nora Brockstedt og Big Chief Jazzband 
på plakaten.  
 
Året etter kunne klubben vår varte opp 
med Bjørn Sand og Totto Osvold i et 
ellevilt Stutumshow.  
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Aas Gaard i 2008: auksjon i regi av Lions Nittedal. Bildet f.v Terje Rasmussen og Thomas N. Fearnley. 
 

   
Bildet til venstre: Jan Alfheim (t.v) og Sigve Sporstøl, og andre ivrige dugnadssjeler deriblant Vemund 
Digernes i bildet (t.h) deltok i Lions ryddeaksjon i 2020 langs Nitelva. 
 
Klubben ga store bidrag til lydavisa, støttet Rulse badeplass med solide trebord, engasjerte 
seg i årlige ryddeaksjoner i Nitelva, støttet ambulansen og besøkstjenesten i Røde Kors, samt 
flere lokale bo- og dagsentra. Videre er det verdt å nevne søppelrydding langs gamleveien 
med avsluttende bankett hos Edvald Boasson.  
 
Lions årlige miljødugnad tar for seg Nitelva fra Rotnesfossen og sørover. Ved flom og ved 
store nedbørsmengder flyter det mye plast som legger seg rundt trærne på begge sider av 
Nitelva. Resultatet ender med rundt 20 smekkfulle plastsekker hvert år. Høsten 2020 ble 
ryddeaksjonen gjort i samarbeid med Nitelvas venner (Nittedal Elveforum). 
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Lions Nittedal engasjerte seg i Frivillighetssentralen. Egil Haug var styreleder i oppstartfasen og 
ansatte Annica Lindén Øygard, i dag daglig leder i Mitt Valg. 
 

 
Bike for peace 2008, - sykkeltur til Stortinget, langs Akerselva. Her med en gjeng fra Glitre sammen 
med ordfører Mette Tønder og Lions-medlemmene Jan Moe og Per O. Anthonsen nr. 3 og 4 (f.h). 
 
Klubben har også vært sterkt delaktig i flere Røde Fjær- og TV-aksjoner, i Kreftaksjonen og 
«Bike for peace» i 2008. Det ble i en tidligfase i klubben satt i gang vedaksjon, hvor 
medlemmene hogg ved, la den i sekker og kjørte rundt til gamle og trengende før jul. 
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Kreftaksjonen med Kjell Sterud som bøssegeneral.  Røde Fjær aksjon 2015 (John Ivar, Asbjørn og Egil). 
 
Kampen mot diabetes hadde god oppslutning i Lions Nittedal. Under en aksjonsdag på 
Hagan 25. april 1992 ble publikum invitert til å ta en blodprøve og bli sjekket mot diabetes, 
alt i regi av Per Inge Dalelid. 
 

Thorstein Røssum forteller følgende fra denne aksjonsdagen: 
«Tor Rønning, en som de voksne husker som en høylytt politiker for Arbeiderpartiet, kom 

forbi og lurte på hva vi drev med, hvorpå jeg svarte: her tapper vi rødt blod og fyller på med 
blått. Da svarte han ikke og gikk videre». 

 

       
En feststemt gjeng fra Ladies’ Night i 1977. Kjeld Thomsen (t.v) Per Inge Dalelid gjør seg klar for 
og Karl Wettre (t.h).         sykkel(hjem)tur, Sørskogen i 1998. 
	

Sosiale	aktiviteter		
Klubbens indre sosiale liv og tilstelninger har vært viktig for samholdet i klubben. Det var 
alltid rom for å treffes til hygge, glede og fellesskap. Gode eksempler er «Vårspretten», en 
uformell lørdag ettermiddag for medlemmer og ledsagere med lek og konkurranser, som ble 
avsluttet med sosialt samvær på Diplom-is, Lønnsvold gård og ved tennisanlegget.  
 
«Ladies’ Night», en festmiddag med ledsagere, var et annet vellykket arrangement, hvor 
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deltakerne ikledde seg staselig, passende antrekk, blådress eller lang kjole. Det ble holdt 
høytidelige taler for klubben, for damene, for herrene og til slutt takk for maten. 
 
Mange historier om sykkelturer på nattestid hjem fra sommeravslutning på Sørskogen 
understreker at pionerne i Lions Nittedal fant gleder i festlig, byggende lag med god mat og 
godt drikke. Det hendte så mangt i sommernatten i de bratte nedstigningene fra Sørskogen – 
det var ikke alltid like enkelt å kontrollere farten. Enkelte ble for kortere eller lengre tid 
preget av nedfarten.   
 

   
Frisk sommeravslutning ved Kjulstjern i 1980.     Sommeravslutning Sørskogen 2018, f.v Erik Nordby 

         Egil Haug, Kai Olav Kirkeby og John Ivar Rygge. 
 

Turer til kjente steder med ledsagere sto også på programmet. Her kan nevnes Fetsund 
lenser, Marinemuseet i Horten, Kjernsmo Gård, Karlstad og Selma Lagerløf, Sporveismuséet i 
Oslo og Eidsvollbygningen. Disse turene var populære og samlet god oppslutning. Opp 
gjennom årene har Lions Nittedal vært på en rekke bedriftsbesøk, både i egen kommune, 
men også i nabokommuner. Slike besøk bidro til å skape samhold og tilførte klubben mye 
nyttig og viktig samfunnskunnskap. 
 

   
Rotneros-turen 1998.          Tur til Råsjøen 1998. 
 

Viktige	inntektskilder	
Gjennom alle år har Lions Nittedal vist stor kreativitet for å skaffe egne inntekter. Inspirert av 
brettspillet Monopol, lanserte klubben Nittedalspillet, men det ble ingen kassasuksess. 
Heller ikke salget av julekort. Derimot slo akvarellbilder med Nittedalsmotiv godt an, et tiltak 
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som involverte Borghild Rud. Hun var også sentral da Lions Nittedal lanserte sine populære 
juleplatter. De kom ut i en serie på seks utgivelser, den første i 1981. 
En klassiker av et tiltak som fortsatt lever i beste velgående, er den årlige strøsandaksjonen. 
Den har gitt og gir fortsatt gode bidrag til klubbkassa sammen med inntekter fra bingo og 
grasrotandelen fra Norsk Tipping.  
 

           
Sandaksjonen 2018.  Inntekter fra OK Bingo.       Inntekter fra Grasrotandelen. 
 

Gavmildhet	
Da Nittedal Lions rundet 25 år i 1996, var det satt av totalt 25 000 kroner som klubbens 
jubileumsgave, ett tusen kroner for hvert år. Pengene skulle brukes på gode formål i bygda.  
En av dem som fikk glede av jubileumsgaven, var Marit Haugerud. Hun fikk æresprisen på 10 
000 kroner for sitt mangeårige, uegennyttige arbeid for barn og unge. Hester og unger var 
Marits store interesse i alle år. Resten av pengene, 15 000 kroner, ble brukt til innkjøp av tre 
trygghetsalarmer. Da gavesjekken på 10 000 kroner ble overrakt Marit Haugerud i januar 
1996, var lokalavisa Varingen til stede. Ildsjelen Marit avleverte der og da følgende klare 
melding: «Og så er det jo sånn at du hjelper ingen ved å snu ryggen til dem.» Det er et 
utsagn som godt kan brukes også om Nittedal-løvenes brede engasjement gjennom 50 år i 
bygda. 
 
Wærhaug	ridesenter	
Årsberetningen for fiskalåret 1972/1973 forteller at arbeidet med å opprette en 
«Ungdommens gård» er i stadig godt gjenge. Karl Wettre og Arne Hegna hadde blant annet 
vært i Linköping i Sverige og besiktiget et lignende opplegg.  
 
I 1974 ble det bestemt at Lions Club Nittedal skulle renovere Wærhaug ridesenter i 
samarbeid med Skedsmo Lions. Ridesenteret lå på grensen mellom de to kommunene 
Nittedal og Skedsmo. Dette ble en stor oppgave for klubben. Før åpningen i desember 1974 
hadde klubbens medlemmer lagt ned 2000 dugnadstimer. Verdien av klubbens arbeid og 
materiell-bidrag ble anslått til 100 000 kroner. Den daglige driften ble etter hvert overtatt av 
den lokale Foreldreforeningen. Prosjekt Wærhaug gård er et godt eksempel på hva initiativ 
og stort engasjement tilførte det lokale ungdomsarbeidet i de to kommunene. Dessverre 
brant ridesenteret ned i 2008. 
 
Humanitært	arbeid		
Lions Nittedal knyttet raskt til seg fadderbarn. I 1972 fikk klubben tildelt My-Dung NGUYÊN-

 
OK Bingodrift er en av landets største 
bingoentrépenører med 125 ansatte. 
Hvert år deler OK Bingo ut ca. 40 
mill. til lokale lag og foreninger. 
Driften er strengt regulert av 
lovverket, noe Ok Bingo alltid 
forholder seg til. 

Norsk Tippings overskudd går til 
samfunnsnyttige formål. Grasrotandelen 
gir alle som spiller mulighet til å være 
med og bestemme hva overskuddet skal 
gå til. Du kan velge lag eller forening 
som skal få et beløp tilsvarende 7% av 
din spillerinnsats. 
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Thi som sitt første fadderbarn. Året etter var det Bejjani Roni, og i 1982 ble Ahmed Safwan 
klubbens fadderbarn. Gjennom hele klubbens eksistens har den vist solidaritet og tatt ansvar 
for å gi barn fra ulike deler av verden håp og fremtidsmuligheter. I klubbens jubileumsår er 
Acham Maria og Nantege Pouline Daphine våre fadderbarn, i samarbeid med Hypro AS.	
 

      
        Nantege D. Pouline, 15 år               Acham Maria, 10 år 
 
Klubben har samlet sett gitt store bidrag til ulike internasjonale kriser. Allerede i 1975 var 
Lions i Nittedal på banen med en bevilgning til Kypros-flyktninger. Forløperen til dagens 
Norsk Luftambulanse, Bård Østgaards stiftelse, fikk tidlig bevilgninger fra vår klubb, MS-
forbundet likens. Lions Club Nittedal har gitt bidrag til lidende i Polen, vært med på 
brilleinnsamling til Sør-Sudan, gitt penger til brønner i Afrika og støttet diabetes-prosjektet 
Sight First- og øyeprosjektet Right To Sight.  
 
Hjalp	15-åring	
Her kan nevnes en spesiell, lokal sak fra slutten av 1970-tallet:  
Skolepsykologisk kontor i Nittedal kommune hadde behov for et tiltak rundt en da 15 år 
gammel gutt, og søkte om hjelp og assistanse fra Nittedal Lions. Sosionomen i kommunen 
antydet at gutten kunne egne seg som hjelpemann på bil, men dette behøvde nødvendigvis 
ikke være i Nittedal. Enden på visa var at kjøpmann og Lions-medlem Henry Torp ordnet alt 
til beste for gutten. Ellers kan nevnes at Nittedal Lions hadde stor suksess med julepakker 
med dagligvarer til gamle og enslige, et tiltak som også er gjennomført i de siste årene med 
stort hell. 
	
Nittedalguiden	

     
Per O. Anthonsen med Nittedalguiden  
for året 2007. 

	

Lions Nittedal ga allerede i 1974 ut den første 
Nittedalguiden. Publikasjonen ga verdifull og nyttig 
informasjon om ulike aktiviteter i bygda, ispedd 
historisk, interessant lesestoff. Nittedal kommune 
var en god medspiller i alle år. Guiden kom ut stort 
sett annethvert år. Etter 25. utgaven i 2016 var det 
slutt – arbeidet med guiden i et mer krevende 
annonse-marked ga ikke lenger de gode 
overskuddene og tilstrekkelig lønn for strevet.  
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Ungdomsutveksling 
Thorstein Røssum engasjerte seg i mange år i arbeidet med ungdomsutveksling. I en artikkel 
i Varingen, januar 2001 uttaler Thorstein følgende: «ved å bringe ungdom med ulik kultur-
bakgrunn og rase sammen, kan vi bidra til å fremme vennskap og gjensidig forståelse over 
kontinenter og på tvers av landegrenser. Lions ønsker å være et forum for fri menings-
utveksling. Bevegelsen er nøytral i politiske og religiøse spørsmål, og vi arbeider for å 
fremme en høy etisk standard innenfor alle yrker». 
 
Gjennom flere år fikk ungdom fra Nittedal anledning til å reise på tre ukers opphold ved en 
internasjonal Lions-leir. I denne perioden skulle ungdommen ha ei uke hos en vertsfamilie og 
to uker i leir sammen med ungdommer fra mange forskjellige land. 
 
Idrettsstipend	
Friidrettsutøveren Øyvind Johansen fra Nittedal Idrettslag ble i 1983 den første som mottok 
klubbens idrettsstipend, som etter hvert gikk over til å bli et aktivitetstilskudd. I 1984 var det 
Anita Halvorsen fra Nittedal Hundekjørerklubb som fikk idrettsstipendet, mens Elin Bakk 
Anthonsen fra Nittedal Idrettslags skigruppe ble verdig vinner i 1986. Året etter gikk 
stipendet til Nancy Sørlie fra Hakadal Idrettslags alpingruppe. 
 
En kuriositet hører med her. Allerede i mai måned i stiftelsesåret 1971 ga Lions Club Nittedal 
100 kroner i støtte til en gutt fra Gjelleråsen IF, slik at han kunne kjøpe seg nye hoppski! 
Klubben vår delte lenge ut «Ungdommens Frivillighetspris». Ungdom i alderen 17-21 år var 
målgruppe. I statuttene for denne prisen står det blant annet: «Prisen skal virke som en 
stimulans til, men samtidig også sette fokus på at det å hjelpe andre, er en belønning i seg 
selv. Hensikten med prisen er å oppmuntre til, men også belønne en ungdom fra Nittedal 
som driver et uegennyttig frivillig arbeid for andre i Nittedal.» 
 
Det	er	Mitt	Valg	
	

	
	
I 2008 startet Nittedal kommune sitt folkehelsearbeid. Etter et folkemøte om det gode liv for 
alle i Nittedal fant kommunen ut at frivillighet var noe av det viktigste for innbyggerne. Den 
overordnede frivillighetspolitikken ble vedtatt i 2009, og det ble inngått partnerskapsavtaler 
med frivillige lag og foreninger. En av partnerskapsavtalene var med Lions Club Nittedal. 
Klubben kunne gjennom kursprogrammet «Det er Mitt Valg» tilby gratis kurs for lærere og 
andre kommunalt ansatte som jobbet med barn og unge.  
 
For å styrke samarbeidet mellom offentligheten og frivilligheten etablerte Nittedal kommune 
«Vi bryr oss». En evaluering av kursene «Det er Mitt Valg» i perioden 2011-2013 viser 
betydelig mindre mobbing, klart bedre skolemiljø og roligere undervisningstimer. BE SAFE 
var en gedigen dugnad hvor Nittedal lensmannskontor, frivillige organisasjoner, næringslivet, 
Nittedal kommune og kirken jobbet sammen for å gi barn og unge trygghet. Dette arbeidet 
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var en viktig del av det kriminalitetsforebyggende arbeidet «Vi bryr oss» i Nittedal. Blant 
annet sank førstegangskriminaliteten blant unge med over 90 prosent. Dette ble lagt merke 
til langt utenfor kommunes grenser, og arbeidet ble belønnet med «Politiets 
Kriminalitetsforebyggende Forums ærespris». 
 

                                                            
      Elevstøtter 2016.      Prosjekt Takknemlighet på klubbesøk. 
 
Terje Rasmussen var en eksponent for Lions arbeid i kommunen på dette området. Sammen 
med daværende SLT-koordinator i Nittedal kommune og etter hvert medlem av Lions 
Nittedal, Annica Lindén Øygard, skapte de blest og oppmerksomhet rundt det forebyggende 
arbeidet blant barn og unge i kommunen, noe det gikk gjetord om i vide kretser. Blant annet 
deltok vår klubb sammen med kommunen på et seminar for mer enn 100 kommuner i regi 
av Kommunenes Sentralforbund (KS). To tidligere presidenter i Lions Club Nittedal, Terje 
Rasmussen og Dagfinn Bakken, satt i styret i stiftelsen «Det er mitt Valg». Begge bidro med 
særdeles viktig og verdifull kompetanse og erfaring i styrearbeidet. Dagfinn var styreleder og 
Terje var styremedlem. Det står respekt av den innsatsen våre medlemmer bidro med i 
stiftelsens styre.  
 
Uforståelig	vedtak		
26. mai 2015 delte statssekretær Vidar Brein-Karlsen (FrP) ut regjeringens kriminalitets-
forebyggende pris til Nittedal kommune. Prisen besto av 100 000 kroner og et diplom. 
Regjeringens uavhengige spesialorgan «Det kriminalitetsforebyggende råd» (KRÅD) hadde 
gjennom år utviklet en modell for samordning av lokalt kriminalitetsforebyggende og 
trygghetsskapende arbeid, kalt SLT. Nittedal hadde føyd «Vi bryr oss» til denne modellen. 
KRÅD hadde registrert det gode arbeidet og de positive resultatene i Nittedal, og innstilte 
derfor kommunen til prisen i 2015.  
 
Nittedal kommune var først ute i landet med å introdusere begrepet elevstøtter. I januar 
2012 deltok 76 elever på et seminar i Li skole for å lære om hvordan de kunne skape et 
bedre klassemiljø. Dette var et banebrytende tiltak i landssammenheng. Kommunestyret i 
Nittedal besluttet 19. desember 2016 å avslutte partnerskapsavtalen med Lions Nittedal og 
mange andre aktører, til stor undring for de involverte. Klubben ble tatt på senga, 
situasjonen fortonet seg uforståelig for klubben og vekket heftig debatt innad hos oss, men 
også i lokalavisen Varingen.  
 
Gjennom dette prosjektet brukte Lions Nittedal rundt 800 000 kroner på ulike aktiviteter for 

I mange år var Lions Club 
Nittedal en solid 
leverandør av kurs til skoler 
og barnehager i bygda. 
Under mottoet «Bedre å 
bygge barn enn å reparere 
voksne» bidro Nittedal 
Lions med tiltak for å bedre 
skolemiljøet og forhindre 
mobbing. 
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barn og unge for å bedre de unges oppvekstmiljø i bygda. I jubileumsåret er vi i mindre skala 
enn tidligere inne i Nittedals skoler og barnehager, dette til tross for at opplegget «Mitt 
Valg» er høyt rangert og blant de absolutt beste tilbudene på sitt område, med høy status 
også i departementene. Det er derfor gledelig å registrere at idretten i kommunen nå ser ut 
til å ta imot dette tilbudet med åpne armer. 
 
Kampen	mot	narkotika,	Tulipanaksjonen	
Helt siden 1983 har Lions hatt arbeid mot rusmisbruk på sin nasjonale plan. Lions 
tulipanaksjon ga gode muligheter for å satse innenfor dette området, og vår klubb har vært 
aktivt med i denne årlige aksjonen på den siste lørdagen i april. Her er noen glimt fra 2018: 
 

    
Tove Reinfjord og John Ivar Rygge på Hagan.  Annica Øygard og Raymond Hansen på Åneby. 
 
Lionsklubben i Nittedal var tidlig med i arbeidet mot rusmisbruk, og Erik Nordby frontet 
dette arbeidet på vegne av klubben i mange år. «Lions Quest» ble introdusert på 
begynnelsen av 1990-tallet, og mange kommuner skaffet seg kursprogrammet «Dette er 
Mitt Valg I og II». Det er på sin plass å nevne at Nittedal Lions i mai 1997 bevilget 10 000 
kroner til «Foreldreforeningen mot narkotika». 
 

                
   Åneby 2017: Annica, Trond, Thorstein.    Mo 2018: Asbjørn og Jorunn.         Mo 2019: Jorunn og Vemund. 
 

Representasjon	 
Ø Thor Krogh var soneleder 1978-1979. 
Ø Thorstein Røssum var soneleder 1990/1991 og PR-ansvarlig (PRC) på distriktsnivå  

i tre år på 1990-tallet. 
Ø Kjell Sterud var soneleder i perioden 2000-2002, samt 2004-2005. 
Ø John Ivar Rygge har siden 2015 vært assisterende soneleder 2015/2017, soneleder 

2017/2019, past soneleder 2019/2020 og er i jubileumsåret GST i distriktet. 
Ø Lions Club Nittedal er fadder for Lions Club Nedre Romerike. 
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Melvin	Jones	–	hedersbevisning	 
Lions Club Nittedal har vært tilbakeholdne med å dele ut hedersbevisninger. Melvin Jones 
henger og skal henge høyt, selv om praksis kan variere fra klubb til klubb.  
 
I Nittedal er følgende fem blitt tildelt denne hedersbevisningen: Arne Hegna (2006), Ulf 
Egedius (2011), Per O. Anthonsen (2014), Terje Rasmussen (2014) og Erik Nordby (2016). 
 

  
Arne Hegna ble hedret i 2006 av president Peter         Ulf Egedius ble hedret i 2011 av distriktsguvernør 
Søderqvist (t.v) og soneleder John-Per Haugstad.       Karin Ottosen og Terje Rasmussen. 
 

   
Terje Rasmussen og Per Olav Anthonsen ble i 2014 hedret av president Tom Helmer Hexeberg. Erik 
Nordby ble i 2016 hedret av president Vemund Digernes. 
	

Kapell	ved	Døhli	alders-	og	sykehjem	
I begynnelsen av 2003 engasjerte Lions Nittedal seg i byggingen og innredningen av det nye 
kapellet ved Døhli alders- og sykehjem. Da alders- og sykehjemmet ble utvidet, ble det gamle 
kapellet tatt i bruk til andre formål. Nytt kapell ble av budsjettmessige årsaker droppet.	
	
«Døhlis venner» dro i gang en privat aksjon for å få bygget nytt kapell i et udisponert rom i 
underetasjen i nybygget. 6. mai 2003 vedtok medlemsmøtet i Nittedal Lions å bidra med 
100 000 kroner til dette prosjektet. Samtidig ble det lagt ned en solid porsjon dugnads- 
innsats, ledet an av Willy Herrmann.  
 
25. september 2003 sto lokalet klart til markeringen av 100-årsjubileet for alders- og 
sykehjemmet og åpningen av det nye bygget. 
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Førerhundskole	

   
 

Kvinnene	trer	fram			
Gjennom klubbens 50-årige historie er totalt 110 personer, derav fire kvinner, registrert som 
medlemmer for kortere eller lengre tid. 22 personer var medlemmer i Lions Nittedal ved 
oppstarten 12. januar 1971. Medlemstallet har aldri vært lavere enn i startåret, og har 
gjennom årene svingt mellom 25 og 32. Gjennomsnittstallet for klubben er 28 medlemmer. 
Utfordringen i årene fremover er å rekruttere yngre medlemmer. I mer enn 45 år hadde 
Lions Club Nittedal stått fram som en «gutteklubb».  
 

                          
          Annica L. Øygard 2016.       Kristin Woll 2017.   Tove Reinfjord 2017.   Jorunn H. Rønningen 2018. 
 
Kvinnene, det vil si ledsagerne til de mannlige medlemmene, hadde i alle år fram til høsten 
2016 deltatt på ulike arrangement i Lions-sammenheng i Nittedal. De hadde på mange 
områder gjort en fremragende jobb i kulissene og i det stille for Lions. I forbindelse med 
store arrangementer som eldretreff, bidro de med smakfulle kaker, serverte og pyntet for 
gjestene. Og de kvinnelige ledsagerne ble alltid ønsket varmt velkommen på de sosiale 
tilstelningene de ble invitert til.  
 
Historisk	klubbmøte	4.	oktober	2016	
I forbindelse med et gruppearbeid på medlemsmøtet 20. august i 1991 understreket Tom H. 
Hexeberg at klubben måtte «fortsatt involvere damene». I en lignende seanse i klubbmøtet 
6. januar 1997 hevdet Thorstein Røssum at «kvinner i Lions er et pluss». Kvinnelig medlems-
skap var oppe som egen sak i styremøtet 28. februar 2002. Da lovet president Arne Sømhovd 
at det ville komme en sak på et påfølgende medlemsmøte i mars. Der ble det opplyst at det 
ville bli opprettet en dameklubb i distrikt 104 J, sone 7.  
 
Charterdatoen for klubben, Lions Club Nedre Romerike, var fastsatt til 1. juni 2002. Kjell 
Sterud var soneleder på dette tidspunktet, og Lions Nittedal var fadder for klubben, hvor 
Kjell Steruds datter var første president. Det var i årene etter sporadiske diskusjoner om 
kvinnelig medlemsskap i Lions Nittedal, men det skulle gå ytterligere 14 år før første kvinne 
ble tatt opp som medlem i vår klubb. 

Lions Nittedal har i en årrekke vært en solid bidragsyter 
og støttespiller til Førerhundskolen, og stått last og 
brast i gode og tunge tider. I fiskalåret 2017/2018 
bevilget Lions Nittedal 25 000 kroner til innkjøp av en 
valp til skolen. Hunden fikk navnet «LC Nittedal Bisquit» 
og ble levert til en bruker i Melhus i november 2017. 
Hunden ble tatt inn til retrening, og så levert til ny 
bruker i Røyse i Hole kommune i januar 2020.  
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Annica Lindén Øygard, med Terje Rasmussen som fadder, ble tatt opp som første kvinnelige 
medlem i Lions Club Nittedal av president Vemund Digernes. Annica og Terje hadde blitt 
godt kjent med hverandre under arbeidet med «Mitt Valg».  
 

 
President Vemund Digernes ønsker Annica Lindén Øygard velkommen som første kvinnelige medlem. 
 

Millionbidrag	fra	Lions	Club	Nittedal		
Det historiske arkivet for Lions Club Nittedal er beklageligvis noe mangelfullt. Slik er det 
dessverre for mange frivillige organisasjoner. Flere biter i det historiske puslespillet mangler. 
For flere år mangler årsrapport og det har heller ikke vært mulig å finne referater fra styre- 
og medlemsmøter i Lions Nittedal. Det gjelder i første rekke fiskalårene i perioden 
1975/1976 - 1982/1983, samt fiskalårene 1984/1985, 1985/1986, 1992/1993, 1993/1994, 
1996/1997, 1999/2000, 2000/2001, 2002/2003 og 2003/2004. 
 
På bakgrunn av den informasjonen det har vært mulig å gjøre dypdykk i, har klubbmedlem 
Jan Alan Alfheim, utarbeidet en analyse av Lions Nittedals aktiviteter gjennom 50 år. På 
bakgrunn av funnene som er gjort, er det laget et estimat for dugnadstimer, inntektsgivende 
tiltak og hva Lions Nittedal har ført tilbake til lokalsamfunnet. I 50-årsperioden er det skaffet 
til veie nær 5,2 millioner kroner, omregnet til 2020-verdi. I samme periode har klubben brukt 
4,8 millioner kroner, omregnet til 2020-verdi, på ulike tiltak i lokalsamfunnet. 
 

 

Annica hadde som Nittedal kommunes 
folkehelsekoordinator, barnas talsmann, Mrs. 
Be Safe og «Vi bryr oss»-propell blitt godt 
kjent med Lions Club Nittedal.  
 
Hennes engasjement skaffet klubben solid 
fotfeste og innpass i skolene og barnehagene. 
Det skulle altså gå drøyt 45 år før Lions Club 
Nittedal ga kvinner alle rettigheter i klubben. 
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50 år med aktiviteter i Lions Club Nittedal. 
 
Klubbens medlemmer har lagt ned en formidabel dugnadsinnsats i lokalmiljøet gjennom 
disse 50 årene. Årlig er det utført mer enn 2600 dugnadstimer eller om lag halvannet 
årsverk. For 50-årsperioden utgjør dette minst 130 000 dugnadstimer. Med en timepris på 
eksempelvis 200 kroner tilsvarer dette en samlet verdiskapning i lokalsamfunnet vårt på 
formidable 26 millioner kroner! 
 

 
 



 
 
Lions	Club	Nittedal	50	år									
1971-2021	
	

	 23	

Klubbtur	til	Eidsvollbygningen	
7. juni 2018 dro Lions Nittedal på en guidet tur til Eidsvollbygningen, hvor vi besøkte og fikk 
se Carstens Ankers herskapelige hjem. Omvisningen viste de flotteste og mest karakteristiske 
rommene i Eidsvollsbygningen. 
 

En flott gjeng foran Eidsvollbygningen i strålende sommervær. Turen inneholdt omvisning, enkel servering og et 
kort klubbmøte med ledsagere. 
 

	  
 

	
	
	
	

Eidsvoll 1814 – seks uker som formet Norge:  
Den handler om de store begivenhetene på Eidsvoll våren 1814 som endret Norge for all ettertid, 
og la grunnlaget for det norske demokratiet.  
112 menn møttes i Eidsvollsbygningen til Norges første folkevalgte forsamling, og i løpet av seks 
uker ga de landet en grunnlov, erklærte Norge som selvstendig nasjon etter over 400 år i union 
med Danmark og valgte en konge for landet. 
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Juleaksjonen	2018	
Lions Club Nittedal, Nittedal Røde Kors, Stiftelsen Nittedal Frivilligsentral, Nav Nittedal og 
Kiwi samarbeidet om juleaksjonen 2018. Julegaver ble samlet inn via Kiwi, som satte opp et 
juletre, pyntet av barn fra en barnehage i Søndre.  
 

 
F.v: John Ivar Rygge (Lions), Gitte K. Korvann (Røde Kors), Tove Reinfjord (Frivilligsentralen)  
og en butikkrepresentant fra Kiwi Hagan. 

 
Lions Norge fikk i 2018 et tilskudd på 500 000 kroner fra Gjensidigestiftetslsen til den 
nasjonale juleaksjonen samme år. Lions Nittedal søkte om midler til sin lokale juleaksjon fra 
denne potten, og mottok 50 000 kroner fra Lions Norge. Dette ga Lions Nittedal muligheter 
til å inngå avtale med Kiwi på Hagan om kjøp av gavekort pålydende 500 kroner. Ved siden 
av dette viste innbyggere og næringsliv i Nittedal sin raushet gjennom en overveldende 
giverglede, og det kom inn enorme mengder julegaver. 
  
13. desember 2018 kunne det derfor deles ut flotte fruktkurver, gavekort på 500 kroner og 
diverse julegaver til 50 ulike barnefamilier i Nittedal. Frivillige fra de nevnte 
samarbeidspartnere stilte på felles dugnad med innsamling, gave(om)pakking, utkjøring og 
levering. Nav var ansvarlig for å finne fram til familiene som skulle motta gavene. Også under 
Mental Helses arrangement på julaften og juletrefesten som Lions Nittedal, Nittedal Røde 
Kors og Stiftelsen Nittedal Frivilligsentral arrangerte 11. januar 2019 kunne det deles ut en 
mengde julegaver. 
 
Koronavirus	stenger	for	videre	frivillighet 
På grunn av Covid-19 pandemi og tiltak i forbindelse med koronaviruset som utspilte seg i 
starten av 2020, har vi måttet legge alle våre aktiviteter og aksjoner på is inntil videre. I en 
slik sårbar situasjon, hvor mange av våre medlemmer befinner seg i risikogrupper for smitte, 
er det viktig å følge regjeringens restriksjoner om smittevernhensyn. Vi tar ingen sjanser!   
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Klubbtur	til	Sporveismuséet	vognhall	5	i	Oslo	
Lions Nittedal gjennomførte tirsdag 2. april 2019 klubbmøte med besøk til Sporveismuseet. 
En fantastisk og entusiastisk guide fortalte levende og inngående om de viktigste stegene i 
sporveiens utvikling i byen. Vi fikk tilgang til de fleste kjøretøyene, og mange inntrykk ble 
foreviget. 
 

    
 
Hyggelige minner og muntre historier ble ivrig delt av enkelte i Lionsgjengen som kunne 
skilte med litt mer kollektivtrafikkerfaring enn andre yngre farende. Her ble det huskestue 
med historiske billettpriser; 10 øre for barn, 20 øre for voksne og at skiene ble festet med 
stropper på utsiden av vognene på Holmenkollbanen. 
 

  
 

    

Reisefølget ble guidet gjennom en unik 
samling av Oslos og Akershus´ 
kollektivtrafikk fra 1875 til 2009. Den 
utstilte samlingen i hallen utgjør en del av 
den totale samlingen på ca. 130 kjøretøyer 
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Sporveismuseet drives av medlemmer i Lokalhistorisk forening på ideell, frivillig basis, ganske 
likt det som skjer i Lions. Bygningen eies av Oslo kommune, mens Ruter er museumseier.  
 

     
Bildene viser at enkelte vogner er fullrestaurerte, andre er slik de var ved utrangering, mens noen 
bærer tydelige preg av år med lite tilfredsstillende lagring.  
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Medlemmer og ledsagere, 18 i tallet, bidro til at dette ble en flott og hyggelig tur. Det skulle 
vise seg å være én av våre siste turaktiviteter på lenge. 
 

	 		 	
	

		  
 
Siden våren 2020 har koronapandemien rammet dugnader, aksjoner, møter og andre 
aktiviteter i vår klubb og vårt lokalsamfunn. Mye ble inntil videre satt på vent i samtlige 
kommuner og institusjoner i landet vårt. Nasjonale tiltak ble iverksatt hvor sosial kontakt ble 
begrenset, ankomstmulighetene til Norge ble stengt for dem som ikke var bosatt i landet 
(unntak var helsepersonell, vare- og persontransport, fast samvær med barn eller personer 
som hadde helt spesielle grunner for å komme inn i Norge). De fleste arrangementer ble 
utsatt, avlyst eller begrenset med et visst antall personer ved bursdager, begravelser og 
andre private sammenkomster. Skoler, barnehager og høyere utdanning opplevde stadig 
gule og røde nivåer. De fleste arbeidsplasser ble omstilt til hjemmekontorer, og de som 
måtte jobbe (helsepersonell, politi, brann, dagligvare og servicetjenester) innførte strenge 
smitteverntiltak og adgangskontroller.  
 
Nittedal Lions ser fram til å feire sin 50 års eksistens i løpet av 2021. Inntil da er vi glade for 
at Norges regjering har innført gode nasjonale tiltak med hittil lave tall på smitte og dødsfall. 
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År President Visepresident Sekretær Kasserer Klubbmester
1971/1972 Arne Hegna Knut Ruud Harald Svendsen Bjørn Rognlien Kjeld Thomsen

1972/1973 Karl Wettre Sverre Østgaard Bjørn Rognlien Rolf O. Engh Roar Kristensen

1973/1974 Kaare H. Dahl Per Røed Åsmund Falch Roar Kristensen Kåre Kvigstad

1974/1975 Arne Westbye Olaf Berglie Stein Solberg Harald Haagensen Arne Andresen

1975/1976 Arne Andresen Roar Kristensen Sverre Østgaard Åsmund Falch Harald Knutzen

1976/1977 Stein Solberg Thor Krogh Steinar Ravlo Åsmund Falch Harald Knutzen

1977/1978 Thor Krogh Kjeld Thomsen Kåre Kvigstad Hans Fredrik Andresen Harald Knutzen

1978/1979 Kjeld Thomsen Magne Hagen Esbjørn Aasheim Arne Johansen Harald Knutzen

1979/1980 Magne Hagen Esbjørn Aaheim Kjell Sterud Arne Johansen Tor Glavin

1980/1981 Kjell Sterud Tor Glavin Egil Haug Roar Kristensen Erik Nordby

1981/1982 Hans Fredrik Andresen Erik Nordby Egil Haug Roar Kristensen Per O. Anthonsen

1982/1983 Halvard Didriksen Erik Nordby Per. Anthonsen Oddmund Dahle Kjell Trehjørningen

1983/1984 Erik Nordby Per O. Anthonsen Erik Halvorsen Edvald Boasson Kjell Trehjørningen

1984/1985 Per O. Anthonsen Erik Halvorsen Bjørn Johnsen Edvald Boasson Thorstein Røssum

1985/1986 Erik Halvorsen Thorstein Røssum Bjørn Johnsen Hans J. Ødegaard Tom Helmer Hexeberg

1986/1987 Thorstein Røssum Arne Sømhovd Halvard Bergby Hans J. Ødegaard Tom Helmer Hexeberg

1987/1988 Arne Sømhovd Egil Haug Olav Lappegaard Hans J. Ødegaard/Stein Hegna Kjell Ristvedt

1988/1989 Egil Haug Olav Lappegård Kjell Trehjørningen Stein Hegna Olav Heggen

1989/1990 Olav Lappegård Kjell Trehjørningen Oddbjørn Myhre Stein Hegna Per Inge Dalelid

1990/1991 Kjell Trehjørningen Halvard Bergby Per Schei Tom H. Hexeberg Edvald Boasson

1991/1992 Halvard Bergby Ulf Egedius Per Schei Tom H. Hexeberg Sigurd Olav Olsen

1992/1993 Ulf Egedius Tom H. Hexeberg Thor Krogh Sigurd Olav Olsen Trond Iversen

1993/1994 Tom H. Hexeberg Kjell Sterud Thor Krogh Sigurd Olav Olsen Trond Iversen

1994/1995 Kjell Sterud Erik Nordby Egil Haug Roar Kristensen Willy Herrmann

1995/1996 Erik Nordby Egil Haug Lars Andersen Roar Kristensen Olav Heggen

1996/1997 Egil Haug Per Inge Dalelid Lars Andersen Roar Kristensen Olav Heggen

1997/1998 Per Inge Dalelid Oddbjørn Myhre Ole Jørgen Tallaksrud Roar Kristensen Tom Helmer Hexeberg

1998/1999 Oddbjørn Myhre Lars Andersen Ole Jørgen Tallaksrud Roar Kristensen Vemund Digernes

1999/2000 Lars Andersen Sigurd Olav Olsen Gunnar Høiås Roar Kristensen Hans Ording

2000/2001 Sigurd Olav Olsen Arne Sømhovd Gunnar Høiås Roar Kristensen Bjarne Sverresvold

2001/2002 Arne Sømhovd Vemund Digernes Per S. Bjorstad/Gunnar Høiås (15.1) Roar Kristensen Bjarne Sverresvold

2002/2003 Vemund Digernes Willy Herrmann Tom H. Hexeberg Lars Andersen/Roar Kristensen Ulf Egedius

2003/2004 Willy Herrmann Kjell Sterud Tom H. Hexeberg Hans Ording Ulf Egedius

2004/2005 Kjell Sterud Peter Søderqvist Per O. Anthonsen Øyvind Knutsen Ulf Egedius

2005/2006 Peter Søderqvist Svein O. Kristoffersen Per O. Anthonsen Øyvind Knutsen Ulf Egedius

2006/2007 Svein O. Kristoffersen Per O. Anthonsen Dagfinn Bakken Øyvind Knutsen Ulf Egedius

2007/2008 Per O. Anthonsen Terje Rasmussen Dagfinn Bakken Jan K. Moe Ulf Egedius

2008/2009 Per O. Anthonsen Terje Rasmussen Dagfinn Bakken Jan K. Moe Ulf Egedius

2009/2010 Terje Rasmussen Dagfinn Bakken John Ivar Rygge Jan K. Moe Ulf Egedius

2010/2011 Terje Rasmussen Dagfinn Bakken John Ivar Rygge Asbjørn Fredriksen Ulf Egedius

2011/2012 Dagfinn Bakken Tom H. Hexeberg John Ivar Rygge Asbjørn Fredriksen Ulf Egedius

2012/2013 Dagfinn Bakken Tom H. Hexeberg John Ivar Rygge Asbjørn Fredriksen Ulf Egedius

2013/2014 Tom H. Hexeberg Vemund Digernes John Ivar Rygge Asbjørn Fredriksen Ulf Egedius

2014/2015 Tom H. Hexeberg Vemund Digernes John Ivar Rygge Asbjørn Fredriksen Ulf Egedius

2015/2016 Vemund Digernes Trond H. Nedrebø John Ivar Rygge Asbjørn Fredriksen Ulf Egedius

2016/2017 Vemund Digernes Trond H. Nedrebø John Ivar Rygge Asbjørn Fredriksen Ulf Egedius

2017/2018 Trond H. Nedrebø Erland Vestli John Ivar Rygge Asbjørn Fredriksen Ulf Egedius

2018/2019 Trond H. Nedrebø Erland Vestli John Ivar Rygge Asbjørn Fredriksen Ulf Egedius

2019/2020 John Ivar Rygge Erland Vestli Tove Reinfjord Arne Prestegård Kai Olav Kirkeby

2020/2021 John Ivar Rygge Tove Reinfjord Tom Erik Sveum Arne Prestegård Kai Olav Kirkeby

Vervhistorikk Lions Club Nittedal

Styret	-	vervhistorikk	gjennom	50	år.	
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. 
Fra venstre: Erik Nordby og Per Olav Anthonsen. 

 

En stor takk til Nokab, totalleverandør av fiber, bredbånd,  
kabel-TV og telefoni i Nittedal som sponsor av vårt jubileumshefte. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Visjon: Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon 
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Lions	oppgave	
Å skape forståelse hos alle mennesker for verdens behov for humanitær hjelp,  

og yte frivillig innsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid. 
 
 

Lions	mål	
- Skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbeide for  

økt innsikt i mellomfolkelige problemer.  
 

- Fremme en god borgerånd.  
 

- Gjøre aktiv innsats for å bedre forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød.  
 

- Forene medlemmene i vennskap og gjensidig forståelse.  
 

- Være et forum for fri meningsutveksling om alle saker av allmenn interesse.  
 

- Bevegelsen er nøytral i politiske og religiøse spørsmål. 
 

 - Arbeide for en høy allmenn standard innen alle yrker. 
 
 

Lions	etiske	norm	
- Vise at jeg tror på verdien av min gjerning ved å yte mitt beste så jeg fortjener allmenn tillit. 

 
- Søke å gjøre mitt arbeid framgangsrikt og ta imot den belønning som rettelig tilkommer   

meg, men ikke urettmessig ta imot fordeler eller goder som vil bety tap av selvrespekt. 
 

- Unngå å skaffe meg framgang på andres bekostning. 
 

- Være redelig mot min neste og ærlig mot meg selv. 
 

- La tvilen komme den annen part til gode dersom det skulle være usikkerhet om 
holdbarheten av mine standpunkter eller mine handlinger. 

 
- Betrakte vennskap som et mål og ikke som et middel. Sant vennskap skapes ikke  

av tjenester og krever ingen gjenytelser, men innebærer at tjenester  
blir tatt imot i den ånd de er gitt. 

 
- Huske mine samfunnsplikter og være lojal i ord og gjerning mot mitt land og folk. 

 
- Gi hva jeg kan av min tid, min arbeidskraft og mine midler til samfunnets beste. 

 
- Vise medfølelse med dem som lider, å støtte de svake og å hjelpe de som trenger det. 

 
- Være varsom med min kritikk og gavmild med min ros – å arbeide for å bygge opp,  

ikke rive ned. 
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