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Lions Røde Fjærsamling 4.september 2014
Lionsmedlemmer fra Distrikt J ble ønsket velkommen til Vonheim i Skiptvet torsdag 4.september.
Dette distriktet omfatter alle østfoldkommunene samt Follo og Nedre Romerike, totalt 32
kommuner med i underkant av 600 000 innbyggere. Antall lionsklubber fordelt på disse
kommunene er 59 og med over 100 representanter fra 56 av klubbene var det et glimrende
frammøte. Hovedtema var innsamlingsaksjonen ”Lions Røde Fjær” som er under oppstart.
Distriktsansvarlig for ”Lions Røde Fjær”, Roar Eng hadde ansvar for møtet.
Varaordfører i Skiptvet ønsket velkommen til Vonheim og Skiptvet, fortalte litt om bygda og
frivilligheten som står sterkt her. Samfunnshuset Vonheim blir driftet av frivillige med noe
økonomisk bistand fra kommunen. Hans datter hadde før sommeren kommet hjem fra skolen med
t-trøyegave fra Lions hvor det stod å lese: ”Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne”
Dette er sterke ord som huskes og forstås. Som et symbol på oppstarten av innsamlingsaksjonen
ga Skiptvet Kommune en sjekk som tilsvarer kr. 2,- pr. innbygger og samtidig utfordret han alle de
andre kommunene til å gi minst det samme beløpet pr. innbygger til ”Lions Røde Fjær”. Han ble
takket for de velvalgte ord med boken ”Du kan ikke bare vende dem ryggen” av Bjørn R.Skovly,
en bok om hjelpearbeid i Uganda gjennom snart 50 år.
Ynge Hågensen fikk ordet og han snakket varmt om frivilligheten i samfunnet. Lions har mål og
visjoner på både lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan om forpliktende arbeid for et bedre
samfunn. Frivilligheten består selv om regjeringer og storting endrer sine ståsteder og at det er en
stor verdi for alle å engasjere seg i det frivillige arbeidet. Frivillige organisasjoner er
grunnstammen i mange samfunnsoppgaverog hadde det ikke vært for alt frivillig arbeid vil mange
idrettsanlegg, speiderhus, turhytter og mye mer forfalt og stått ubenyttet. Levealderen her i landet
øker og de eldre holder seg friskere i høy alder. Noen blir tidlige pensjonister eller er spreke
pensjonister og involverer seg i det frivillige arbeidet. Det er avgjørende for den mentale helsen at
man ikke kun blir en mottager av trygd som pensjonist og venter på neste utbetaling, men at man
er involvert i amfunnet rundt seg. Innsatsen og måten Lions gjør er eksempel på hvor riktig og
viktig det frivillige arbeidet blir utført.
Yngve ble takket av Roar med gaver, boken av Bjørn R.Skovly, banner fra Lions Club Skiptvet
med gratis vaffel på turhytta ”Furukollen” gjennom hele neste sesong. Han fikk også tulipanvasen
fra Lions Norge og til slutt et bevis på at samlet kan store ting utføres. Roar er hobby-birøkter og
minnet på at samarbeidet mellom alle de tusener av bier i et bi-samfunn også kan overføres til
vårt frivillige arbeid. Ved at alle utfører sine oppgaver og drar felles i samme retning kan vi utføre
store oppgaver. En bie samler honning innen en radius på ca. 3 km og må gjøre omkring 5 turer
for å samle inne ett gram honning, men når alle bidrar jevnt og trutt blir felles oppgaver til noe
virkelig.
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Historien bak Lions Røde Fjær som første gang ble gjennomført i 1966:
Innsamlet
omgjort til dagens
År og formål med Lions Røde Fjær
mill kr.
kr.verdi mill.k
1966 Beitostølen helsesportsenter
8,6
79
1977 Valnesfjorden helsesportsenter
17,7
74,2
1987 Evenes Blindesenter og Haugland
25
46,5
helsesportsenter
1995 Leddgiktaksjonen
21
29,9
1999 Livskvalitet i eldre år
22
28,8
2004 Montebellosenter (kreftsenter)
46
54,5
2009 Hurdal syn- og mesteringssenter
19
20,3
Totalt er det etter dagens kroneverdi innsamlet over 333 mill. kroner på landsbasis som er
formidlet videre til de forskjellige formål.
Klubbenes bidrag i vårt distrikt utgjør årlig mer enn 600 000.kroner slik at det er enorme beløp
Lions tilfører samfunnet rundt oss. I tillegg kommer alle de tjenester og ydelser som man ikke kan
sette noen sum på, men den største gleden er det vi i Lions som får, gleden ved å yde noe for
andre.
Lions har to stiftelser, Lions Førerhundskole som leverer ca. 15 førerhunder årlig gjennom NAV
og stiftelsen ”Mitt valg” som vi nå skal samle inn midler til.

•
•
•
•
•

Mål for Lions Røde Fjær 2015:
Tilføre stiftelsen«Mitt valg» netto 20 mill. kroner
Øke kjennskapen til «Mitt valg»
Synliggjøre Lions Norge
Skaffe nye samarbeidspartnere
Øke antall medlemmer i Lions Norge
Den offisielle innsamlingsdagen for Lions Røde Fjær er søndag 8.februar med uke 6 som
oppkjøring til innsamlingen. Mye skal på plass før den tid. Det vil ikke bli noen form for TV-aksjon
og det har minst to årsaker. Interessen fra TV-selskapene er lave og skal TV involveres blir det for
høye kostnader.
Målet for vårt distrikt er 5 mill. kroner eller ca. kr. 8,50 pr. innbygger. Klubbene oppfordres til å
konsentrere seg om bøsseinnsamlingen som er beregnet til å gi drøyt halvparten av beløpet.
Klubbene bør få med på innsamlingen lag og foreninger som klubbene har gitt støtte eller andre
som det vil være naturlig å samarbeide med.
Klubbene må selv sikre seg bøsser. De fleste kommuner har bøsser som benyttes f eks under
TV-aksjonene, som man kan forhøre seg om
Klubbene må melde inn antall bøsser snarest til Roar slik at de får tilsendt riktig mengde materiell
for merking av bøsser og ID-kort for utfylling. Hvis det er klubber som ikke skal delta med bøsser
er det viktig at disse også melder til Roar om dette.
Bruk sosiale medier, del og lik for å få ut budskapet:
www.facebook.com/LionsRedFeather
www.twitter.com/LionsRedFeather
www.instagram.com/lionsredfeather
www.lrf.no
Budskapet i forbindelse med Lions Røde Fjær kan være: Støtt Lions Røde Fjær 2015/Gi her!
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Hva går pengene til?
Pengene går til Lions Norges barne- og ungdomsprosjekt MITT VALG som er holdningsskapende
og forebyggende i forhold til mobbing, rusmisbruk, vold og overgrep.
Midlene skal:
• Gi kommuner og fylkeskommuner over hele landet muligheten til å velge MITT VALG
• Gi barnehager og skoler over hele landet muligheten til å ta i bruk MITT VALG
• Gi flere barn og unge muligheten til å delta i MITT VALG
Fagsjef NAC (leder for arbeid mot rusmisbruk)i Lionsdistriktet Solveig S.Johansen inntok scenen
og fortalte om sit fagområde hvor det viktigste er å gi den oppvoksende slekt godeholdninger, økt
selvtillit og selvfølelse samt evnen til å skape gode relasjoner.
Du ser det ikke før du tror det, men vold og seksuelle overgrep mot barn er et samfunnsproblem
som bør brøre oss alle. Grove overgrep mot barn og ungdom er i Verdens Helseorganisasjon
definert som et folkehelseproblem. ”Mitt valg” gjør skoler, barnehager, idrettslag og andre istand til
fange opp signaler og symtomer på vold og seksuelle overgrep.
”Mitt valg”, et holdningskapende progam for barn og ungdom for bruk i skolene, barnehager,
idrettslag og ellers steder hvor barn og ungdom samles.
En ny bok hvor målgruppen er foreldre og andre i oppdragerposisjon, ”De viktige årene” er klar.
Klubbene kan kjøpe boke direkte fra stiftelsen for bruk eksternt for kr. 125,-. På nett er boken til
salgs for kr. 250,-.
Siste post på programmet var utdrag av filmen ”Det røde eplet”, en sterk, rå og brutal
dokumentarfilm fra rusmiljøet hvor mennesket bak det slitte ytre kommer fram. Filmen er en
påminnelse om hvor lite som skal til for at livet kan endres i radikal retning og man mister fotfestet.
I Lions er Geir Nordstrand og Roar Eng pådrivere for at filmen skal kunne vises på skoler rundt
hele landet. Det er planer om at den skal vises på Lions Europa Forum i Birmingham 31.oktober
hvor 45 land deltar.
Filmskaper Vanja Larsen fortalte om bakgrunnen for filmen, gatemagasinet = Fredrikstad skapte
arbeidsplasser for selgere som kunne skape seg en liten egen inntekt og få litt stolthet tilbake i sitt
eget ensomme sinn, ” du har ingen venner utenom nåla”.
Vanja fikk også boka om Bjørn Simensen, et voksent glass med honning som påminnelse om
viktigheten av at samarbeid gir resultater. Når alle gir sitt bidrag med gir det resultater, en bie må
gjøre ca. 5 reiser for å samle ett gram honning.
Møtet ble avsluttet kl 2100 med anmodning om å samarbeide på alle plan.
NB! Meld inn antall innsamlingsbøsser innen 15.sept.
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