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Hei Lionsvenner! 

 

Nå er vi virkelig i gang med årets vakreste eventyr 

for oss. Ikke juleforberedelser som andre, men 

blomstersalg. 

 

Dette gir grunnlaget for å hjelpe og glede barn, 

unge og eldre i bygda vår, og det er vakkert. 

Men vi skal også ha noe annet å glede oss til, og det 

er julemøte/festen vår, som i år er utvidet til å være 

en markering av våre 50 år. Det blir opp mot 50 

gjester, flest av oss, men også inviterte gjester. Vi 

skal også ta opp et nytt medlem, og det er stas. 

Arrangementet er på Bøndernes Hus, møt opp i god 

tid. 

Til slutt vil jeg benytte anledningen til å ønske dere 

alle og deres familier en riktig god jul og godt nytt 

år, og tvitvi med blomstersalget 

 

Med lionshilsen 

 

Per Arne 

 

 

 

 

  

   

 

 

Medlemsmøte 

Fredag 07. Desember 2018 på Bøndernes Hus 

. 

Kl. 1900 Presis. 

 

Agenda 

 

Opprop 

Jubilanter 

Lions mål  

Juleavslutning / Jubileumsfest 

VELKOMMEN! 
 

                                               

 

JUBILANTER 
 
 
 

Arne Trollerud 31.12 
 

 

 

 

 

 



 

Medlemsmøte:01.11.18 Sted: Låven 

(Kransebinding) og Ignarbakke. 
 

Sak 1. Kransebinding.  

Besøk av DG Per Erik Sørensen (m/ektefelle Kari) 

fra Fredrikstad, og blomsterhandler Per Hagen og 

kollega Hans. 

Det ble servert gløgg. 

 

Møtet fortsatte på Ignarbakke, møteleder Aksel 

Bøhler. 

 

Sak 2. Opprop. 

22 til stede, 81 % oppmøte. 

 

Sak 3. Jubilanter. 

Trond og Tore B. 

 

Sak 4. Servering. 

Tor F. hadde sørget for ertersuppe m/god drikke. 

Kaffe og kake. 

 

Sak 5. Lions mål. 

Sak 6. Stell av blomster v/Per Hagen og Hans. 

Julestjerner. 

Vannes i potte 2 g. pr. uke, trenger lite vann, «vann 

for lite», tåler ikke trekk, kulde, lagringstemperatur 

ca. 18 grader. 

Azaleaer. 

Kan stå kaldt om natta, lagring, 7-10 grader, står i 

leirejord, trenger vann annen hver dag, kan settes i 

en vannbøtte. Kan vanne i brettet, vann for mye enn 

for lite.  

Juleglede/julebegonia. 

Passelig med vann, «ikke mye, ikke lite vann». Litt 

vanskelig plante, følsom for trekk. 

Generelt: 

• Ved salg, viktig å dekke til blomstene i 

bilen. Bruk håndkle, laken. Hold temperaturen i 

bilen på ca. 20 grader. 

• Veldig bra å bruke kjølebag «fra dør-til-

dør» 

• Ved lagring, kan slå av lys om natten. 

• Del azalea og julestjerner med ett 

plastforheng. Azalea kaldt og stjerner varmt, 17 

grader og opp. 

• Ta fra forskjellige brett, få litt luft mellom 

plantene under lagring 

• Allergi: gjelder julestjerne, litt giftig, men 

ikke farlig (hvit saft), kan fjerne støvbærerne. 

• «Keep on the good work”. 

 

 

 

Sak 7. Hilsen fra DG Per Erik Sørensen. 

• Roste Enebakk LC for et aktivt klubbmiljø og 

kransebindingsaktiviteten. 

• Refererte til deltakelse på Lions 101st International 

Convention i Las Vegas, valg av først kvinnelige president 

Gudrun Yngvadottir fra Island, en president med store visjon.  

• Lions Internasjonal har 1.494.000 medlemmer fordelt 

på 48.000 klubber i 212 land. 

• Kulturforskjeller i Lions organisasjonen, i Norge «We 

serve», vi samler inn penger. 

• Moms refusjon: betraktes ikke som innsamlede 

midler, kan benyttes i klubbkassa. 

• Ny distriktsinndeling i Lions Norge fra 01.07.18. Vi 

tilhører nå distrikt 104 E. 

• Lions forsikringsordning. Skader som oppstår gjelder 

nå alle som er i en Lions aktivitet, ikke lenger noen 

aldersgrense. 

• Lions aktiviteter: sult, miljø, barnecanser, syn, 

diabetes, m.m. Man velger det som passer best innenfor egen 

klubb. 

• Lions Røde Fjær 2020 tildelt Familiens Hus på 

Beitostølen. 

• Aksel tildelt den internasjonale presidenten merke. 

• Enebakk LC tildelt Europa banneret 

 

Sak 8. Tegnekonkurransen 

Stein orienterte om tegnekonkurransen for syvendeklassinger.  

Vinner, Kirkebygden barne- og ungdomsskole: Leah Marie 

Fløter. 

Vinner, Stranden skole ble Iga Chachula og Frida Smith-

Olsen. 

Ytre Enebakk skole deltok ikke på tegnekonkurransen.  

Tegningen har stått utstilt på biblioteket. Aksel stod for 

utdeling av premier. 

 

Sak 9. Julemøte/jubileumsmarkering 07.12. 

Minner om påmelding til Tor F. snarest. 

 

Knut G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Styremøte 22.11.18, kl. 1900  

Sted: Ignarbakke. 

 
Til stede: Ståle Rustad, Per Arne Johansen, Knut 

Grøholt. 

Forfall: Aksel Bøhler, Magne Nordli, Tor H. 

Kristoffersen, Tor Fangan, 

 

Sak 1. Referat fra forrige møte. 

Godkjent. 

 

Sak 2.  Juleblomster 

• Legg ut info om stell av blomster 

• Info ang. Vipps nummer 

• Nye iZettle betalingsterminaler delt ut 

• Samme priser som i 2017 

• Legge ut info på Face book 

• Rodene er fordelt 

• Ståle sender ut «blomsterbrev» til bedrifter, 

ca. 30 stk. 

• Ståle ordner med nøkkel til låven, kontakter 

Knut S. 

• Blomster kommer fredag 30.11. og 07.12. 

 

Sak 3.  Julefesten 

• Opptak av nytt medlem, Ivar Åsli. 

• Arrangementskomiteen har kontroll. 

• Per Arne kontakter Tor F. for å få antall 

påmeldte og hvem som kommer. 

• Gi tips om at vi ønsker gave til vårt 

brønnboringsprosjekt. 

 

Sak 4.  Tegnekonkurransen 

DG informerte: Det er sonen som plukker ut en 

vinner. Det er i strid med Lions internasjonale 

regler. Begrunnelse at det tar alt for lang tid å gå 

gjennom alle tegningen og plukke ut en vinner. 

Per Eivind og Trond tar opp saken på sonemøtet i 

kveld. 

 

Sak 5. Dagens sonemøte 

Per Eivind Grosvold og Trond Andersen deltar 

   

Sak 6. Utenlandsprosjekt 

Brønnboringsprosjekt, forslag til soneaktivitet. 

Kostnad på borreprosjektet ca. kr.50.000,-. Vi har 

ikke ansvar for videre drifting. Lokale Lions-

klubber som følger opp og kontrollerer.   

 

 

 

 

Sak 7.  Korrespondanse 

Mottatt søknader fra: 

• Enebakk Motorsportklubb, til strøm, belysning i 

anlegget. 

• «Den glade ringen» – Enebakk seniordans, midler 

kommer de eldre til gode. 

• Humanitærexpressen – nødhjelpsbuss 

• Ridderrennet. 

 

Søknadene behandles og avgjøres i januarmøtet. 

 

Sak 8.  Gjensidigestiftelsen og søknad? 

Vi ble anbefalt å søke om midler fra Gjensidigestiftelsen med 

tanke på å formidle videre til Frivillighetssentralen. Vi fikk 

avslag på søknaden. 

To forslag ble drøftet: 

1) Gi kr. 5.000,- til Frivillighetssentralen som igjen kan 

gi økonomisk hjelp til en familie til jul.  

2) Bidra økonomisk til julefest for flyktninger (alle 

flyktningfamiliene)  

Det ble bestemt å gi kr. 5.000,- til Frivillighetssentralen. 

 

Sak 9.  Eventuelt 

• Purring og suspensjon. Vi har ikke mottatt faktura 

eller e-post ang. kontingenten. Den er nå betalt. 

• Spørsmål om medlemskap i Ignarbakkes venner. 

Videresendes til det enkelte medlem. 

• Julemarked 01.12. Salg av kranser. Per Arne sender ut 

henvendelse til medlemmene. 

• Pressen: Utdeling av gavepenger, god pressedekning, 

positive kommenterer på Face book. 

 

 

Ref. Knut G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Program for Enebakk Lions 

Club 2018 – 2019. 
 

01. des.     Julemarked, Kirkebygda 

07. des.     Klubbmøte og Juleavslutning 

??. des.      Blomstersalget starter. 

03. jan.      Klubbmøte 

24. jan.      Styremøte 

07. feb.      Klubbmøte.   

21. feb.      Styremøte 

07. mars    Klubbmøte  

21. mars    Styremøte 

04. april     Klubbmøte 

25. april     Styremøte 

April          DISTRIKTSMØTE 

??. april     Tulipansalg 

02. mai      Klubbmøte 

23. mai      Styremøte 

24. til 25. mai RIKSMØTE 

14. juni      Klubbmøte med sommeravslutning. 

??. Juni      Grill kveld 

??. Juni      Overtagelsemøte 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kakeliste for 2018 – 2019. 
 

07. des.       Knut G, Asbjørn H. og Åsmund J. 

03. jan.        Per Arne, Jan Ove, og Tor Henry 

07. feb.       Stein L., Anders L, og Knut L. 

07. mars     Magnar, Freddy og Ståle 

04. april      Karl Johan, Knut S. og Arne T. 

02. mai       Geir T, Jan Erik og Trond A. 

14. juni       Tor J. B., Tore B. og Aksel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enebakk Lions Club 

Lillestrømveien 1506 

1911 Flateby 

 

Telefon: 951 52 042 

 

E-post:  

Enebakk@Lions.No 

 

Org nr: 

993 335 339 

Til tjeneste 

mailto:pe-ajo@live.no


 

 

 

 

 

Velkommen til årets julemøte / jubileumsfest 

 

På Bøndernes Hus, den. 07. desember 2018 

kl. 1900. 

 

Pris pr. person kr. 350,00 

 

Velkommen 

Tor F. og Per Arne 


