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Overskrift 
Tekstprøve

 

Kære LION  

Et nyt Lions år har nu taget sin begyndelse, klubberne har fået nye præsidenter,  
bestyrelser og udvalg som i årets løb har haft mulighed for via distriktets  
uddannelsesprogram at tilegne sig yderligere værktøjer til den funktion som skal  
udføres i det kommende år. Jeg ønsker jer alle et godt år.    

Vi kan nu se frem til et nyt år med gode og udbytterige møder og aktiviteter og 
et godt venskab med hinanden.   

På distriktsmødet i Hurup havde jeg som vision Fællesskab og Fremsyn med fortsat fokus på Synlighed, 
Kvalitet, Trivsel og Respekt.   

 

Synlighed kan vi vise i vores omgang med familie, venner, kolleger, men også ved, at vi gør vores 
Lions værdier synlige i det samfund, vi er en del af.   

 

Kvalitet udviser vi i den måde, vi i Fællesskab udfører vores arbejde ved sammenhold og 
samarbejde på alle niveauer i og uden for Lions.   

 

Respekt for hinanden og de medmennesker vi hjælper. Uden gensidig respekt vil vores arbejde ikke 
lykkes.   

 

Trivsel skal vi have i klubberne  vi skal have det rart med at være Lions og være med til at gøre en 
forskel  vi skal have respekt for hinanden  unge som ældre 

 

svage og stærke sider.   

Vi skal udvise Fremsyn i Lions  vi skal have fokus på den tid, vi er en del af.   

Vi skal fortsat fokusere på nye medlemmer i vores klubber. Medlemmerne er Lions vigtigste ressource  jo 
flere hænder vi er til at lave forskellige former for aktiviteter jo mere kan vi være med til at gøre en forskel. 
Derfor lad os i det kommende år have fokus på nye medlemmer som har tid, lyst og interesse for at gøre en 
forskel for vores svage medborgere.    

Vores Internationale Præsident Sid Scruggs III har som sit motto  a BEACON of hope som vi i Danmark har 
oversat til et glimt af håb  det håb vores medmennesker har til Lions, skal vi være med til at prøve at 
opfylde 
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Husk at krydse kalender den 26. august 2010 for møde med den Internationale Præsident Sid Scruggs 
III og hør om hans visioner for året.                 

Vi skal også fokusere meget mere på ungdommen og være med til at skabe Leo klubber som udover at 
skabe synlighed på Lions, kan vise den mangfoldighed, vi også har i Lions. Leo klubber skaber allerede 
nu aktiviteter som henvender sig til unge mennesker på en anden måde end vi normalt gør i Lions. Leo 
giver en positiv opmærksomhed på Lions og det humanitære formål vi i Lions står for.  

Lions og Leo kan sammen i fremtiden være med til at skabe et godt fundament for fremtiden. Lad os 
derfor sammen skabe nye Lions klubber og Leo klubber.   

Lad os i fællesskab gøre Lions til en endnu større organisation med humanitær nødhjælp til og fra 
Danmark - og gøre en forskel for vores svage medborgere og give dem håb om en bedre fremtid.       

God sommer  

Med stort løvebrøl 
Per Skovbo 
Distriktsguvernør 2010-11    

Kalender 
Klubårets 1ste kabinetsmøde afholdes lørdag d. 21. august 2010 i 
Tylstrup. 
Alle lions er velkomne til at delta, tilmedling til DS Benny Nissen 
Raun på ds.b@lions.dk.  

Se i øvrigt distriktets kalender på Lions Office, tilmeldinger samme 
sted. 

  

Stof til LION og DG nyt 
                 sendes til  

PRC Erik Jørgensen 
Kristrup Møllevej 4 
8960 Randers SØ  

e-mail: prc.b@lions.dk

 

tlf. 8643 9490 / 2532 6294  

Husk deadlines:  

DG NYT: 15. juli 2010 
LION: 11. august 2010 

                                    Så mange lions var vi  

Pr. 31-05. 2010  

I 106B: 2991  i 123 klubber 
I MD-106: 6.942 i 316 klubber 

Kære læser, 
Som du kan se er det tidligere 106B-INFO erstattet af DG NYT og i et nyt design passende til Lions nye 
lay out som du allerede har set, bl. a. i LION.  

Som ny redaktør af DG NYT håber jeg på rigtig mange indlæg fra klubberne fra de mange forskellige 
aktiviteter der findes. 
Jeg bringer meget gerne oplysninger om Melvin Jones Fellowships og også nekrologer for afdøde 
lionskammarater.  

Husk at DG NYT ikke bliver bedre end jeres indlæg.  

Med lionshilsen 
Erik Jørgensen 
PRC 

 


