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Velkommen til Lionskonferanse
med kvinner i fokus
22. – 23. oktober 2016
Quality Hotel Klubben i Tønsberg
Følg med på nettsiden til 104D 4 for PÅMELDING og informasjon
Lionskonferansen er på FB

Påmelding innen 5. september

Program

Lionskonferanse med kvinner i fokus

kl. 09:00

Registrering - kaffe

kl. 10:30

Åpning av konferansen / praktiske opplysninger
- Heges Jazzballett
- Eugenie Horn Enge, Distriktsleder «Kvinner i Lions»

kl. 11:00

«Lions – 100 år med bistand og vennskap»
v/ Distriktsguvernør Jonny Steindal, Leder av distrikt 104 D4

kl. 11:45

Pause

kl. 12:00

«Bry deg – si nei til narkotika»
v/Torbjørn Nervik d.y., seksjonsleder på etterforskning
ved Haugesund politistasjon

kl. 13:00

Lunsj

kl. 14:30

«Mitt valg!»
v/Trond Rekstad, seniorinstruktør «Mitt Valg»

kl. 15:15

Pause

kl. 15:45

«Du er viktigere enn du tror»
v/Kristin Oudmayer, fagansvarlig UNICEF Norge

kl. 16:45

Avslutning av konferansen v/ Eugenie Horn Enge
- Oppsummering og kommentarer
- Loddtrekning – inntektene fra loddsalget går til
«Bry deg uteliv» Tønsberg – et samarbeidsprosjekt mellom Lions og
Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF)

Lionskonferansen 2016 - en møteplass med fokus på inspirasjon, glede og utvikling!
Overordnet mål for konferansen er som tidligere år – å øke kvinneandelen i Lions,
i alle styrer og råd. Lions trenger kvinner og menn, Lions trenger kompetanse og talent.
Konferansen skal bidra til å skape engasjement og glede, og å komme sammen og dele
erfaringer. Kvinner skal finne veien for seg selv og nye kvinner i Lions, skape nye arenaer for kvinner
og bidra til å tørre å ta verv. Konferansen skal videre bidra til at medlemmer tar tak i klubben ved å
utvikle og gjennomføre nye, spenstige prosjekter og samarbeid på tvers av klubbene.
Tema for årets Lionskonferanse er «Bry deg».

FOREDRAGSHOLDERE:
Jonny Steindal, Leder av distrikt 104 D4, som omfatter 90 Lions-klubber i Aust-Agder, Telemark,
Vestfold og Buskerud samt Asker og Sør-Aurdal kommune. Lions historie – hva driver vi med?
I 2017 markerer Lions Club International 100 år med bistandsarbeid, og de fire satsingsområdene i
jubileet er Ungdom, Sult, Miljø og Syn. Jonny Steindal har vært medlem i LC Heradsbygda siden 2010.
Torbjørn Nervik d.y., seksjonsleder på etterforskning ved Haugesund politistasjon.
Han har vært aktiv som forebygger med spesiell interesse for narkotika i mer enn 30 år i politiet.
«Bry deg – si nei til narkotika» er et prosjekt fra Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) som er
blitt en merkevare for forebygging på en rekke arenaer rundt om i Norge. Han har holdt utallige
foredrag og kurs for foreldre, lag, foreninger og bedrifter i hele Norge. Torbjørn Nervik d.y. har
vært medlem i LC Haugesund siden 2004.
Trond Rekstad, seniorinstruktør i Lions sitt holdningsskapende program «Mitt Valg». Han har
kurset tusenvis av ansatte i skoler og barnehager i Norge og utlandet siden 2009. Gjennom en
aktivitetsbasert tilnærming utforsker kursdeltakerne forskjellige temaer knyttet til sosial kompetanse og sosiale ferdigheter. «Mitt valg» - det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne.
Kristin Oudmayer, fagansvarlig UNICEF Norge. Hun leder programmet «Du kan være Den ene».
Oudmayer har skrevet bøker om forebygging og håndtering av mobbing. Før hun begynte i
UNICEF Norge i 2010, jobbet hun 18 år i psykiatrien. Foredraget tar voksne med på en reise
inn i barn og unges univers. Foredraget dveler også ved voksne som rollemodeller for egne og
andres barn, og hva det vil si å være en som bryr seg. Hun vil også komme inn på mobbing
generelt – også blant voksne – og hva det kan gjøre med den enkelte.

kl. 19:00

Vi møtes til en apéritif i «Hall of Fame»

kl. 19:30

Bankett i «Klubben Hall» - konferansens store høydepunkt!
Vi kommer sammen til et godt måltid i flotte omgivelser med gode venner.
Her lar vi praten gå, stifter nye bekjentskaper og utveksler idéer.
Kanskje vanker det en overraskelse?

Heges Jazzballett presenterer seg og åpner konferansen med unge utøvere. Heges Jazzballett har
rundt 600 elever og er Tønsbergs eldste danseskole med 36 års erfaring med undervisning og
koreografi for barn og ungdom. Heges Jazzballett fokuserer på å gi elevene et godt og allsidig
dansegrunnlag i et trygt og godt miljø. Målet er å gi danseglede, mestringsfølelse og inspirasjon,
og samtidig danne et grunnlag for videre studier innen dans. Vi får se utdrag fra forestillingen
Tornerose som de viser i slutten av november på Nøtterøy Kulturhus.

Kontaktpersoner: Eugenie Horn Enge, 975 44 791 eug-eng@online.no
Mariann Valla,
917 40 875 mvallam@gmail.com

Inntektene fra loddsalget på årets Lionskonferanse går til «Bry deg uteliv» Tønsberg,
et samarbeidsprosjekt mellom bl.a. Lions og NNPF om et narkotikafritt uteliv i Tønsberg.
Prosjektet er en naturlig og praktisk videreføring av Lions sitt arbeid mot narkotika gjennom mange år.

