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Operation Friendship konceptet. 
 

Operation Friendship begyndte i 2006, da daværende Distriktsguvernør Tinna Christensen fik 
opbakning til at Distrikt 106B indgik i et samarbejde med det Australske Distrikt 201Q1, som ligger i 
Queensland med Brisbane som hovedby. 
Programmet indebærer at Lions i de 2 distrikter får mulighed for gensidigt at udveksle Lions 
medlemmer. 
Australien 201Q1 modtager i oktober/november danske Lions (1 til 2 personer eller par,), og 
Danmark 106B modtager i april/maj tilsvarende australske Lions personer eller par. 
 

Under opholdet, hvor gæsterne bor kvit og frit hos australske/danske værtsfamilier vil der være en 
forventning om, at gæsterne deltager i de respektive Distriktsmøder, hvor der vil være afsat tid til et 
indlæg på 10 – 15 min, hvor gæsterne vil præsentere deres land og klub. 
Gæsterne vil også kunne deltage i eventuelle klubmøder eller andre Lions aktiviteter under deres 
ophold. 
Rejsen, forsikringer og andre udgifter i forbindelse med transporten betales af gæsterne selv. 
 

Til projektet er knyttet en koordinator i Australien.  
Vi har i øjeblikket valgt at være 2 koordinatorer i Distrikt 106B. 
Koordinatorernes opgave er at invitere Australske Lions og kommunikere med gæsterne løbende 
omkring praktiske opgaver vedrørende ankomst og afrejse. 
Ligeledes vil koordinatorerne arrangere velkomst- og afskedskomsammen. 
 

Dette link til koordinatorerne giver alle Lions i Distrikt 106B en opfordring til at stille sig til rådighed 
som værtsfamilie. De australske Lions gæster kommer i april/ maj, så de kan være med til vores 
distriktsmøde, og Lions medlemmer her i distriktet kan hele året melde sig som værtsfamilie til 
koordinatorerne. Værtsfamilieprogrammet skal være på plads inden 1. marts. 
Det er en fordel, om værtsfamilierne dækker det meste af vores distrikt, således at gæsterne vil blive 
præsenteret for så afvekslende et ophold som muligt, men ikke afgørende. Hvis vi har værtsfamilier 
nok, vil vi koordinatorer selvfølgelig sprede besøgene, men det afhænger af jer medlemmer. Jo flere 
interesserede, jo bedre oplevelser for de australske gæster. 
Gæsterne skal ligeledes opleve en dansk hverdag hos en dansk familie. 
Det er ikke forventet, at der hver dag fra morgen til aften er programmeret aktiviteter. 
At huse overnattende gæster i flere dage kan opleves strabadserende. 
Derfor opfordres der til at medinddrage værtsfamiliernes klubber, således at flere klubmedlemmer 
får mulighed for at møde de australske gæster og præsentere dem for evt. turistmål, sportsaktivitet, 
arbejdsplads eller andet. 
 

Koordinatorerne vil under hele opholdet være til rådighed for hjælp og vejledning. 
 

Det tilsvarende tilbud fra Australien om udveksling kommer som regel i begyndelsen af året med 
tilmelding i marts, men interesserede medlemmer af 106B kan hele året henvende sig til os, da vi 
godt ved, at ferier skal planlægges i god tid, så marts kan være for sent et udkald.  
 

Projektet har afstedkommet varige venskaber. Alle, der har deltaget i projektet, australske som 
danske har udtrykt stor glæde over den måde, deres tur er forløbet på. 
Indblik i en helt anden kultur, store naturoplevelser, og ikke mindst det at leve op til Lions Clubs 
vigtigste formålsparagraf, nemlig: ”At skabe og opretholde en gensidig forståelse mellem verdens 
folk”.  
Lokalt har vi oplevet den ”sidegevinst”, at der i 106B er skabt mange venskaber forskellige klubber 
imellem. 


