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Påsken er kommet. 
Jeg smurte skiene med blå exstra. Kanskje ikke den beste på isete spor. Det gikk fint 
oppover, men tilbake gikk det litt for fort. Gikk i spagaten da jeg prøvde å ploge. Resultatet 
ble brist i ribben, men telefonen i brystlommen ble heldigvis ikke skadet. Første jeg sjekket 
da jeg kom meg på bena. Utrolig hva man prioriterer. Men telefonen inneholder mye info, 
som meldinger fra dere Lions medlemmer.

Hovedpunkter på hva som skjer i april er så klart vårt distriktsmøte den 17. Som nevnt før 
blir det på den digitale plattformen Zoom. Dere har vel delegatene som skal delta klare ?

Tulipanaksjonen den 24 blir en utfordring. Mange klubber har ikke bestilt tulipaner i år, så 
jeg vil henstille til alle klubbene å betale inn til tulipankontoen. MITT VALG er avhengig av 
dere alle for å kunne kjøre kurs som planlagt.

Lions miljødager er den 27. Her kan vi sikkert gjøre mye for nærmiljøet vårt.

Jeg er imponert over at så mange klubber har klart å fortsette med aktivitetene sine selv i 
disse coronatidene. Det er jo alle de inntektsbringende aktiviteter som gjør at vi kan hjelpe 
til med å gjøre livet litt lettere for mange. Både i Norge og i utlandet. Katastrofefondet har 
akkurat bevilget 17 000 USD til Lions Charity Center i Beirut. Les mer om dette på 
hjemmesiden vår, lions.no.

Lions hjemmesider er åpen for alle. 
Gnist er for medlemmer og styreweb for tilitsvalgte.

Opplæringen i Styreweb, Gnist og My Lion er i gang sonevis. Ta kontakt med presidenten 
din hvis du har lyst til å delta. Kursene har blitt tatt opp og ligger under opplæring på Gnist. 
Velg intranett og opplæring. Ligger som dokument nederst.

Til slutt vil jeg oppfordre alle til å lese Løvenytt. Mye nyheter fra klubbene her. Helene gjør 
en flott jobb med Løvenytt, men er avhengig av innspill fra dere der ute !

Ønsker dere alle en god påske uten skader i skiløypa.
Er vel ikke nødvendig å minne på alle restriksjonene som gjelder!!! 



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. 31.03.2021
1. Lions Club Haugsbygd 

2. Lions Club Flekkefjord
2. Lions Club Grimstad

2. Lions Club Hole
2. Lions Club Stokke/Vear

2. Lions Club Vassfaret

Hvem står øverst på 

pallen i 2020/2021 ?
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Status mars:
Da er alt på stell og vi har en sekundering som stemmer med kart og terreng. Som dere ser av listen 
over, så er det meget tett i toppen, med mange som kjemper om øverste pall-plass.
Lions Club Haugsbygd leder med +3 og deretter følger de andre på listen med +2

Dette betyr at det fortsatt er muligheter til å henge seg på - og bli best i klassen. Konkurransen 
fortsetter videre helt til dette fiskal-året er ferdig 30.06. Vi heier på dere!

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

Den siste snøen som fins i skaret,
den tiner jeg, for jeg er April
Jeg gir deg blåveis i bekkefaret,
og regn og solskinn og mere til.

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.

Våren er her - og jeg gleder meg til å dele ut tulipaner

Vaksinering er godt i gang og jeg hører fra flere kanter at mange i Lions er vaksinert allerede, det er utrolig 
bra. Vi andre som ikke er det får smøre oss med tålmodighet en stund til.

Det begynner å røre på seg og arrangementer kan komme i gang igjen, og vår største forestående 
aktiviteten er "Vårens vakreste eventyr" - tulipanaksjonen 24.april. Håper alle som kan er med å delta.

Løvenytt ønsker å få tilsendt bilder fra årets Tulipanaksjon, og gjerne noen få ord om resultatet.
Gleder meg til å høre fra dere om dette.

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

Kronerulling - Vulkanutbrudd på St.Vincent - Humanitær hjelp
Lions Club Rjukan har i lang tid støttet ildsjel Stina 
Herberg fra Rjukan. 

Hun drifter en skole på øya St. Vincent i Karibien. I 
disse dager pågår et stort vulkanutbrudd på øya og alt 
er belagt med askestøv. Det har oppstått en stor 
katastrofe.

Du kan støtte Stina via Rjukan Lions Club: 
For å gi et bidrag kan en 
VIPPSE til 655452 eller sende et beløp til 
Bankkonto: 2620.66.89624 

Ethvert beløp, uansett størrelse, vil komme frem og 
være til nytte.

Bilde er lånt fra Rjukan Arbeiderbla, Ole Jon Tveito



Klubben min Nyheter fra
Lions Club Stokke/Vear

Av: Einar Magnussen og  Bjørn Sverre Mikkelsen
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Gave til «Hagegeriljaen» ved Stokke Frivilligsentral 
Lions Club Stokke/Vear støtter opp om mange 
internasjonale og nasjonale prosjekter. I tillegg 
støtter vi opp om lag og foreninger lokalt i vårt 
humanitære arbeide. 
Vi gjennomfører Tulipanaksjonen hvert år i tillegg til vår 
egen kunstutstilling som genererer inntekter. Disse 
midlene fordeles i sin tur til Internasjonalt, nasjonalt og 
lokalt prosjekter vi velger å støtte. Lions har i mange år 
bidratt i kampen mot narkotika og i vår klubb selger vi 
mellom 3 og 4000 tulipaner når Tulipan aksjonen pågår. 
Vi støtter også idrettslagene, skolemusikken 
ungdomsklubber og en rekke andre organisasjoner i 
bygda
I år har vi valgt «Hagegeriljaen» ved Stokke Frivillig-
sentral som mottaker av vårt største enkeltbidrag. 
Deres praktiske arbeid er til god hjelp for eldre og 
andre trengende i Stokke og på Vear.
Prosjektets formål og målgruppe er i tråd med hva 
Lions Club Stokke/Vear ønsker å støtte opp om lokalt. 
Lions Club Stokke/Vear ble stiftet 19 februar 1971 og 
feirer i år sitt 50 års jubileum. Bidraget t i l 
«Hagegeriljaen» syntes vi er en god måte å markere 
jubileet vårt på.

Litt om Stokke Frivilligsentral og Hagegeriljaen
Stokke Frivilligsentral ble stiftet som et frivillig lag/
forening høsten 2019. Stokke Frivilligsentral skal være 
en loka l t fo rankret møtep lass som knyt ter 
enkeltmennesker og organisasjoner sammen for å 
skape et godt frivilligmiljø, gode aktivitetstilbud og et 
godt samarbeid med lokal offentlighet.
Frivilligsentralen driftes med kommunalt tilskudd. I 
tillegg søkes det om prosjektmidler fra ulike fond, 
legater, organisasjoner og private givere for å kunne 
drive denne formen for aktivitet.
Hagegeriljaen består av en gruppe frivillige som ønsker 
å gjøre en innsats for andre gjennom praktisk arbeid. 
Frivilligsentralen formidler oppdrag til de frivillige og 
organiserer møter, samlinger og kurs.
Bakgrunn:
Mange hjemmeboende eldre og uføre har utfordringer 
med å utføre praktiske oppgaver i eget hjem eller hage, 
som f.eks. hagearbeid, snømåking, flytting etc. 
Samtidig har man erfart at det er mange som ønsker å 
bidra og gjøre en innsats for andre gjennom praktisk 
arbeid, men som ikke vet hvor de skal henvende seg 
for å utnytte sine ressurser på en meningsfull og 
konstruktiv måte. Frivilligsentralen kan koordinere 

arbeidet og koble frivillige mot oppdrag, men har behov 
for å sikre at de frivillige har tilgjengelig utstyr som er 
egnet for oppgavene de gis. Å bruke privat utstyr er 
ofte ikke tilfredsstillende både med tanke på effektivitet 
og sikkerhet. Ønsket er derfor å anskaffe en 
u t s t y r spakke , bes tående av redskape r og 
sikkerhetsutstyr, som de frivillige kan låne med seg når 
de skal ut på oppdrag for Hagegeriljaen.

Målgruppe:
1. Hjemmeboende med behov for hjelp til å løse praktiske 
oppgaver, som ikke faller innenfor lovpålagte tjenester fra 
det offentlige.
2. Frivillige som ønsker å bruke sin tid og ressurser på å 
hjelpe andre med praktiske oppgaver. De frivillige kan være 
ungdom, pensjonister eller andre som har litt tid til overs.

Hovedmål: Fremme helse og trivsel i Stokke, og bidra til å 
utjevne sosiale forskjeller ved å etablere et nærmiljøtiltak 
der frivillige hjelper personer med helseutfordringer med 
praktiske oppgaver.
Delmål 1: Hjelpe hjemmeboende med oppgaver som de 
ikke klarer å utføre selv grunnet helsetilstand eller andre 
utfordringer, som de ikke får hjelp til via lovpålagte 
tjenester.
Delmål 2: Som medlemmer av Hagegeriljaen skal de frivillig 
oppleve trygghet, tilhørighet og mestring, og oppleve at de 
får mulighet til å bidra i samfunnet med sine ressurser.
Delmål 3: Medlemmene av Hagegeriljaene skal gis tilbud 
om kurs og kompetanseheving for å styrke deres kunnskap 
og motivasjon og øke sikkerheten. 

Gaven er på kr. 40.000,- og er tiltenkt redskaper, maskiner 
og utstyr som beskrevet i utstyrsliste mottatt fra prosjektet. 
Selv om prosjektets budsjettramme er større regner vi med 
at bidraget er av et slik omfang at prosjektet får et løft og kan 
komme Stokke innbyggerne til gode så snart som mulig.

Fra venstre: Stine Rofeldt, daglig leder i Stokke 
Frivilligsentral, i midten Sverre Kobro som er 
initiativtaker til «Hagegeriljaen» og til høyre 
President i Lions Club Stokke/Vear: Bjørn Sverre 
Mikkelsen 



Klubben min Nyheter fra
Lions Club Vassfaret

Av: Ole Gjerdalen
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Medlemmer i Lions Club Vassfaret har på de mest trafikkerte dagene i påskeuka holdt koronavakt på 
YX-stasjonen på Nes i Ådal. Jobben har gått ut på å sørge for at det ikke er mer enn ti kunder i 
butikken samtidig. 

Koronavakt i påsken 

- En trivelig jobb dette, forteller to av medlemmene, Kjell Haugen t.v. og 
Erland Strømmen, som fikk mange godord fra kundene på Nes. 

- Det er flott at noen hjelper til, slik at koronarådene blir ivaretatt. Daglig 
leder ved stasjonen, Ole Christian Strømmen, er godt fornøyd med hjelpen 
han fikk av lionsmedlemmene. 



Klubben min Nyheter fra
Lions Club Flekkefjord

Av: Kristen Munksgaard, Avisen Agder, publisert 08.03.2021
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10.000 kroner fra Lions Club til Flekkefjord Turnforening, det er gode penger. - Vi er 
utrolig takknemlige, sier Gerd Nygaard i turnforeningen. 

Overskuddet som salg av Årsrevyen til Lions gir, blir i stor grad pløyet tilbake til lokalsamfunnet.
- Selv om vi opplevde en inntekstssvikt på ca. 30.000 kroner ved salg av Årsrevyen før jul, så satt vi igjen 
med penger som vi skal dele ut til gode formål. Vi har bestemt å gi 10.000 kroner til Flekkefjord 
Turnforening, sier Per Østensen i Lions Club Flekkefjord.
- Vi er utrolig takknemlige for pengegaven, parerer Gerd Nygaard. - Pengene skal vi bruke til innkjøp av et 
såkalt skumappartat for de aller yngste. Vi kjøper nytt utstyr til vi skal inn i den nye hallen. Dette blir veldig 
bra, sier hun.
Hvert år gir Lions Club Flekkefjord ut Årsrevyen, der de lager en oppsummering i tekst og bilder, basert på 
artikler i Agder. Salget av Årsrevyen har som regel gitt omkring 100.000 kroner i overskudd som Lions i 
stor grad har pløyd tilbake til lokalsamfunnet. Før jul i fjor kunne ikke medlemmene gå på dørene og selge 
revyen, på grunn av korona-restriksjonene. Dermed sviktet salget dem med omkring 30.000 kroner.
Det er likevel et godt overskudd - og når Per Østensen dukker opp med den store sjekken, da er det lutter 
glede, uansett hvem som tar imot penger. Denne gangen var det Flekkefjord Turnforening.
 

Lions la tusenlapper på bordet til 
unge turnere 

TAKKNEMLIG: Gerd Nygaard i Flekkefjord Turnforening uttrykte stor takkemlighet da hun fikk overrakt sjekken 
med 10.000 kroner av Per Østensen i Lions Club Flekkefjord. Foto: Kristen Munksgaard



Klubben min Nyheter fra
Lions Club Tvedestrand

Av: Tore Moen
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Ved bedehuset har Holt pensjonistforening, Holt bygdekvinnelag og selvfølgelig Nor misjon sine ukentlige/
månedlige aktiviteter. Alle vil kunne dra nytte denne hjertestarteren. Lions Club Tvedestrand er glad for å 
kunne være med å støtte slike ting som dette. Vi er glad for iniativet rektor ved Holt skole, Frode Stiansen, 
tok i denne saken. Presiden Arne Martin Gjøseid og kasserer Einar Thorstein Dalen var innom å konstaterte 
at hjertestarteren var på plass. 

Hjertestarter til Holt skole 
Lions Club Tvedestrand bidrar med en 
hjertestarter ved Holt skole. Dette er 
eneste hjertestarter i området som 
har tilgang hele døgnet. De fleste i 
området er bare tilgjenglig i 
åpningstiden for institusjonen de er 
plassert i.

Hjertestarteren ved Holt skole er 
organisert gjennom Holt idrettsforening. 
Den vil bli her også når/eventuelt når, 
skolen legges ned.

Den ville være nært Holt gartneri, Holt 
bedehus og selvfølgelig alle aktiviteter 
ved Holt skole, også de som HIF 
gjennomfører her.
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Prosjekt Betraktninger
Kontinuitet og geografisk 
nærhet i prosjekten våre

Av: Mariann Valla, Lions Club Sem

Vårt distrikt har gjennom årene hatt flere gode prosjekter – prosjekter som skaper engasjement og 
entusiasme, også blant klubber og medlemmer som ikke direkte er tilknyttet prosjektet.

Vi er nå i gang med å avslutte et vellykket distriktsprosjekt, TabitaSenteret i Latvia. Et prosjekt som på 
mange måter kan minne om prosjektet som vårt distrikt tidligere hadde i Peeteli omsorgssenter i Tallinn. I 
begge prosjektene har Lions bidratt til å hjelpe barn og unge til å få livet til å fungere, og ved skolegang sette 
seg mål om et liv ut av fattigdommen.

Prosjektene våre i Baltikum har gitt prosjektet geografisk nærhet som har gitt mulighet for alle som ønsker 
det å følge prosjektet, godt samarbeid med NOGE (norsk organisasjon for gatebarn i Estland/Latvia) og også 
SAS Julefly har gitt prosjektet trygghet og god og positiv synliggjøring av Lions.
Om vi legger vekt på alle disse faktorene når vi velger prosjekter, er vi på lang vei til å lykkes. Dersom vi i 
tillegg tar hensyn til kontinuitet i prosjektene, kan Lions sette positive spor langt inn i fremtiden.

Ett av forslagene til nytt IR-prosjekt på DM 2021, er nettopp et prosjekt som oppfyller alle disse faktorene. 
Om Lions blir med videre og gir barn og unge tilknyttet TabitaSenteret et aktivitetsrom hvor de kan utøve 
praktiske ferdigheter, gir vi enda flere barn og unge mulighet til et mer normalt liv i fremtiden.
Forslag om et nytt 1-årig IR prosjekt fra klubber i Sone 4 og Sone 6 tar også hensyn til at vi har lagt bak oss 
et uvanlig Lionsår med reduserte aktiviteter og inntekter. 

KONTINUITET OG GEOGRAFISK NÆRHET 
I PROSJEKTENE VÅRE ER VIKTIG 



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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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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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 mai: 
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi med flere

Mai er årets femte måned etter den gregorianske kalenderen. Den har 31 dager.
Måneden er trolig oppkalt etter guden Maius eller etter gudinnen Maia

En fest for denne guden og gudinnen Maia ble feiret 1. mai. Derav kommer uttrykket maie seg ut, som 
egentlig betyr å pynte seg til vårfesten 1. mai. I den eldre romerske kalender var mai den tredje måneden.
Mai betyr også eksamen for mange, så det må jo jobbes litt også. For andre betyr mai bare russetid. 
Først og fremst er imidlertid mai Norges måned med rødt, hvitt og blått, musikkorps og nasjonalsanger.

I løpet av mai begynner vi å få deilige lange og lyse kvelder og midnattsolen begynner å skinne i 
fastlands-Norge. På Nordkapp er det midnattsol fra 13. mai.

Kristi himmelfartsdag, som ofte kalles himmelspretten på folkemunne, er en bevegelig helligdag og fridag  
i Norge. Den faller alltid på en torsdag 40 dager etter første påskedag, og er som regel i mai måned.

Merkedager: Arbeidernes dag 1.mai, Frigjøringsdagen 8.mai, Kristi himmelfartsdag 13.mai, 
Grunnlovsdag 17.mai, Pinseaften 22.mai, Første pinsedag 23.mai, Andre pinsedag 24.mai.

Stjernetegn: Tyren 21.04 - 21.05, Tvillingene 22.05 - 21.06


