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FORORD 
 

Det er 10 år siden jeg hadde ansvaret for å produsere 40-års jubileums 

beretning for Lions Club Øvre Eiker. 50-års beretningen er satt sammen 

på samme måte som tidligere beretninger, med hovedfokus på å 

beskrive aktiviteten de siste 10 årene.  

Det har tidligere blitt utgitt jubileumsberetninger ved 20, 25, 30 og 40 

år, så klubbens historie har blitt godt dokumentert. Noe stoff fra disse 

tatt med i denne beretningen. 

Jeg tok på meg jobben som klubbens arkivar etter Gunnar Sandnes, og har samlet historisk materiale 

fra ham og andre medlemmer de siste årene. I dag er mye digitalisert, spesielt gamle bilder. Dette 

finnes på en harddisk i arkivet. Takk til Johan Buttedahl, som har vært til god hjelp i arbeidet med å 

identifisere personer og hendelser fra klubbens tidligste år. 

Hokksund, 18. mars 2018 

 Bjørn Wennberg 
Redaktør 

STYRET I JUBILEUMSÅRET 2017/2018 

 

Fra venstre: klubbmester Roar Grøsland, visepresident Annar Bottegård, president Trygve Nilsen, past 

president Hans B. Sollie, sekretær Arne Ødegaard, kasserer Bjørn Wennberg 
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Lions Club Øvre Eiker 

50 ÅR 

Presidenten har ordet: 

Det er med stolthet og stor ydmykhet jeg skriver 

dette innlegget til Lions Club Øvre Eikers 50 års 

jubileum. Gjennom snart 6 år har jeg deltatt i 

klubbens aktiviteter og både blitt kjent med 

mange flotte mennesker blant medlemmene og 

fått delta på de aktivitetene som Lions har hvert 

år, som bidrar til at både grupper og 

enkeltmennesker med behov for støtte får 

muligheten til å oppleve en liten forskjell til det 

bedre. 

 

 

Jeg regner meg som 100% Øvre Eikerværing, selv om jeg hadde mine første leveår i Nedre 

Eiker. Det er derfor veldig tilfredsstillende for meg at det aller meste av vår aktivitet er 

konsentrert om lokalsamfunnet. Samtidig ser jeg at det er områder i verden som nok har 

større behov for hjelp og støtte enn oss her i Norge. Med dette som bakteppe er det derfor 

viktig for meg å vite at vi også hjelper noen landsbyer i Afrika så de kan få rent vann, at vi 

bidrar til at barn og unge i fattige land får mulighet til skolegang og bedre helsetjenester og 

at vi på kort varsel kan gå inn å hjelpe når f.eks. en tsunami treffer og skaper bolignød og 

elendighet.                                                                                                                                       

Arbeidet med Lions har også medført at jeg har blitt bedre kjent i Øvre Eiker f.eks. ved å 

delta i arbeidet med den årlige Lions kalenderen som er basert på bilder fra og opplysninger 

om den flotte kommunen vår.                                                                                                                                                      

Hvert år arrangerer Lions Club Øvre Eiker sin julemesse på Rådhuset, Hokksund. Dette er et 

godt besøkt arrangement med lokale «håndverkere» som utstillere og innbyggere fra hele 

kommunen som kunder. Julemessen har i år pågått sammenhengende i 40 år og omfatter nå 

også juleverksted for barn..                                                                                                                                                                    
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Eikertun har alltid hatt en spesiell plass i alle Lions medlemmers hjerte. Her arrangerer vi 

hver måned «Syng med oss» kveld for både beboere og innbyggere. Gleden som vises når de 

fremmøtte hører, og får delta på, kjente og kjære sanger gir mere enn nok energi til å ville 

fortsette arbeidet.  Lions er også representert i Kultur i omsorg og Eikertuns venner.                                                                                                                 

Nasjonalt har Lions sin egen førerhundskole som støttes av de lokale klubbene og Lions 

International har utarbeidet et arbeidsverktøy «Mitt Valg» som benyttes i barneskoler og 

barnehager. Her er fokuset rettet mot viktige og aktuelle temaer som: mobbing, rusmisbruk, 

bruk av sosiale medier o.s.v. som et tiltak for å hjelpe ungdom til å ta de rette valgene i en 

tøff hverdag. 

Det ovennevnte er en del av hovedelementene i det Lions står for og arbeider med og hvert 

år dukker det opp spesielle prosjekter og søknader som klubben må forholde seg til. Dette 

gjør at arbeidet med Lions aldri blir ensformig og rutinemessig, men alltid byr på spennende 

utfordringer.                                                                                                                                              

Jeg er imponert over det arbeidet og den innsatsen Lions Club Øvre Eiker legger ned både 

som klubb og innsatsen til hvert enkelt medlem. All innsats er basert gjort på fritiden og alle 

innsamlede midler går uavkortet til gode formål.                                                                               

Jeg går snart inn i mitt andre år som president i Lions Club Øvre Eiker og vil gjerne berømme 

alle medlemmer for den store og flotte innsatsen de gjør til lokalmiljøets beste. En stor takk 

også for det gode vennskapet og det sosiale fellesskapet klubben gir for meg personlig. 

Likeledes en stor takk til et positivt og arbeidsvillig styre for løsnings og resultatorientert 

arbeidsmåte.                                                                                                                                                  

Lions Club Øvre Eiker ser at behovet for frivillige hjelpeorganisasjoner er tilstede også i 

Norge i dag og ser gjerne at flere ønsker å bidra til lokalmiljøets beste. 

 

Trygve Nilsen 

president 

 

Man kommer ikke spesielt langt …                                      

før man begynner å gjøre noe for andre. 
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Chartermedlemmer LC Øvre Eiker 1968 
 

 

 

På bildet fra venstre: 

 

Sten Erik Hessling, Øystein Fyrileiv, Cato Lund Christoffersen, Per Enseth, Arne Fagerli, Oscar 

Berntsen, Sven Anker Andersen, Arne Eng, Dr. Jacobsen (fadder), H.P. Evensen (fadder), Reidar 

Kjeldsrud, Bjørn Ristvedt, Sven Sylling, Jens Sannes, Gunnar Sandnes, Ernst Tande, Kjell Aass, Nils 

Johan Nilsen, Ola P. Hobbelstad. 

 

Ikke tilstede på bildet:  

 

Ole Brodal, Torgeir Tærum, Roar Askim, Fridtjof Formo 

 

Chartermedlemmer som fortsatt er medlem i klubben er merket med uthevet skrift. 
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HISTORISKE TILBAKEBLIKK 1968 – 2008 
 
Redaktøren har bladd i gamle beretninger og har valgt å ta med noen få utdrag fra starten fram til 

forrige jubileum, i 2008. For de av medlemmene som ønsker å fordype seg i en mer detaljert 

beskrivelse, henvises til tidligere utgaver av klubbens jubileums beretninger. 

Bjørn Wennberg (red) 

Slik startet det hele 
Dette innlegget ble skrevet av Bjørn Ristvedt i 1993 (bildet er fra 1968). 

Ristvedt har i 2018 funnet noen feil i beskrivelsen, som er rettet opp i denne 

utgaven: 

Høsten 1967 bestemte LC Drammen seg for å forsøke å chartre en Lions 

Club på Øvre Eiker. Dr. Aage Jacobsen og arkitekt Hans Petter Evensen 

påtok seg oppdraget.  

I embets medfør kjente ark. Evensen Jørgen Rønning i Hokksund. Han 

ringte derfor til ham, men Jørgen Rønning var allerede medlem av Rotary 

på Øvre Eiker. Jørgen Rønning kjente imidlertid undertegnede, og neste 

telefon kom derfor til meg.  

På det tidspunkt arbeidet jeg svært aktivt med "Øvre Eiker Uka" på vegne av Øvre Eiker Handelstand, 

hvor jeg var formann. I dette arbeidet hadde jeg nært samarbeid med kontorsjef Cato Lund 

Christoffersen på Norsk Ytong. Jeg tok derfor kontakt med ham. Ingen av oss visste noe særlig om 

Lionsbevegelsen. Vi hadde hørt det var et amerikansk påfunn som holdt på å spre seg i verden. 

 Litt nysgjerrige var vi - og enig ble vi. Ok - vi skulle prøve. Vi inviterte dr. Aage Jacobsen og arkitekt 

Hans Petter Evensen til et møte på Byggehallen. Begge tok turen fra Drammen med armene fulle av 

brosjyrer, kataloger og informasjon forøvrig. Etter et nytt møte i Byggehallen og to til i Drammen, ble 

både Cato Lund Christoffersen og jeg tent på ideen og satte oss til med telefonkatalogen. Vi ringte til 

folk vi kjente, og etter en stund hadde vi samlet nok navn til å gå videre. Positive mennesker som 

likte det de fikk høre.  

Det første uformelle møte ble holdt på Eikerstua den 25. april 1968. Hans Petter Evensen og Aage 

Jacobsen kom fra Drammen. De skulle stille nysgjerrigheten hos de fremmøtte. Dette greide de svært 

bra. 

Etter dette gikk det forholdsvis raskt. Vårt første regulære møte ble avholdt allerede 9. mai i 1968 

hvor det var fremmøtt 19 personer som høytidelig ble spurt om de ville bli Lions, og alle svarte JA. 

Disse var: Sven Anker Andersen, Roar Askim, Oscar Berntzen, Ole Brodal, Cato Lund Christoffersen, 

Arne Eng, Arne Fagerli, Øystein Fyrileiv, Sten Erik Hessling, Ola P. Hobbelstad, Reidar Kjelsrud, Nils 

Johan Nilsen, Bjørn Ristvedt, Gunnar Sandnes, Jens H. Sannes, Sven Sylling, Ernst Tande og Kjell Aas 

og Per Engeseth. I tillegg meldte Torgeir Tærum og Fridjof Formo seg inn, slik at det var at det var til 

sammen 20 chartermedlemmer. 

Bjørn Ristvedt 
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Det første styre 
Her jeg tatt med utdrag av et intervju daværende redaktør, Nils Johan Nilsen, gjorde med klubbens første 

president Arne Eng i 1993 (red.anm.) 

Charterfesten, som ble arrangert 2. november 1968 på Børsen i Drammen, var 

meget høytidelig og festelig. Antrekket var smoking eller «kjole og hvitt». 

Utveksling av telegrammer med R.K.H., daværende kronprins Harald - Lions 

høye beskytter i Norge, og vi fikk vårt høytidelige Charterbrev. Festkomiteen 

bestående av Sven Anker Andersen som formann sammen med Gunnar Sandnes 

og Øystein Fyrileiv sørget for at rammen rundt det hele var den aller beste med 

Bjørn Ristvedt som toastmaster. Naboklubbene LC Sigdal, Modum, Kongsberg, 

Lier og Drammen var representert sammen med daværende DG Arne Birkevold 

og ordfører Børseth-Bjørnsen.  

Det interrimstyret som ble nedsatt på møte den 9. mai i 1968 bestod av Ernst 

Tande, Arne Fagerli, Øystein Fyrileiv, Cato Lund Christoffersen og meg. Vi skulle 

forberede valgmøte og komme med forslag om lover og kontingent.  

På møte den 28. mai valgte vi klubbens første styre som fikk følgende sammensetning: 

• President Arne Eng. 

• Visepresident Cato Lund Christoffersen 

• Sekretær Ernst Tande 

• Kasserer Arne Fagerli 

• Klubbmester Øystein Fyrileiv. 

Etter sommerferien startet vi vår ordinære virksomhet med møter hver første tirsdag i måneden, og 

møtestedet var Eikerstua.  

I den første tiden la vi vekt på å lære hverandre å kjenne. Det ble mange diskusjoner, og det var ikke 

uvanlig at møtene kunne dra ut til kl 24. De aktivitetene vi satt i gang var ikke av de store og rettet 

seg særlig mot lokalmiljøet. 

Våre aktiviteter tok ofte sikte på å nå de ensomme og kontaktløse i bygdesamfunnet vårt.  

Jeg tror at dette med penger og innsamlinger ikke må ta overhånd, men at det medmenneskelige og 

det å ha omsorg for hverandre i et ellers materialistisk samfunn er viktig. Har vi en slik innstilling 

bidrar det til å øke og utdype vennskapet innen klubben. Samarbeidet med våre damer er like viktig.  

Klubben har ved et heldig opplegg maktet å holde på sine medlemmer, og de nye er blitt en viktig 

tilvekst og fornyelse. La oss derfor med full entusiasme også i fremtiden i ord og gjerning, vise at vi er 

virkelige LIONS, søke nye ideer som er verdiskapende, samler oss og gir grobunn for vennskap.  

Arne Eng 
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HØYDEPUKTER FRA KLUBBENS HISTORIE 
 

Dette er hentet fra det første beretningen (1988): 

Møteprogrammene har variert gjennom årene, klubbsaker og klubbaktiviteter har fått meget av 

tiden. Fra tid til annen er det trukket inn flere foredragsholdere som har gitt til beste fra et bredt 

sammensatt emnespekter. Noe varierende har medlemmenes koner vært invitert til møtene, og det 

har vært interessant å observere at i disse år har aktivitetsnivået ligget høyere.  

Ser vi på fremmøte må den sies å være god. I løpet av de første 10 år kunne klubben ha delt ut 

53 100% fremmøteutmerkelser og det har ikke vært dårligere siste 10 år. 

I 1974 var det første gang et større antall medlemmer med koner reiste til LC Aalestup, en 

uforglemmelig tur, på reisen lærte vi hverandre å kjenne på en måte ingen klubbmøter gav mulighet 

for.  

Følgende sto å lese i en lokal avis i Aalestrup:  

”Norske gæster hos Lions Club i Aalestrup. Ni ægtepar og 11 børn fra Lions Club Øvre Eiker i Hokksund 

nær Drammen i Norge, gæster i tre dage medlemmer i Lions Club i Aalestrup. De fleste norske familier 

er innkvarteret i sommerhus i Løkken, Hvalpsund og Louns, som værtspar har stillet til rådighed. 

Fredag arrangeredes ture til Legoland og og Løveparken i Midtjylland, og i aftens samles gæster og 

værtsfolk til en fest på Hotel Hylde Kro.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 1976 kom LC Aalestrup på gjenvisitt til Hokksund. 
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AKTIVITETER FOR BYGDAS 

INNBYGGERE 

Gjennom årene har det vært et mangfold av 

aktiviteter. Noen har vært klart 

inntektsgivende, mens andre har vært av 

sosial karakter. Midt mellom kommer Sankt 

Hans arrangementene som ble startet opp 

allerede i 1969/70. Det var et tibud til 

bygdas befolkning, etter oppslutningen å 

dømme var arrangementene vellykket. 

 I mange år arrangerte klubben gåteløp for 

biler. Et meget populært arrangement. Det 

var stor deltagelse. Start og innkomst var på 

travebanen på Loesmoen. Der fikk vi 

utlevert en rebus eller en gåte. Hvis man 

løste gåten, fant man fram til neste post. 

Der fikk man en ny rebus å løse. Hvis man 

ikke klarte å løse oppgaven, var ikke alt håp 

ute. Man fikk nemlig utlevert en forseglet konvolutt hvor løsningen sto. Ved innkomsten fikk man 

minus poeng hvis forseglingen var brutt. Man fikk en fin biltur for hele familien, og fikk besøkt steder 

man sjelden besøkte. Det var fine premier til mange av de beste deltagerne. Premiene var gitt av 

handelsstanden eller bedrifter i bygda.  

SOSIALE AKTIVITETER 

Allerede i 1970 startet klubben opp med sosiale aktiviteter. En av de sosiale aktivitetene man 

arrangerte de første årene var kurs for ungommer i alderen 13 – 16 år. Dette var i 1970 og 1971. 

Kursdeltagerne uttaler ennå i dag sin tilfredhet med kurset.  

Vi glemmer ikke de mange småprosjekter som er gjennomført, til glede for mottaker og giver. I 

mange år hadde vi et årlig arrangement på Hokksund Sykehjem hvor våre damer møtte opp med 

deilige kaker, og hvor vi svingte beboerne i dansen til smektende rytmer fra trekkspill og gitar. Vi som 

fikk lov å være med på denne aktiviteten, fikk føle at vi gjorde andre glad. Det samme er også blitt 

gjennomført på Fiskumlia 

HOBBYMESSE 

Fra beretningen i 1988 kan vi også lese at de første hobbymesser startet opp. Den første 

hobbymessen (nå kalt julemessen) startet i 1976. Det var ingen messe i 1977, men fra 1978 har 

messen blitt arrangert hvert år i november eller desember. 
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DUGNADER 

Vi kan også lese om dugnader. I 1973/74 pusset medlemmene opp peisestua på Skauholt. Det gikk 

med 300 dugnadstimer. I 1975 ble menighetshuset på Solhaug i Skotselv pusset opp. 

Klubbens medlemmer la også stor innsats i å bygge opp et laftet stabbur fra 1701 på Fossesholm. Det 

kuriøse med dette er at stabburet aldri ble ferdig. Tømmeret var feil 

merket. 

Av andre aktiviteter fra denne tiden kan nevnes klubbens innsats for Eiker 

Daghjem, oppussing av Hoensvannshytta og Bergerbukta, som var et 

samarbeids prosjekt med LC Nedre Eiker. 

For å skaffe penger til Bergerbukta arrangerte klubben i 1983 et 

loppemarked med auksjon. Klubben fikk inn 25.000 på dette 

arrangementet. Jeg syns det er litt artig å ta med et bilde av bilen som ble 

auksjonert bort. Ola P. Hobbelstad la inn det det høyeste budet på 2 500,- 

og kunne ta med seg denne Consulen hjem. 

Skogplantingsaktivitetene var populære, i alle fall de gangene de var lagt opp til å være familie 

"aktivitet". Dessverre har vi aldri arrangert fellestur til de stedene vi har beplantet. 

Fra de første årene huskes opprydding på elvebredden langs Drammenselva og de tak som ble tatt 

for å få i stand lysløype i Stryken.  

Den største dugnaden er uten tvil Nystua på Eiketun  
(prosjekt Trivsel). Etter møte med personale på 2 B på 
Eikertun 25. november 1992 ble vi oppfordret til å 
innrede et hyggerom i 2. etasje. Vi startet arbeidet den 
20. januar 1993, og stua ble tatt i bruk høsten samme år. 
Offisielt ble den innviet av ordfører Erling Ask 3l. mai 
1994. Siden har vi arrangert hyggekvelder for beboerne 
hver siste tirsdag i måneden med kaffe. Vafler og 
underholdning. Primus motor for prosjektet og for 
hyggekveldene har vært og er Kjell Amundsen.  
 

Malerjobbene har bragt oss til Kongsberg, Drammen og 

rundt i Hokksund. Det kunne nok være litt vanskelig å 

samle nok medlemmer til alle øktene, men vi klarte det 

med glans.  

"Aldri har jeg lært bygda så godt å kjenne" var det flere som sa da vi i sin tid påtok oss å dele ut 

"Veiboken".  
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INNSAMLINGSAKSJONER 

REGNBUE AKSJONEN 1976 som var Norges Blindeforbunds innsamlingsaksjon til Hurdalssenteret. 

I 1977 hadde Lions klubbene på Nedre og Øvre Eiker en stor 

insamlingsasjon til senter for døvbline på Konnerud. En 

formidabel insats fra begge klubbene resulterte i 140 000 

kroner fra Eikerbygdene. 

FLYKTNING-79 er nevnt, der Lionsklubbene i distriktet sto for 

innsamlingen. Resultatet fra Øvre Eiker ble 10 kroner pr. 

innbygger. 

Lions hadde på i denne tiden to store aksjoner, 1977 - 

Vallnesfjord og -1987 Evenes Blindesenter og Haugland Helsesportsenter. 

INNTEKTSBRINGEDE AKTIVITETER 

En stor inntektsbringende aktivitet var Kommunekalenderen vi startet med i 1972. Her ble det lagt 

ned meget arbeid for å gjøre den presentabel, et tilpasset informativt innhold sammen med 

avpassede, men så viktige annonser. Det var de vi tjente på. Komiteen som gjennomførte aktiviteten 

var liten og effektiv. Klubbmedlemmene distribuerte produktet til alle husstander i kommunen. 

Aktiviteten ble gjennomført i alt tre ganger. Den fjerde komiteen maktet ikke å finne den fornyelse 

som var påkrevet, og det hele gikk i stå. Dessverre hender dette med gode ideer.  

Vi hadde en fyrstikkeske aktivitet, et glimrende tiltak, men så var det salget da.  

Utgivelse av Øvre Eiker Kalenderen tok over etter Kommunekalenderen og har helt til vært klubbens 
desidert største inntektskilde. Til å begynne med limte vi sammen kalenderne i uthuset til Thorbjørn 
Hals. Det var fra denne aktiviteten Nils Johan Nilsen uttalte følgende: 
 
De som har vært med på å gjøre kalendrene klare, minnes med glede gangen rundt bordet til sang og 
musikk. Det hendte nok at enkelte kalendre fikk en ekstra måned, verre var det kanskje at en måned 
manglet. Samme diskusjon utspant seg hvert år, skulle vi begynne bakfra eller forfra, uansett, det ble 
kalendre. Vi gledet oss til forfriskningene som ikke la noen demper på humøret. Dette er den eneste 
aktivitet klubben har gjennomført hvor sangen har stått høyt, og hvor det ble utvist stemmeprakt et 
hvert sangkor kunne ha misunt oss.. 
 

Klubben arrangerte i mange år LIONSBALLET– en aktivitet som desverre døde ut på 90-tallet. 

Hensikten med ballet var både av sosial og økonomisk karakter. 
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Slik så forsidene ut på de fire foregående jubileums beretninger. 
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HISTORISK MEDLEMSOVERSIKT 2008 - 2018 

 

INN- OG UTMELDTE 2008 - 2018  

NAVN INNMELDT UTMELDT 

Simen Berg Hansen 2018  

Knut Førland 2018  

Per Arne Løvstad 2018  

Per Henning Jacobsen 2018  

Greg Kristen Vannebo 2018  

Gunnar Haugen 2018  

Per Arne Fossli 2018  

Thorbjørn Sletten 2015  

Trygve Nilsen 2012  

Hans B. Sollie 2012  

Bjørn H. Nilsen 2011 2012 

Terje Koch 2010 2011 

Odd Fjerdingstad  2017   Død 

Gunnar Holth  2017   Død 

Olaf Tandberg  2016   Død 

Thorbjørn Hals  2016   Død 

Oddvar Lund-Hanssen  2015   Død 

Nils Johan Nilsen  2014   Død 

Reidar Rasten  2014   Død 

Steinar Karlsen  2014 

Per Engh  2014 

Ola P. Hobbelstad  2013    Død 

Sven Kragerud  2012 

Ole Krf. Hoen  2012 

Stein Holthe  2012 

Ulf Eriksen  2011   Død 

Torgeir Tærum,  2011 

Ernst Tande  2010   Død 

Svein L. Larsen  2010 

Jan E. Skretteberg  2010 

Erik Haugen  2009 

Svend Sylling  2009 

Nils Jacob Naug  2009 

Gunnar Sandnes  2008   Død 

Norvald Sjøthun  2008 
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PRESIDENTER 2008 – 2018 

2008/2009 Arne Ødegaard 

2009/2010 Oddvar Lund-Hansen 

2010/2011 Sven Kragerud 

2011/2012 Sven Kragerud 

2012/2013 Ole Petter Hobbelstad 

2013/2014 Olaf Tandberg 

2014/2015 Annar Bottegård 

2015/2016 Annar Bottegård 

2016/2017 Hans B. Sollie 

2017/2018 Trygve Nilsen 

 

 
TILLITSMENN 2008 – 2018 

Annar Bottegård har vært distriktsguvernør i 2012 - 2013 

 

 

Arne Ødegaard 
Sekretær 
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HISTORISK SAMMENDRAG FOR DE SISTE 10 ÅR, 2008 – 2018 

 

MØTELOKALE 

Medlemsmøtene hadde blitt holdt på Sorenskrivergården fra 2003 til mars 2010. Nøstetangens 

Venner hadde startet med sommerutstillinger, og vi kunne ikke bruke lokalene på våren. Dessuten 

ble det trangt i lokalene når jule- og sommermøtene ble avholdt. Vi så oss om etter nye lokaler. 

Øyvind Løland jobbet på den tiden i firmaet Reno som holdt til i Statkrafts lokaler på Loesmoen. Vi 

fikk tillatelse til å bruke kantina til møtelokale, og der har vi vært siden april 2010. I dag eies 

eiendommen av Hilleren Eiendom.  

 

MEDLEMSUTVIKLING 

Vi startet året 2008 med 36 medlemmer. Antall medlemmer hadde til da holdt seg stabilt. Klubben 

hadde allerede i noen år jobbet med medlemsutvikling og for å skaffe nye medlemmer. Dette 

arbeidet har fortsatt dette 10-året.  Det er ikke bare i Lions at man merker at det er verre å få folk til 

å engasjere seg. 

Høsten 2017 hadde medlemstallet sunket til 20, og klubben startet en kampanje for å verve nye 

medlemmer. Styret mente at vi skulle satse på å få dyktige og kjente foredragsholdere. Vi inviterte 

potensielle medlemmer til å delta på høstmøtene. Dette viste seg å bli en vellykket satsning. 

På septembermøtet holdt MIF trener Vegard Hansen foredraget «Fra Grønlandsletta til Røkkeløkka», 

hvor 13 gjester deltok. På oktobermøtet holdt Ove Evju et meget interessant foredrag om 

romfartshistorien. Evju er en selvlært rakettforsker som har vært med på flere rakettoppskytninger i 

USA. Han bygde og selv en 2-trinns rakett som ble skutt ut i Sigdal, på nyttårsaften, for noen år siden. 

Budsjettet var på 70 mill. og han fikk med seg noen bedrifter som sponsorer. Det må man kalle et 

eventyr. På dette møtet var det 7 gjester. Novembermøtet ble holdt på Gildehallen Ek gård i 

Vestfossen, hvor Rune Isachsen fortalte historien om sitt eget firma. Her var det 10 gjester. 

Denne kampanjen førte til at innen aprilmøtet 2018 fikk klubben 7 nye medlemmer. Viser til 

medlemsoversikt et annet sted i dette skrivet. 

 

HULDREBLOM 

Lions lokale kvinneklubb så dagens lys i 1998. Klubben har vært meget aktiv i kommunen med blant 

annet å arrangere en årlig fest på Rådhuset for funksjonshemmede.  De har også arrangert 

hyggekvelder for beboerne på Grevlingstien i Vestfossen. Av inntektsbringende tiltak har de 

arrangert en årlig mannekeng oppvisning, i tillegg til at de sammen med herreklubben har deltatt på 

kalendersalg.  Klubben har i de siste årene, på samme måte som herreklubben, slitt med å skaffe nye 

medlemmer og hadde ved utgangen av 2017 15 medlemmer. Klubben har også slitt med å få valgt 

medlemmer til styret, spesielt visepresident og president. På foråret 2018 hadde situasjonen blitt så 

prekær at klubben ble besluttet nedlagt fra 1. juli 2018. 

Vår klubb samarbeider i skrivende stund med Huldreblom om en fusjon. Dette arbeidet vil avsluttes i 

løpet av juni 2018. 
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KLUBBMØTENE 

Innholdet på klubbmøtene har stort sett fulgt det samme mønsteret i alle år. Presidentene har i tur 

og orden satt sitt preg på møtene, som seg hør og bør. Klubben har, på samme måte som 

Huldreblom, hatt visse vanskeligheter med å få medlemmene til å ta på seg styreverv. Dette har ført 

til at Arne Ødegård har vært sekretær og Bjørn Wennberg kasserer de siste 10 årene. I noen år har 

også presidentene måttet ta 2 år. 

Klubben har gjennom de siste årene hatt både lokale og eksterne foredragsholdere og vært på 

bedriftsbesøk omtrent en gang hvert år. 

Her er en oversikt over de fleste foredragsholdere og bedriftsbesøk de siste 10 år. 

 

2008-2009 
Finn Grønli:    Fjellviddas hersker 
Thorbjørn Færøvik:   En reise på livets elv 
Knut Kvale:    Grønn omsorg 
Norges Blindeforbund:   Hurdalssenteret 
Kjell Engen, Sparebanken Øst:  Finanskrisa 
Atle Tærum:    Nisjeprodukter i Landbruket 
Sommeravslutning:   Hoensvannshotellet. Gammel bosetning ved Hoensvannet 
 
2009-2010 
Bedriftsbesøk:     Bergans AS 
Per Ø. Klunderud:   Fugleliv i Øvre Eiker 
Ola Hobbelstad:   Innvandring til Finnemarka 
Sommeravslutning:   Hilleren Eiendom. Tryllekonsert v/Knut H. Sommerfelt 
 
2010 - 2011 
Bedriftsbesøk:    Omvisning i Vestfossen nye kirke 
Elise Halstensrud:   Inntrykk fra Lions ung.utv. leir i Israel 
Rådmannen i Ø.E.:   Hans arbeid og budsjett 
Live Skott Myhre:   Hoensskatten 
Tore Askim:    Buskerudbyen 
Sommeravslutning:   Gulden Kunstverk 
 
2011-2012 
Bedriftsbesøk:    Hellik Teigen AS 
Bedriftsbesøk:    Fjerdingstad Trevarefabrikk AS 
Knut Førland:    Kranfagarbeide 
Finn Grønli:    OSO’s historie 
Tove Paule:    Frivillighet 
Helge Midtun:    Utbygging ved OSL Gardermoen 
Sommeravslutning:   Portåsen v/Ole Hammersborg 
 
2012-2013 
Stig Bergh:    Laksefiske i Drammenselva 
Bedriftsbesøk:    Stortinget v/Harald Buttedahl og Per Olaf Lundteigen 
Skolesjefen i Ø.E.:   Omvisning i den nye Ungdomsskolen I Hokksund 
Sommeravslutning:   Sundhaugen 
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2013-2014 
Bedriftsbesøk:    Norsk Motorhistorisk Senter, Burud 
Ø.E. kommune:    Øvre Eiker for Kenya 
Trond Østgård:    Hurtigruta 
Bedriftsbesøk:    Eiker Dampsag 
John Eriksen:    Slektsforskning 
Bedriftsbesøk:    Fiskum Gamle Kirke v/Knut Lande 
Sommertur:    MS Eikern 
 
2014-2015 
Åpent møte:    Ungdomsskolen m/tema «Bry deg – si nei til narkotika» 
Bedriftsbesøk:    Embretsfoss Kraftstasjon 
Rolf Wegner:    Hassel Jernverk 
Ordfører Ann Sire Fjerdingstad:  RV 35 og kommunereformen 
Sommeravslutning:   Sundhaugen 
 
2015-2016 
Bedriftsbesøk:    Hjemmefrontmuseet på Fossesholm 
Hans Langer Werp:   Skisporet 
Bedriftsbesøk:    Søndre Wego Gård 
Arne Ødegård:    Sparebanken Østs historie 
Jostein Janøy:    Åge Samuelsen 
Sommeravslutning:   Eidsfoss Verk m/omvisning 
 
2016-2017 
Bedriftsbesøk:    Dyvelgården m/smed Arek 
Mari Endrestøl:    Mitt inntrykk fra tiden som ungdomsrådmann 
Gjermund Glittfjell:   Garantert norsk brennevin 
Jon Wold:    Kommunens strategi for kultur og frivillighet 
Sigmund Løkensgard:   Gårdeierforeningen i Hokksund 
Sommeravslutning:   Thorbjørnrud Hotell v/Anders Lie Nilsen 
 
2017-2018 
Vegard Hansen, MIF:   «Fra Grønlandsletta til Røkkeløkka» 
Ove Evju:    Romfartshistorien 
Bedriftsbesøk:    Ek Gård, v/Rune Isachsen. «Historien om Isachsen» 
Bjørg-Karin Buttedahl:   Integrering 
Inger Marit Lien:   Diabetes. Fellesmøte med Huldreblom 
Bedriftsbesøk:    Olje- og Energisenteret 
Espen Rasmussen:   Mitt virke som fotograf og journalist 
Sommeravslutning/jubileumsfest: Sanden Hotell 
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SORTE FJÆR 

Klubbens interne avis er nå inne i sin 36. årgang. 

Avisen, som i sin tid ble startet av boktrykker og 

tidligere Lions medlem Kjell Amundsen, har de 

siste årene blitt laget av klubbens sekretær, Arne 

Ødegård. Avisen har blitt kjent godt utenfor Øvre 

Eiker og har fått rosende omtale både fra sonen 

og Lions distrikt. Avisen utgis like før 

månedsmøtene, og inneholder alt som 

medlemmene trenger å vite, blant annet referater 

fra de siste måneds- og styremøter. Forsiden viser 

møtets agenda med beskrivelse av 

foredragsholder. Nederst på sida er en oversikt 

over medlemmenes bursdager denne måneden. 

Før dugnader og aksjoner finnes vaktlister, som gir 

medlemmene en nyttig oversikt over aktiviteter 

neste måned. Rapport fra sonen og distriktet tas 

også inn. 

 

 

 

 

INFORMASJONSAVIS TIL ALLE HUSSTANDER I 

ØVRE EIKER  

Redaktøren har ikke oversikt over når første 

utgave ble utgitt, men det nærmer seg antagelig 

20 år siden første utgave gikk i trykken. Utflyttet 

medlem Per Engh var initiativtaker til avisen, og 

hensikten var å spre informasjon om Lions i 

Øvre Eiker. De siste årene har også Huldreblom 

samarbeidet om innholdet og distribusjonen av 

avisa. Ole Petter Hobbelstad har hatt ansvaret 

for avisa denne perioden. Vi er overbevist at 

denne avisa har gjort Lions kjent i kommunen. 

Folk nikker gjenkjennende når de ser at Lions 

med sine gule vester står på stand og selger 

kalendere og tilbyr tulipaner. 
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YE – LIONS UNDOMSUTVEKSLING 

Hvert år velger LIons Norge ut ca. 50 ungdommer i 

alderen 17 -21 år til å delta på et leiropphold i 

utlandet, hovedsakelig i Europa. Målet er å gi ungdom 

muligheten til å lære andre land og kulturer å kjenne, 

og å knytte relasjoner til andre ungdommer, som 

kanskje varer livet ut. 

De siste 10 årene har vår klubb sendt ut en ungdom, 
det var Elise Halstensrud, som i 2010 var på et 
leiropphold i Israel. Hun holdt foredrag på et 
klubbmøte i etterkant. 
        Bilde fra en ungdomsleir i Israel i 2017 
 

LC ØVRE EIKERS HEDERSPRIS 

Tildeles en person eller gruppering som på frivillig initiativ har bidratt i særlig stor grad til å hjelpe 

andre i Øvre Eiker kommune. 

Hedersprisen ble første gang tildelt i lionsåret 2001/2002 til Abram Bezuijen for hans arbeid med å 

skaffe nytt orgel til Haug kirke.  

Her er en oversikt over tildelinger siste 10 år: 

2011-2012: Erik Fagerli Olsen og Ola P. Hobbelstad 

2012-2013: Ole Terje og Arnt Hellik Letmolie 

2015-2016: Bjørg og Aslak Andreassen 

2016-2017: Stein Andersen 

2017-2018: Personene bak 59 garder nord, Hokksund by- og laksefestival 

 

 

HOENSKATTEN 

For mange år siden fikk klubben spørsmål fra daværende rådmann Jostein Barstad om den kunne 

tenke seg å bidra til å ta vare på kulturminnene i kommunen. Siden den gang har klubben bidratt til 

at Nøstetangen Museum oppsto, som igjen førte til etableringen av «Kulturparken ved 

Sorenskrivegården». 

Hoenskatten ble funnet i 1834, helt tilfeldig, under grøftegraving på gården Hoen. Etter at Live Skott 

Myhre holdt et foredrag i klubben om Gullskatten i 2011 kom ideen til en informasjonstavle. Det var 

Per Engh, Torbjørn Hals og Finn Grønli som tok initiativet til å iverksette oppsettingen av 

informasjonstavla, i samarbeid med grunneier Ole B. Hoen, Kulturminnerådet i kommunen og 

lokalhistoriker Bent Ek. 

Tavla og parken rundt ble ferdig, og 22. mai 2012 ble den høytidelig avduket av ordfører Ann Sire 

Fjerdingstad. 
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Siden har en installasjon med en kopi spaden, som ble brukt til å grave fram skatten, blitt plassert i 

rundkjøringen på bruhjørnet. 

 

Informasjonstavlen ved funnstedet på Hoen gård            Kopi av spaden ved rundkjøringen på 

bruhjørnet i Hokksund 

 

 

 

 

 

 

Bjørn Wennberg 
redaktør 
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MELVIN JONES FELLOWSHIP AWARD 
 

Melvin Jones Fellowship Award (MJF) er Lions høyeste æresbevisning som kan tildeles en person som 

har vist stor innsats for humanitært arbeid. 

Prisen er også en et bidrag til Lions internasjonale hjelpefond, LCIF. En Lionsklubb som ønsker å 

hedre en person, betaler 1000 USD til fondet. I visse situasjoner, som når store katastrofer inntreffer, 

kan en såkalt "Melvin Jones" øremerkes. Lions internasjonale hjelpefond (LCIF) bevilger midler til 

Lions’ hjelpeprosjekter over hele verden. MJF er den økonomiske ryggraden til LCIF – 70 prosent av 

fondet finansieres med denne ordningen. 

Fire av klubbens medlemmer har blitt tildelt Lions høyeste æresbevisning, Melvin Jones Fellowship 

Award 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arne Eng 1989      Ola P. Hobbelstad 1994   

   

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Amundsen 2003   Johan Buttedahl 2010 
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KLUBBENS ØKONOMISKE BIDRAG INTERNASJONALT, NASJONALT OG LOKALT 
 
Selv om klubben har gjort en betydelig innsats på det medmenneskelige og sosiale plan, er 
det ikke til å komme bort fra at det er de økonomiske bidragene som har vært den største 
aktiviteten. 
 
Vi har lest i de historiske beretningene om dugnader, skogplanting, St. Hans arrangementer, 
gåteløp for biler, loddsalg, tulipansalg, kalendersalg mm. Kreativiteten har vært stor. 
 
De siste årene har størsteparten av inntektene kommet fra salg av Øvre Eiker Kalenderen. 
Fra 2017 har også Hagegjødselprosjektet kommet inn som en betydelig inntektskilde. 
Julemessa på rådhuset og tulipansalg har også hjulpet på aktivitetskontoen. 
I denne beretningen har jeg tatt for meg hva pengene har gått til de siste 10 årene. 
 

BIDRAG 2008 – 2018 
LOKALT        kr 541.093 (63%) 
NASJONALT        kr 185.268  (21%) 
INTERNASJONALT       kr 141.190 (16%) 
TIL SAMMEN        kr 867.551 
 

DE 10 STØRSTE ENKELTPOSTENE 
MITT VALG        kr 88.649 
SYNG MED OSS, EIKERTUN      kr 55.200 
UNGDOMSKONTAKTEN ØVRE EIKER MOMMUNE   kr 48.000 
VESTFOSSEN UNGDOMSSKOLE, TOLERANSEREISER   kr 28.850 
LIONS KATASTROFEBEREDSKAP     kr 27.950 
LIONS FØRERHUNDSKOLE      kr 27.460 
ØVRE EIKER SKOLEKORPS, STØTTE TIL FANE    kr 23.250 
HELSESPORSUKA I TANA      kr 23.580 
RIDDERRENNETS VENNER      kr 21.000 
FADDERBARN I UGANDA      kr 21.000 
 
 
 

Bjørn Wennberg 
kasserer 
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Lions Røde Fjær ble gjennomført for første gang i 1966. Den gang 

ønsket Lions å bidra til å virkeliggjøre Erling Stordals drøm om et 

rehabiliteringssenter for syns- og bevegelseshemmede. Aksjonen 

ble en kjempesuksess og Beitostølen helsesportsenter kunne 

åpnes 1970. Her er en oversikt over de ulike formål og 

innsamlingsresultat fram til nå. 

Arne Ødegård har ledet mange av 

klubbens Røde Fjær aksjoner 

I siste 10 års periode har vi gjennomført 2 Røde Fjær aksjoner, begge i samarbeide med Lions Club 
Huldreblom: 
 
2009 sammen med Norges Blindeforbund for bygging av nytt bygg ved Blindeforbundets senter på 
Hurdal.  Samarbeide med TV2 som hadde egen sending viet aksjonen, mens vi lokalt gjorde div. 
framstøt i forhold til næringslivet og med bøsseaksjon dør til dør.  Vi hadde et godt samarbeide med 
kommune som stilte lokaler og innsamlingsbøsser til rådighet. Lokal presse var også positive.  
Resultatet av aksjonen her på Øvre Eiker ble totalt kr. 165.000. 
Leder lokale var Ole Petter Hobbelstad, mens Annar Bottegård ledet aksjonen på distriktsnivå. 
 
2015 var formålet vedtatt til vårt eget holdningsskapende program «Mitt valg».  
Aksjonen ble innledet høsten før med åpent møte på Ungdomsskolen med representant fra Norsk 
Narkotikapolitiforening med tema «Bry deg – si nei til narkotika», samt Ola E. Hølen med orientering 
om «Mitt valg». I selve aksjonsuka gjennomførte vi konsert med Bettan, Rein Aleksander og lokale 
krefter, samt moteshow, begge på Ungdomsskolen.  Det var ikke TV dekning under denne aksjonen, 
men vi gjennomførte dør til dør bøsseaksjon også denne gangen.  Samarbeidet med kommune og 
lokalpresse fungerte også denne gangen veldig bra. 
Resultatet av aksjonen her på Øvre Eiker ble totalt kr. 111.000. 
Lokal leder var Annar Bottegård. 

 

Historisk har Lions Røde Fjær aksjoner gitt følgende totaloverskudd: 
 
1966 Beitostølen helsesportsenter. 8,6 millioner kroner 
1977 Valnesfjorden helsesportsenter. 17,7 millioner kroner 
1987 Evenes Blindesenter og Haugland helsesportsenter. 25 millioner kroner 
1995 Leddgiktaksjonen. 21 millioner kroner. 
1999 Livskvalitet i eldre år. 22 millioner kroner. 
2004 Montebellosenteret (Senter for kreftpasienter). 46 millioner kroner. 
2009 Hurdal syn- og mesteringssenter. 19 millioner kroner. 
2015 Barne- og ungdomsprosjektet MITT VALG. 16 millioner. 

Arne Ødegaard 

http://www.bhss.no/organisasjon/historikk.aspx
http://www.vhss.no/
https://www.blindeforbundet.no/internett/tilbud-og-tjenester/syn-og-mestringssentre/evenes-syn-og-mestringssenter-1
http://www.montebellosenteret.no/
https://www.blindeforbundet.no/internett/tilbud-og-tjenester/syn-og-mestringssentre/hurdal-syn-og-mestringssenter
http://www.determittvalg.no/
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Klubben har i alle år vært aktive deltagere i Lions landsomfattende Tulipanaksjon. De siste årene i 

samarbeid med Huldreblom. 

Den siste lørdagen i april møter alle medlemmene gladelig opp til tulipanaksjonen. Lionskarene 

bemanner salgssteder som Eikersenteret, Coop Marked, Kiwi Bråtabakken, Spar Hokksund, Maxbo, 

og Skotselv. Damene i Huldreblom blant annet på Øvre Torg i Hokksund.  

Dette er en av de hyggeligste aksjonene vi har gjennom året, mange slår av en prat og reiser hjem 

med et smil om munnen og med en bukett tulipaner til 100 kroner. 

Overskuddet på landsbasis går til programmet «Mitt Valg» under mottoet «Det er bedre å bygge 

barn enn å reparere voksne». 

Klubben fikk et overskudd på ca. kr 15.000,- på årets salg i 2018. Pengene går til kurs for lærere på 

skolene i Øvre Eiker og til annet ungdomsarbeid. 

 

Gunnar Haugen og Finn Grønli på Kiwi   Greg Vannebo utenfor Spar 
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Simen Berg Hansen og Roar 

Grøsland på Eikersenteret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Arne Løvstad og Hans B. Sollie 

utenfor Maxbo i Hokksund 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huldreblom på Øvre Torg i 

Hokksund, Gerd Eriksen og Oddrun 

Bjerknes 

 

 

 

 

 

 

 

Bjørn Wennberg 
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Hva vi er 

 
MITT VALG er et universelt forebyggende undervisningsprogram i sosial- og 
emosjonell kompetanse. Det dekker barn og unges utdanningsløp fra de starter i 
barnehagen til de avslutter videregående skole. Programmet brukes også i mange 
idrettslag. 
 
MITT VALG eies av Stiftelsen Det er mitt valg, som er en del av Lions Norge. Stiftelsen er ansvarlig for 
utvikling og revidering av programmet, opplæring av profesjonelle instruktører, skolering av brukere 
og evaluering. Programmet er basert på Lions Quest som brukes over store deler av verden. Styret i 
Stiftelsen Det er mitt valg rapporterer til Lions Norge. 
 

Vår visjon 
Gode valg for et bedre samfunn 
 

Vårt formål 
MITT VALG gir barn og unge trygghet og kompetanse til å ta selvstendige valg og til å samhandle med 
andre. 
 

Målene til MITT VALG 
Gjennom langsiktig og systematisk bruk av MITT VALG… 

• utvikler barn og unge god sosial og emosjonell kompetanse. 

• bygger barn og unge relasjoner og utvikler vennskap. 

• forteller barn og unge om opplevelser og erfaringer. 

• bygges det gode og inkluderende lærings- og fritidsmiljøer. 
 

Forsking 
Forskning viser at det er en sammenheng mellom elevenes sosiale og emosjonelle kompetanse, 
utviklingen av et godt skolemiljø og gode skoleresultater. Studier viser at et godt skolemiljø, hvor 
elever og lærere føler seg trygge, hvor det er lite mobbing og hvor orden blir oppretthold, legger til 
rette for læring og gode prestasjoner 
Forskningssenteret CASEL ved Universitetet i Illinois fant en forbedring på 11 prosent på tester av 
fagkunnskaper hos elever som hadde fått sosial og emosjonell opplæring. Studier fra Finland og 
Sveits viser også sammenheng mellom regelmessig og langsiktig bruk av LQ og postitiv læringsmiljø. 
Resultatene viser at lærere som arbeider systematisk og kontinuerlig med MITT VALG i klasserommet 
får de beste resultatene. 
Høgskolen i Oslo og Akershus startet i 2016 et forskningsprosjekt som skal måle effekten av MITT 
VALG. Studien involverer ansatte og elever ved 35 skoler rundt om i landet og vi gleder oss til å kunne 
dele resultatene i 2019. 

 

 LIONS NORGE 

http://www.lions.no/
http://www.lions.no/
http://www.lions.no/website.aspx?objectid=1&DisplayID=60742&page=14
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MITT VALG i Øvre Eiker  
Historikk fra jub.beretn. i 2008, forfattet av Ola P. Hobbelstad 
 

I 1982 var det en sentral aksjon mot narkotika.Det etter hvert kjente Tulipanmotivet blei utformet i 
disse årene og tulipanaksjonen startet opp. 
 
I 1986 er det referat fra et idekomitemøte i klubben vår hvor følgende forslag lanseres: 
Merke idrett mot narkotika, med russen mot narkotika, orienteringsmøte for foreldre i 8 – 9 klasse, 
ungdomsklubber, motorklubb ungdom med mer. 
Disse tankenes videre skjebne har jeg ikke greid å finne ut av, men spiren var sådd. 
 
I 1990 startet Lions Quest opp, Reidar Rasten var NAK og håndterte dette i vår klubb. 
Ballkomiteen foreslo at overskuddet av årets ball skulle gå til Lions Quest. 
Vi sendte 3 lærere på kurs. Klubben vår solgte 750 tulipaner i 1990. 
Norge var det land i Europa som først fikk Lions Quest inn i mønsterplanen. 
 
I 1991 bevilget vi til skolesett om Lions Quest til skolene. Kostnad 9 800 kroner. 
Sosialkomiteen foreslo et møte om Lions Quest og dette blei avholdt i november. Innleder var Arve 
Fossum fra Lions Norge. Skolesjef Groven og de 3 lærerne som hadde vært på kurs deltok. Mange 
godord, men også kritikk for at det var for amerikansk. 
Kursopplegget endret seg etter hvert og blei mer fornorsket. 
De påfølgende årene var aktiviteten liten fordi klubben hadde andre store prosjekter. 
 
I 1995 drøftet vi saken og blei enige om å sette Lions Quest på programmet igjen. 
Det blei avsatt 35 000 til kurs. Sigurd Meløe var blitt NAK og vi sendte 6 lærere på kurs i Drammen. 
 
3 juni 1996 blei det avholdt Lions Quest seminar på Hokksund barneskole, innleder Ola Eiklid Hølen 
 
I det hele tatt så skyter arbeidet med dette holdningsskapende arbeidet fart, på landsplan arbeides 
det godt. Vi får en positiv uhildet undersøkelse/evaluering og materiellet forbedres. 
Vi brukte 24 000 kroner på Lions Quest i 1998 – 99, men noe mindre beløp i de følgende år. 
 
I 2002 vedtok vi å satse sterkt på ”Det er mitt valg” som det da het. 
Vi tilbød Øvre Eiker kommune gratis 2 dagers kurs for alle lærere. 
Det blei holdt orienteringsmøter på Vestfossen og Hokksund ungdomsskoler med profesjonelle 
instruktører, 30 og 31/10 2002. 
 
I mai 2003 holdt vi kurs for 114 lærere og 5 gjester. Da hadde vi skolert de fleste av lærerne på Øvre 
Eiker som ikke hadde gjennomgått kurs tidligere. 
Skotselv skole stengte i to dager og sendte alle lærere på kurs. Tilbakemelding etterpå fra den gang 
inspektør, nå rektor Erik Lund, var at de kjente ikke skolen igjen. 
 
I mars 2004 holdt vi kurs for 31 lærere og oppfriskningskurs for 27. oktober 2004, 11 egne lærere, 
pluss en del lærere fra andre deler av fylket. 
Videre delte vi ut klassesett a 30 bøker av ”Foreldreboken” som følger kurset til alle skoler. Tanken 
var at boken skulle rullere hos de forskjellige klassenes foreldre. 
 
Etter den store offensiven i 2003 og 2004 har vi fortsatt å skolere nyansatte lærere i Øvre Eiker. En 
konkurs i Lions Quest Norge i 2004 skapte noen små problemer, men nå er ”Det er mitt valg” i bedre 
gjenge enn noensinne. 
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MITT VALG DE SISTE 10 ÅR 

Vi er i 2008. Ola Hobbelstad er fremdeles mr. Det er Mitt Valg i Øvre 
Eiker, med seg har han fått Annar Bottegård som også er NAC i distrikt 
104G. 
 
Intensjonsavtalen med ØEK ble i 2007 undertegnet på ny for 3 år og 
LCØE skal fortsatt avholde kurs i DMV. Det ble avholdt 2 kurs i 2008. 
Samarbeidet vedr. Utdeling av foreldreboka fortsatte. 
 
 2009-10. Det ble avhold ett kurs dette året. Det var for 
skolehelsetjenesten og var kurset: «De viktige årene» fra DMV.  Det 
ble avholdt på Darbu 19. november 2009. 
 
2011-12. Det ble ikke avholdt kurs dette året.  

Annar Bottegård, leder i Mitt 
Valg fra 2008 

 
2013-14. ØEK har i en åre rekke nytt godt av lionsklubbenes bidrag til kursing av sine lærere. De får 
gjennom DMV opplæring og trening i bruk av opplegget i sin undervisning av barn og unge. Avtalen 
som i år er undertegnet for nye 3 år inneholder Lionsklubbenes forpliktelse til å avholde nødvendige 
kurs samt å holde skolene orientert om Øvre Eiker Kommunes forpliktelse i forhold til bruk av 
programmet, informasjonsmøter samt årlig evaluering. 
 
2014-15. Det er avholdt ett kurs. 
 
2016-17. Det et avholdt ett kurs i februar med deltagelse fra Modum. 
 
2017-18.  Det er avholdt ett oppfriskningskurs med stor deltagelse. Ny avtale skal inngås høsten 2018 
og vi skal også levere Forelderboka. 
 
Vårt engasjement i Lions Quest/Det er mitt valg i disse årene har vært mulig ved at klubben har 
samlet og bevilget nødvendige midler, til sammen ca 540 000 kroner. 
                                                                                        

Annar Bottegåred 
Klubbens NAK 
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ØVRE EIKER KALENDEREN 
 
Hvordan startet det? 
 
Opprinnelig kan en si det hele startet etter et initiativ fra 
Lions Club Øvre Eiker om å lage en kommunekalender. 
Initiativet ble godt mottatt av kommunen og den første 
kommunekalenderen ble utgitt i 1972 av Lions Club Øvre 
Eiker med støtte fra Øvre Eiker kommune. Kalenderen 
hadde bilde av Haug kirke på forsiden og gjaldt for årene 
1972/1975. Det praktiske arbeidet med kalenderen ble 
utført av medlemmene i Lions klubben uten godtgjørelse. 
Kalenderen skulle gi opplysninger om kommunale råd og 
utvalg, kommunale etater, rådhuset, trygdeordninger, samt 
gi praktiske råd om byggesaker, med mer. Videre skulle 
innhenting av stoff ikke avsluttes før alle valg var foretatt 
og rådhusets funksjoner og ordninger bestemt. Det var et 
uttalt håp at kalenderen skulle ”ligge fremme” som den 
oppslagsbok den var ment å være i inneværende valgperiode. 
Kalenderen ble sendt gratis til alle husstander i kommunen og skulle etter hvert bli utlevert til alle 
innflyttere.  
Det kan i denne sammenheng nevnes at rådmannen den gang hadde innstilt på å avslå søknad om en 
bevilgning på 10.000 kroner til trykking, men formannskapet vedtok å gå imot rådmannens forslag og 
bevilget pengene.  
Man skulle også prøve å få annonser fra firmaer, og inntektene skulle gå til humanitære formål i 
bygda. 
Den neste kalenderen ble utgitt for perioden 1976 – 1979 med bilde av Fiskum kirke på forsiden. 
Siste utgivelse av denne type kalender var perioden 1988 – 1991. 
 
1987 kom det opp et internt forslag i Lions Club Øvre Eiker om å lage kalendere med gamle bilder for 
salg, samt annonsører på hver side i kalenderen. Forslaget ble bifalt av medlemmene og den første 
Øvre Eiker kalenderen ble utgitt i 1988. Bildene i den første kalenderen var utlånt av Kulturutvalget i 
Øvre Eiker. I Lions Club Øvre Eiker sin 25 års Jubileumsberetning, skreiv Thorbjørn Hals om aktiviteter 
- finn’s dem?  
 
Velger å ta med litt hva Thorbjørn den gang skreiv:  
” Nå skulle vi lage kalendere med gamle bilder, og selge disse. Heldigvis hadde forslagstillerne tro på 
aktiviteten. Første året ble kalenderen trykket i Kongsberg på gult papir for at den skulle ha en teint 
av å være gammel. Selv om den første kalenderen hadde feile datoer og for mange dager i måneden 
ble kalenderen solgt med inntekt som gav mersmak. Det som er moro med kalenderen er at det til og 
med er blitt en aktivitet i seg selv å lage den. Det å lime kalendere er en ettertraktet aktivitet som går 
med liv og lyst. God mat og drikke for ikke å nevne sangen som går til langt på kveld”  
 
Fra starten i 1988 til og med 1998 ble kalenderen laget i A3 format.   
Kalenderen aktiviserer klubbmedlemmene og årlig blir det nedlagt et betydelig arbeid i 
opparbeidelse og salg av kalenderen. Kalenderen ble raskt klubbens viktigste inntektskilde. Det er 
gledelig for Lions klubben å få tilbakemeldinger, at for mange har Øvre Eiker kalenderen blitt et 
samleobjekt.   
Etter som årene gikk fremkom det ønsker om å lage kalenderen i et mindre format. Klubben 
etterkom ønskene og 1999 utgaven ble produsert i A4 format. Utbrettet beholdt imidlertid 
kalenderen sitt opprinnelige format og tilbakemeldingene fra kjøperne var udelt positive.                                                                                                                                                             
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1999 ble det etablert et samarbeid med Huldreblom om produksjon og salg av kalenderen. De første 
årene kjøpte Huldreblom kalenderne til kostpris og beholdt fortjenesten samt egne 
annonseinntekter. Fra og med 2007 ble det inngått en avtale mellom klubbene om en fordeling av 
overskuddet i forhold til antall medlemmer. For 2018 er ny avtale inngått. Hver klubb beholder sin 
inntekt ut fra klubbens solgte kalendere. Overskudd annonseinntekter minus trykkeriutgifter fordeles 
mellom klubbene i forhold il antall medlemmer.  
 
Det kan nevnes at ifm nytt orgel til Haug Kirke ble det annonsert at hovedinntekten fra salget av Øvre 
Eiker kalenderen år 2000 var øremerket det nye orgelet. Det slo godt an og aldri har vi solgt flere 
kalendre enn dette år, ca 1500 som ga et netto overskudd på 85.600, kroner.  
Samme året (2000) skriver også ordfører i Øvre Eiker (Anders B. Werp) et innlegg i kalenderen og 
siden, har det blitt årlig tradisjon at ordfører bidrar med innlegg i kalenderen. Fra og med 2014 
kalenderen bidrar også klubbens president med innlegg i kalenderen. Innleggene fra ordfører og 
president har fått sin faste plass på side 2 i kalenderen. 
 
Øvre Eiker kalenderen 2013 med nytt design.  
Forsiden på kalenderen kommer dette år ut med fargebilde av en av de tre berømte lysekronene i 
Kongsberg kirke fra Nøstetangen glassverk. Dette er første gang et bilde i farger benyttes i Øvre Eiker 
kalenderen. Påfølgende år gjentas forsiden med fargebilde, denne gang med bilde tatt under 59 
grader nord festivalen i 2010 på hovedarenaen ved Hokksund Camping. Samme år tas også mnd 
fasene inn for første gang i kalenderen. Som følge av gode tilbakemeldinger fra kjøperne om bruk av 
fargebildet på forsiden av kalenderen kommer det forslag fra klubbene at flere fargebilder benyttes.                                    
Fra 2015 kommer Øvre Eiker kalenderen ut med hovedvekt på fargebilder. Tradisjonen med sort/hvit 
bilde av kommunestyret i kalenderen beholdes.. Ønske om rød farge på røde dager i kalenderen ble 
etterkommet i 2016 utgaven. Bruk av fargebilder og rød farge på røde dager danner nå 
hovedlayouten i Øvre Eiker kalenderen.  
Undertegnede har de senere utgavene søkt å legge vekt på å lage en innformativ tekst rundt de 
forskjellige motivene i kalenderen, dette med tanke på at kalenderen kanskje kan gi den enkelte, 
noen nye opplysninger om nærmiljøet. For egen del kan jeg legge til at arbeide med innhenting av 
stoff til motivene er både spennende, motiverende og lærerikt. 
Fra starten var prisen på kalenderen satt til 50 kroner. Etter noen år ble prisen økt til 60 kroner, og 
fra 2008 til 75 kroner. I 2016 ble prisen økt til 100 kroner. Vi kan ikke se at endringene i pris har 
påvirket salget av kalenderen. 
 
Med årets utgivelse (2018) kan Lions Club Øvre Eiker feire 30 års sammenhengende utgivelse av Øvre 
Eiker kalenderen. Det kan også nevnes at vi har formidlet over 500 bilder fra bygda vår i kalenderen. 
Gledelig er det å konstatere at salgstallene bekrefter at kalenderen fortsatt har livets rett. Som 
ovenfor nevnt er kalenderen klubbens viktigste inntektskilde. 
Derfor faller det naturlig å ta med at inklusive årets salg (2018) har kalenderen gjennom disse år 
tilført Lions Club Øvre Eiker netto 1.522 900 kroner.  
Et betydelig beløp som klubben uavkortet har gitt til gode/humanitære formål med hovedvekt lokalt. 
Samtidig er det viktig å nevne at gjennom alle år har klubbens medlemmer aktivt bidratt for å gjøre 
dette mulig. Under mottoet: ”Vi skal være gavmilde med vår ros” er det naturlig for meg i denne 
sammenheng å gi rosen til alle medlemmene i Lions Club Øvre Eiker. Godt jobbet!!      
 

Finn Grønli 
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ØVRE EIKER KALENDEREN 1989 - 2018 
ØKONOMISK OVERSIKT 
 
1988 var første kalenderutgivelse, inntektene kom på 1989 regnskapet 

      

ÅR NETTO OVERSKUDD     

      

1989 kr 35 000     

1990 kr 41 600     

1991 kr 40 000    

 

1992 kr 50 000     

1993 kr 55 000     

1994 kr 42 500     

1995 kr 43 000     

1996 kr 37 000     

1997 kr 40 500     

1998 kr 39 200     

1999 kr 55 400     

2000 kr 85 600     

2001 kr 57 200     

2002 kr 50 100     

2003 kr 51 900     

2004 kr 45 000 *    

2005 kr 47 500     

2006 kr 56 000     

2007 kr 50 000     

2008 kr 60 000     

2009 kr 60 000     

2010 kr 72 000     

2011 kr 61 400     

2012 kr 45 800     

2013 kr 48 000     

2014 kr 57 400     

2015 kr 43 400     

2016 kr 45 600     

2017 kr 49 200     

2018 kr 55 600     

SUM kr 1 520 900     

      

      

* Estimert     

      

Bjørn Wennberg 
kasserer 
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HYGGEKVELDER PÅ EIKERTUN 
 

” SYNG MED OSS” 25 ÅR. 
 

 

Allsangen ledes av Johan Buttedahl med sine gode musikere Pål Sandnes på gitar og Terje Kristiansen 

på trekkspill. 

 

Vår klubb har gjennom 50 år hatt mange gode og meningsfylte AKTIVITETER hvor medlemmene har 
bidratt med lyst og iver. Men det er spesielt en aktivitet som har stått fram som ekstra vellykket for 
klubben og for de eldre i hele Øvre Eiker. Det er HYGGETREFF – EIKERTUN, «Syng med oss». Denne 
allsangaktiviteten markeres i år ved at vi har holdt på i 25 år!! 
 
Sjelden har en aktivitet for eldre slått bedre an enn dette tiltaket, hvor det inviteres til allsang og 
festlig musikk, samt gratis kaffe og nystekte vafler. 
 
Over 100 mennesker – eldre i alle aldre – samles siste tirsdag i måneden til slike allsang- og 
hyggetreff i kafeteriaen på Eikertun. 
 
Vi synger kjære og kjente sanger og viser. Det er en sangglede som må oppleves. Mange ganger får vi 
tårer i øynene over den innlevelse og den gleden vi ser hos alle som er med. Sangen toner sterkt og 
klart, og folket nikker gjenkjennende til de gamle melodiene og de gode tekstene som mange lærte 
seg på folkeskolen og opp gjennom livet. 
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I dag er det Terje Kristiansen med sitt trekkspill og Pål Sandnes med sin gitar som lager en fin ramme 
rundt sangene som ledes av Johan Buttedahl. Tidligere var også Anker Kristoffersen og Ernst Tande 
med oss i mange år, men de har gått bort. 
 
Og i tillegg til sang og musikk får vi som tidligere nevnt servert deilige, nystekte vafler sammen med 
velsmakende kaffe. Blide og hyggelige Lionsgutter – og ikke minst – hjelpsomme damer, bidrar til at 
dette blir hyggekvelder på Eikertun som huskes lenge. 
 
Mange kvelder får vi også besøk av kjære og kjente gjester som gjerne bidrar med sang og musikk 
eller diktlesning. Dette bidrar til at kveldene blir ekstra rike og spennende. 
 
Men hvordan startet det hele på Eikertun? 

Jo, vinteren 1993 ble Lionsklubben invitert til å være med på å utvikle og tilrettelegge «Prosjekt 
Trivsel» hos avdeling B i 2. etg. på Eikertun. Dette innebar en stor dugnadsinnsats av klubben slik at 
avdeling B skulle få en ny «kaffestue» for å øke trivsel og hygge for alle. Avdelingsleder Karin Juul 
Berget var sjefen for prosjektet, og Ann Kristin Moe bidro til at det kom i gang og ble sluttført. 
 
I klubben var Kjell Amundsen primus motor for dette tiltaket. Penger og dugnadskrefter ble skaffet 
tilveie, og Kjell fikk alle medlemmene med på å ta sin tørn. I april 1993 var kaffestua ferdig med en 
trivelig og god utforming. Den ble døpt «Nystua». Dette ble avdelingens samlingssted. Hyggekvelder 
med sang og musikk ble raskt foreslått, og selvfølgelig måtte det være kaffe og vafler i tillegg. Alt 
skulle være gratis! 
 
På bildet: Leder av Eikertun komiteen, Rolf 
Elsness, sammen med «vaffeldamene», Anna-
Karin Buttedahl, Inger Wennberg, Anne Karin 
Elsness, Grete Aasen, Vivian Lund-Hansen og 
Perly Stormo Nilsen. I bakgrunnen Torbjørn 
Sletten i Eikertun komiteen. 
 
 
 
 
Dette var starten på Hyggekveldene – Allsangkveldene. 
 
Men da Eikertun noen år senere ble ombygget og modernisert, kom det en stor og moderne 
Kafeteria på plass i bygget. Klubben ble da bedt om å flytte Hyggekveldene til den nye Kafeteria slik 
at enda flere kunne få være med på disse treffene som var så populære. 
 
Vi svarte JA og dermed var «Syng med oss» et faktum. Vårt opplegg på Eikertun er nå blitt en sentral 
del av kommunens Kultur i Omsorg som gir mange positive ringvirkninger i bygda. Det betyr at folk 
flest nå kan være med på hyggekveldene og dermed få glede og nytte av sang og musikk i et trivelig 
miljø. 
 
Klubben er stolt av aktiviteten på Eikertun og at Allsangkveldene har bestått i 25 år. Det er tydelig at 
både kommunen, beboerne, de ansatte og folk flest i bygda setter pris på en slik tilgang på sang og 
musikk. Vi får mange positive tilbakemeldinger med klar beskjed om at Lions Hyggekveld «Syng med 
oss» må fortsette i lang tid framover. 

Johan Buttedahl 
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 Lions Club Øvre Eiker 1968 – 2018 

 

Lions Julemesse 40 år 

 

Når Lions Julemesse arrangeres lørdag 24 

november i jubileumsåret har den uavbrutt 

gått av stabelen i 40 år. Det ble avholdt en 

julemesse i 1976 for første gang og det viste 

at det var stor interesse for denne type 

messe med hovedvekt på lokale, private 

utstillere. I 1977 var det ingen julemesse, 

men fra 1978 har arrangementet gått 

uavbrutt fram til i dag. 

 

Litt historie: 

 

 

              Leder Lions Julemesse, Trygve Nilsen 

En artikkel i Lionsbladet som beskrev hvordan en Lionsklubb i Østerrike hjalp pensjonister og 

funksjonshemmede med å selge egenproduserte produkter ga inspirasjon til den første ideen om noe 

lignende i Øvre Eiker. Det ble diskutert og utredet planer for hvordan dette kunne gjøres og sentrale 

personer i gjennomføringen av de første messene var Sven Anker Andersen, Arne Eng og Gunnar 

Holth. Klubben tok på seg å samle inn produktene og ansvaret for at de ble fremmet for salg. Dette 

var et omfattende og arbeidsomt prosjekt med mange flotte og verdifulle gjenstander.                                                                                      

Den første tiden ble det satt en minimumspris på salgsobjektene som så klubben skulle selge videre 

til høystbydende med mulig inntekt for Lions. 

I praksis ble Lions en formidler av varene med små muligheter for fortjeneste da de færreste var villig 

til å betale mere enn minsteprisen. Dette medførte at hele opplegget ble en utgiftsaktivitet, men den 

gleden salget ga produsentene gjorde at Lions besluttet å fortsette samarbeidet med produsentene 

og bistå med å presentere produktene.                                                                                                                                  

Til å begynne med hadde Lions stand på Eikermessen og presenterte her produkter laget av 

institusjoner, pensjonistforeninger, arbeidsstua på Eikertun og enkeltpersoner. Gjennom sin erfaring 

fra Eikermessen fra 1974 og et par år fremover gikk Klubben i gang med planlegging av sin egen 

julemesse en gang i året for å presentere hobbyarbeider fra institusjoner og pensjonister.                                                                                                                   

Den første kom i 1976 og fra 1978 har Lions Julemesse vært arrangert uavbrutt i 40 år. 
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Julemessen i dag og fremover:                                                                                                                   
 Lions Julemesse arrangeres, som alltid, på Rådhuset, Hokksund. Grunnideen om at institusjoner og 

pensjonister er prioriterte utstillere er der fortsatt, men i de senere år har det også vært rom for at 

noen yngre produsenter har fått plass. 

I tillegg til at bygdas innbyggere kan komme og kjøpe seg helt originale julegaver er messen også en 

sosial møteplass med mulighet for å kjøpe seg en kopp kaffe og vaffel som kan nytes med familie og 

venner rundt bordene som er satt ut blant utstillerne i festsalen. 

Et vanlig innslag på julemessen er også at et barnekor eller musikkorps kommer innom og gir sitt 

musikalske bidrag til julestemningen. Lions Club Øvre Eiker benytter også julemessen til loddsalg som 

trekkes ved dagens slutt og til å kjøre i gang salget av neste års Lions kalender fra Øvre Eiker.                                                                                                                              

De senere årene har det dukket opp en mengde arrangementer i forbindelse med jul og hver helg i 

adventstiden er det julemarkeder og messer i alle bygder i regi av alle typer foreninger. Etter mange 

år med gjennomføring av Lions julemesse første adventshelgen ble derfor julemessen flyttet en uke 

frem og går nå av stabelen en uke før første adventshelg.                                                                                                                                                    

For å favne bredere og tilføre litt nye aktiviteter har også Lions satt i gang med «Juleverksted» for 

barn hvor barn kan komme for å lage sine egne kunstferdige julegaver under kyndig ledelse og med 

utstyr som fritt brukes og tas med hjem etter endt innsats. Dette har slått veldig godt an og 

kreativiteten rundt verkstedbordet er imponerende. 

For å skape julestemning er det også gløgg og grilling ved inngangen til Rådhuset med litt juletrær og 

halmballer så rammen rundt arrangementet er i beste juletradisjon. 

Lions Club Øvre Eiker vil bestrebe seg på å gjøre Lions Julemesse til et hyggelig førjulsinnslag også i 

årene som kommer og tror dette er en møteplass for innbyggerne og en fin anledning til å presentere 

fint handverksmessig arbeide for både store og små. 

  

      Imponerende innsats i juleverkstedet                       Godt besøk i «messehallen» 

 

Trygve Nilsen 
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Det er alltid lett å gå seg litt fast i gamle vaner og være skeptisk til nye ting, men vi er jo hele tiden på 
jakt etter nye aktiviteter som kan gi oss nye inntekter slik at vi kan opprettholde støtte til de mange 
gode formål, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 
 
I 2017 startet vi et prøveprosjekt med salg av hagegjødsel ved 
å ringe på dører, etter at vi på forhånd hadde introdusert 
aktiviteten gjennom utdeling av flygeblad i postkassene. 
Vi hadde gått til innkjøp av ca. 200 sekker fra Norsk 
Naturgjødsel, basert på en avtale mellom disse og Lions. 
I prøveprosjektet valgte vi Loesmoen som forsøksområde og 
tok 1 kveld hvor vi gikk dør til dør, noe som resulterte i et salg 
på ca. 130 sekker.  Senere hadde noen av oss mindre aksjoner i 
vårt eget nærmiljø og vi solgte vel om lag 180 av sekkene, og 
dette ga oss et nettooverskudd på vel 18.000,-. 
 

Arne Ødegaard leder 
hagegjødselprosjektet 

 
I forhold til innsatsen vi la inn i prosjektet syntes vi dette ga et tilfredsstille resultat slik at vi fortsetter 
denne aktiviteten også i 2018, da med et litt annet salgsopplegg som gjør at vi nok treffer en større 
del av bygda og håper på en fortjeneste dette året på mellom kr. 20. og 25.000,-. 
 
Vi mener dette er en aktivitet vi kan ha fremover og kanskje øke antallet solgte sekker og dermed 
inntektene etter hvert. 
 

Arne Ødegaard 
 

 

 

 

Lions 

Hagegjødselprosjekt 
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ETTERORD 

Fra det første regulære møte ble holdt 9 mai 1968 med 18 
fremmøtte, og Lions Club Øvre Eiker ble stiftet, har det nå gått 
50 år. Den gang, som nå, ble møtene avholdt første tirsdag i 
måneden og aktivitetene den gang, som nå, rettet seg spesielt 
mot lokalsamfunnet. Gjennom årene har det blitt gjennomført 
mange aktiviteter med en fin miks av inntektsgivende og sosial 
karakter eller også en kombinasjon av dette.  
 
Mange timer med dugnad har blitt gjennomført på mange 
arenaer som f.eks peisestue for ungdommen på Skauholt eller 
på menighetshuset Solhaug i Skotselv som trang oppussing i 
1975. Vi kan lese i gamle referater at innsatsen ble spredt mellom praktisk arbeide på dugnader og 
arbeide for å skaffe midler til humanitær hjelp på mange områder som f.eks Døv/Blind aksjonen i 
1977 og aksjonen Flyktning 79. Disse aktivitetene sammen med Lions aktiviteter som Røde Fjær,   
Tulipanaksjonen hver vår og aktiviteter for Eikertun, sammen med innsats rettet mot barn og unge, 
gjør at Lions Club Øvre Eiker med hånden på hjertet kan kalle seg en stor og viktig aktør innenfor 
frivilligheten i Øvre Eiker Kommune.  
Slik har det nå vært i 50 år og klubbens erfaring gjennom disse årene er at behovet for frivillige 
organisasjoner ikke har avtatt. Det kan nesten virke som om behovet for hjelp og støtte øker i takt 
med velstanden i samfunnet. Vår klubb mottar i dag søknader om støtte fra nesten alle typer 
grupperinger. Dette er viktig type støtte, ofte til vanskeligstilte eller de som faller litt utenfor. Dette 
igjen er oppgaver som ikke kommer inn under vingene til det offentlige, men som er helt avhengig av 
at noen kan yte litt ekstra.  
 
Lions Club Øvre Eiker er en oppegående 50 åring som fortsatt bidrar og deltar i lokalmiljøets tjeneste. 
I jubileumsåret har vi tulipanaksjon, vi selger gjødsel på våren, vi arrangerer hver måned Syng med 
oss på Eikertun, vi arrangerer julemesse og vi produserer og utgir Lions Kalender m.m.  Alt dette for å 
skaffe midler til ting vi mener er viktige i lokalmiljøet eller for å bidra til å gjøre det litt lettere for de 
som har spesielle behov. 
 
Eikertun står vårt hjerte nær og i den andre enden av livsløpsskalaen er vi opptatt av oppvekstmiljøet 
for barn og unge. Dette er synliggjort gjennom vårt program «Mitt Valg» som benyttes i 
barneskolene i Øvre Eiker etter avtale med Øvre Eiker Kommune og som tar sikte på å gi barn og 
unge trygghet og kompetanse til å ta selvstendige og riktige valg i samhandling med andre.                                                                                                                         
Dette arbeidet finansieres av Lions som også er ansvarlige for planlegging og gjennomføring av kurs 
for lærere. Programmet nyter stor anerkjennelse og støttes av Helsedirektoratet.                                                                                                                                                
Summen av alt det ovennevnte viser at det har vært et behov for ekstra innsats gjennom 50 år og 
aller viktigst, det er fortsatt et stort behov. Det er en nødvendighet at man engasjerer seg og gir sin 
støtte der det er behov, selv i verdens rikeste land i 2018.   
               
Vi gleder oss til å ta fatt på de neste 50 år. 

 

Trygve Nilsen 

President 
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Lions' visjon, mål og etiske norm 

Lions møter behov til lokalsamfunn i hele verden. Våre 1,4 millioner medlemmer - som 
utfører samfunnstjeneste i 210 land og geografiske områder - er forskjellige på mange 
måter, men deler en felles oppfatning − samfunnet er hva vi gjør det til. Når du blir med i 
Lions, blir du med i et globalt nettverk av hjelpende hender. Når du gjør en innsats i ditt 
nærmiljø, er du med på å styrke en verdensomspennende frivillighet. 
 

Visjon 
Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 
 

Oppgave 
Å skape forståelse 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. 
 

http://www.lions.no/

