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Gode lion,  

lige hjemkommet fra Distriktsmødet i Hurup/Thy har jeg lyst til at takke de 2  
lokale klubber, LC Sydthy Liden Kirsten og LC Thy for et flot arrangement. Alt 
klappede fra morgenstunden til sent på natten til aftenfesten  tak skal I have.  

Jeg vil også takke for den store interesse klubberne har vist for at deltage i  
distriktets generalforsamling, i alt 251 lions deltog i mødet, det var en dejlig  
oplevelse. 
Om ikke længe, vil referatet fra mødet kunne læses på Lions Office  

Jeg ønsker Peter Møller, LC Farsø og DK Svend Andersen tillykke med Distrikt 
106B s hædersmedalje og Lene Lund Bendix, LC Viborg Borgvold og  
Kurt Korsbæk, LC Silkeborg tillykke med International Præsidents Certificate of appreciation som blev 
overrakt af PID Phil Nathan.  

Læs PR-ansvarlig Anette Hjorths beretning om mødet i netudgaven af 106B-INFO   

Uddannelse 
En af mine 4 pinde for i år, er kvalitet.  
Når jeg anvender ordet kvalitet falder mine tanker umiddelbart på ordet uddannelse, så jeg gentager mine 
opfordringer til klubberne om at sørge for at de kommende embedsfolk deltager i de seminarer, der udby-
des her i maj og juni. Kun gennem viden om det område man nu skal til at arbejde med, får man glæden 
ved at udføre opgaven, så klubben og dermed medlemmerne for gavn og glæde af det.   

Årsmødet 2010 i København. 
Næste store arrangement i lionsåret er Årsmødet. 
Klubben har allerede fået tilsendt indbydelse og Dagsorden og beretninger kan læses i LION nr. 5 som ud-
kommer 24. april 2010. 
Årsmødet afholdes jo i København d. 12. juni 2010 og jeg håber at rigtig mange af distriktets klubber vil 
lade sig repræsentere på mødet som jo er stedet, hvor Lion Danmarks fremtid debatteres og hvor beslutnin-
ger for os alle tages.  

Tilmelding på www.lionsårsmøde.dk eller www.lionsaarsmoede.dk senest 7. maj 2010. På gensyn i Kø-
benhavn.  

Nyd foråret der nu kommer stille og roligt. 
Erik Jørgensen 
DG 

Hent eller læs hele nummeret på Lions Office / Find hurtigt rundt / Distrikternes sider / 106B 

http://www.lions�rsm�de.dk
http://www.lionsaarsmoede.dk


Nekrolog.  

Mindeord for Ejner Bay Pedersen, Solhøj 34, 9610 Nørager. Død den 06.04.2010, 68 år gammel.  

Ejner Bay Pedersen har, ved sit medlemskab af Lions Club Hobro gennem godt 25 år, ydet en særdeles stor 
og engageret indsats for klubben. 
Det var med stor sorg, vi fik besked om, at Ejner Bay Pedersen var død. Ejner nød stor respekt i klubben 
for sin mange års indsats, idet han altid deltog meget aktivt i både klubliv og klubbens pengegivende akti-
viteter. Ejners lune og humoristiske måde at udtrykke sig på, vil blive savnet meget i klubben. 
 Ejner satte stor pris på at de indkomne penge fra aktiviteter blev doneret til humanitært arbejde for bl.a. 
unge og ældre mennesker, både lokalt, nationalt og internationalt, hvor han efterfølgende interesseret fulgte 
om donationerne blev til gavn og glæde for modtagerne. 
Ejner modtog  i år 2009 Lions Club Intenationals højeste udmærkelse Melvin Jones Fellowship, indstillet 
af Lions Club Hobro, for sin mange årige engagerede indsats i Lions. 
Ejners lune og humoristiske måde at udtrykke sig på, vil blive savnet meget i klubben. 
Æret være Ejners minde.  

Lions Club Hobro 

LIONS SATTE SYDTHY PÅ LANDKORTET   

Lions Klubberne Sydthy og klubben Liden Kirsten havde i år arrangeret vores  
Distriktsmøde .  

Fredag bød Thisted Kommune arrangørerne og kabinettet  velkommen til Thisted  
kommune. Sydthy kurbad dannede ramme for en fin reception, hvor vi blev beværtet på  
bedste vis. Borgmesteren fortalte bredt om kommunen blandt andet at kommunen var selvforsynende med 
alternativ energi.  

Lørdag morgen var der heftig aktivitet i og omkring Hurup hallerne. Udenfor vejede flagene i vinden og 
den lokale Garde underholdt på fremragende vis. Indenfor havde de arrangerende klubber indskrive delta-
gerne til mødet samt serverer morgenmad til alle deltagerne. LC Sydthy Liden Kirsten og LC Sydthy havde 
sørget for fine rammer for Distriktsmødet.  

Præcis 09.30 blev vi budt velkomme af de arrangerende klubber og borgmester Lene Kjeldgaard Jensen. 
Traditionen tro var der fællessang. Vi sang Vort Thyland. Inden ledsagerne blev sendt på tur i området 
guidet af Vivi Olsen.(se omtale), mindedes vi de afdøde lions ved DG.  

Derefter åbnede Distriktsguvernør Erik Jørgensen mødet. (se fyldestgørende referat på Lions Office).   

Anette Hjorth 

PRC 



Tidligere udvekslingsstudent 2009 
Maria Østergaard, Thisted. 

En måned i USA med oplevelser for livet og nye venskaber på 
tværs af landegrænser  hvem drømmer ikke om det? Jeg gjor-
de, og det blev virkelighed for mig, da jeg bestemte mig for at 
ansøge om en tur til Arizona, som min lokale Lions Club havde 
slået et opslag op om. Jeg så ved et tilfælde indlægget på vores 
lektieside på nettet, hvor de manglede et ungt menneske til et 
fire ugers ophold i Arizona fra d. 2. juli  d. 2. august 2009. Jeg 
tænkte: Hvorfor ikke, det lyder da helt vildt spændende , og 
sendte derfor en ansøgning i efteråret 2008. Kort før jul blev 
jeg kontaktet, hvor jeg blev fortalt, at de havde udvalgt mig til 
turen.  Der gik mange tanker igennem hovedet, og spekulatio-
ner, om hvordan jeg skulle klare alt dette, fyldte meget. Den 
lange flyvetur, de forskellige skift i lufthavnene, sprogbarrierer, 
hjemve osv. var blot nogle af spekulationerne. Hvordan ville jeg, som aldrig nogensinde havde rejst uden mine for-
ældre ved min side, klare at rejse halvvejs jorden rundt alene? Det gik nu meget fint! Fra Kastrup til Paris, fra Paris 
til Salt Lake City og fra Salt Lake City til Tucson. Jeg må dog indrømme at, da jeg trådte ud af flyveren i Tucson, og 
bevægede mig mod ankomsthallen, faldt der en sten fra hjertet  jeg havde klaret det. Jeg vil dog ikke glemme at 
nævne alle de glæder, jeg gjorde mig over turen; hvordan det ville foregå, hvilke mennesker jeg ville møde, hvordan 
det er at være en del af en amerikansk hverdag og meget mere. Jeg havde fået af vide hjemmefra, at jeg skulle bo 
sammen med en jævnaldrende pige, Sara, fra Italien af, hvilket jeg glædede mig meget til. Vi havde skrevet meget 
sammen inden afgangen til USA og det samme havde jeg med min værtsfamilie. 
Min værtsfamilie var alt jeg havde ønsket mig og mere til. Da de mødte mig i lufthavnen, var det med åbne arme og 
store smil. Det var et ældre ægtepar uden hjemmeboende børn. Varme og fantastiske mennesker begge to, som åbne-
de deres hjem op for mig og Sara i to uger. De integrerede Sara og jeg i deres hverdag og det var to helt fantastiske 
uger. De viste os lokalområdet, blev introduceret i deres vennekreds, var med til deres aktiviteter, deltog i middage 
med venner og naboer og meget mere. Desuden tog de os med til San Diego i 3 dage, hvor vi tilbragte dagene i Sea 
World, på stranden, med shopping, restaurantbesøg, havnerundfart og meget mere. En dejlig tur hvor vi nød det lidt 
koldere luftlag. Arizonas temperaturer er ikke at spøge med, så 25-30 grader i Californien føltes meget rart. Jeg skul-
le tilbringe de sidste to uger på en camp sammen med otte andre piger fra henholdsvis Finland, Tyskland, Østrig, 
Holland, Belgien, Italien, Slovakiet og Mongoliet. Otte søde piger fra meget forskellige kulturer. I løbet af de to uger 
så vi en masse seværdigheder, deltog i middage med lokale Lions Club rundt omkring i Arizona, som bl.a. også ar-
rangerede forskellige udflugter for os. Nogle af oplevelserne stod på et besøg på en af USA's store militærbaser, et 
smut til Mexico hvor vi virkelig så, hvor stor en forskel der er på kulturer, et besøg på Melvin Jones Memorial, som 
er stifter af den første Lions Club, et to dages ophold ved Grand Canyon og meget mere. På disse to uger kommer 
man meget tæt på hinanden, når man er sammen fireogtyve timer i døgnet, og det var også tilfældet her. Både os pi-
ger indbyrdes knyttede tætte bånd mellem hinanden, men vi blev også meget glade for vores ledere som jo fungerede 
som reserveforældre .  
Sådan et fire ugers ophold i USA giver mange nye indtryk og oplevelser. Jeg fik en større selvstændighed og stoler 
mere på mig selv og mine evner i dag end tidligere, både men henblik på det, at kunne stå på egne ben og ikke være 
afhængig af andre mennesker, men også sprogmæssigt. Mine sprogfærdigheder blev forbedret væsentligt. Man lærer 
sproget på en helt anden måde, og det er meget lærerigt. Det gavnede mig, og jeg har stadig stor nytte at det.  
En anden ting, man bliver beriget med på sådan en tur, er en helt ny kreds af venner og bekendte. Man møder utrolig 
mange mennesker, hvoraf man bliver knyttet mere til nogle end andre. Jeg har stadig kontakt til de otte andre piger, 
dog oftere mere med nogle end andre og jeg er allerede ved at arrangere en tur til Finland i min læseferie. Hvad an-
går min værtsfamilie, har jeg mig nu en familie nummer to for livstid. Vi blev knyttet tæt til hinanden, og jeg har 
stadig jævnlig kontakt til dem, hvor vi udveksler hverdagen og billeder, og jeg skal helt klart tilbage til USA, når jeg 
har færdiggjort handelsskolen. Derudover har jeg stadig kontakt til en håndfuld af de andre, som vi mødte derovre, 
hvor vi stadig snakker om minderne fra turen.   
Denne sommer vil min familie og jeg så forsøge at give lidt igen ved selv at være værtsfamilie for et ungt menneske i 
to uger, som vi håber, vil få en ligeså god oplevelse, som jeg selv fik. Det glæder jeg mig meget til.   

Tidligere udvekslingsstudent 2009 
Maria Østergaard, Thisted.  



 
Distriktsmødets ledsager tur  

Det var en gruppe forventningsfulde ledsagere der steg på bussen, efter at åbningen af distriktsmødet var 
overværet. Turen gik først til Nationalpark Thy, hvor vi gik i det flotte landskab med guiden Ib. En temme-
lig stejl bakke blev "besteget". Herfra var der en fantastisk flot udsigt ud over vandet. Der var en begynden-
de sandbanke, som Thyboerne håber på, ad årer, udvikler sig til en ny Råbjerg Mile. Herefter gik turen til 
Lodbjerg Fyr, hvor de fleste af deltagerne havde mod på at tage de 111 trappetrin (+ 10 på hønsestigen) op 
og nyde udsigten. Vel nede igen blev der skålet i Thylandia snaps, som hver ledsager havde fået udleveret 
ved turens begyndelse.   

Videre gik det til Stenbjerg Landingsplads, hvor fiskerne indtil 1972 selv trak fiskerbådene op. Solen, ha-
vet og de små huse blev nydt. Husene havde fiskerne selv opført omkring 1900 tallet.   

P.g.a tidsnød gjorde vi kun et kort stop ved Nordens største landsbykirke, Vestervig Kirke, som blev beun-
dret fra bussen, hvor Vivi fra LC Thy levende fortalte historien om Liden Kirsten og Prins Borris.   

Herefter blev frokosten indtaget på Dover Købmandsgård. Et rigtigt dejligt sted beliggende ved vandet. 
Stemningen var i top og snakken gik på kryds og tværs. Som guiden sagde, synes han næsten, det var synd 
at afbryde ,  han havde sjældent oplevet en så snakkende "forsamling". Solen skinnede fra en skyfri himmel 
hele dagen. En helt igennem fantastisk tur.   

Inden vi fik set os om, var kl. blevet 15.15. og det var blevet tid til at vende tilbage og overvære sidste del 
af distriktsmødet  

Lene Søgaard 



 
Så er der nået endnu en milepæl  af de mange   i vandringen ad sæsonens vej for YCE-
arbejdet.   

a) Vi er i hus med YES ud, 
Alle applikationer for vores 38 YES-ud er nu gennemarbejdet 

 
og sendt til det store ud-

land . 
33 af distriktets 123 klubber har sponsoreret 38 YES  en lille stigning i forhold til sidste 
år en stigning på 4 YES-ere. Men dog plads til forbedringer! 
I har alle været flinke til at tilbyde værtsfamilier så vi i god tid kan meddele de kommende 
YES-ere opholdssted. 
YCECC Verner er nu i fuld gang med at koordinere arbejdet med at fordele YES-ere til værtsfamilier efter 
diverse ønsker. 
Når næste sæson for YES-ud påbegyndes i efteråret 2010 (ønskesedler per 1. november 2010 ) og de færdi-
ge applikationer skal afleveres per 1. februar 2011, vil al kommunikation med YCE-gruppen og derfra vi-
dere til udlandet ske elektronisk via e-mail. Altså ikke mere anvendelse af papirkopier, men meget mere 
herom i årsbrochuren Youth Camps & Exchange 2011 , der udkommer med P-posten i august.   

b) Muligheder, 
Benyt jer af muligheden for at skaffe nye medlemmer via YCE-arbejdet, 
Der er givetvis en del forældre til de unge YES, som I sender ud, der kunne være gode emner til nye med-
lemmer. 
Ligeledes hos de værtsfamilier, I kommer i kontakt med, og som endnu ikke er Lionsmedlemmer. 
Mange klubber får den unge til at skrive et indlæg i lokalpressen efter rejsen til udlandet  benyt jer af mu-
lighederne for at skabe mere synlighed om Lions.  
Til de ca. 70 % af distriktets klubber, der ikke bruger de muligheder, som YCE-arbejdet giver for at skabe 

synlighed omkring Lions i jeres eget lokalområde: 
          Vi fra distriktets YCE-udvalg vil hellere end gerne være Jer behjælpelig med at deltage, 
          Vi har brochurer, eksempler på annoncer, forslag til kontakt med ungdomsorganisationer, 
          Så hold Jer ikke tilbage  bare send en mail. 

Og til alle er der nu mulighed for at købe en plakat som kan bruges som salgsmateriale i format 50 x 70 cm til 
10,- kr. pr. stk. Bestilles hos Verner eller undertegnede.   

c) Næste milepæl er nu information til værtsfamilier. 
Fra vores evaluering (via spørgeskemaer modtaget af alle værtsfamilier) for sommeren 2009 svarede næ-
sten alle positivt på Vil I opfordre andre til at være værtsfamilie , så der er mange, der gerne vil tage del i 
de positive oplevelser ved at have et frisk pust fra udlandet. 
Mulighed: Lav en aftale med den familie, hvorfra I har sponsoreret jeres YES-ud, om at være værtsfamilie 
i sommeren 2011. 
En ekstra tak til de klubber, der har leveret en ekstra plads i deres hjem så de modtager to stk. Det har i år 
givet os en fantastisk mulighed for at bruge vore energi på vigtige opgaver i stedet for at søge efter værtsfa-
milier.  
Alle værtsfamilier får nu (inden udgangen af april) tilsendt  via e-mail: 
          Generel information om at være værtsfamilie 
          Og ca. en uge senere oplysning om den YES fra udlandet, som er blevet tildelt værtsfamilien   

d) Sommerlejre 2010 
Planlægningen af årets 5 sommerlejre i multipel 106 er i fuld gang, 
For vores distrikt B er det LC-Dronninglund og LC-Dronninglund Ingeborg Skeel der har æren  og det 
store og betydningsfulde arbejde med at skabe de ideelle rammer for  de unge gæster, som vi modtager fra 
op mod 25 forskellige nationer. 
Som noget helt nyt har YCE-landsgruppen afholdt en uddannelsesweekend (10  11. april) for alle lejrassistenter og 
lejrledelser.   

Lasse Borgbjerg 



Det store Loppemarked i lørdags i Kultur- og Messecenter Aars oversteg selv de største forventninger hos 
arrangøren, Lions Club Aars, da resultatet blev gjort op efter Loppemarkedets afslutning lørdag eftermid-
dag.  
Med ny besøgsrekord på godt og vel 1.600 personer og en samlet omsætning på ikke mindre end godt og 

vel kr. 200.000,00 var det svært for os at få armene ned lørdag sidst på eftermiddagen, da klubbens med-
lemmer og vore hjælpere var samlede for at høre resultatet udtaler Poul Poulsen, der er formand for Lop-
pemarkedsudvalget i Lions Club Aars.  
Efter nogle hektiske dage med klargøring og opstilling af de mange Loppeeffekter og et travlt og hektisk 

Loppemarked er det simpelthen fantastisk, hvordan vi her bagefter kan se, vores arbejde har båret frugt. 
Det betyder, at vi igen kan lægge et stort beløb i vores aktivitetskasse til brug for hjælp og støtte til alle 
dem, der året igennem modtager tilskud fra Lions Club Aars. 
Vore medlemmer 

 

og ikke mindst vores Loppemarkedsudvalg 

 

har gjort et fantastisk stykke arbejde, 
men uden hjælp fra medlemmernes ægtefæller og hjælpere fra Kimbrergarden og Lions Club Aars 

 

Aarstidens kvinder kunne det simpelthen ikke lade sig gøre udtaler Leif Ervolder, der er præsident i Lions 
Club Aars.  
På forhånd var hele entréen ved arrangementet doneret til Sorggrupperne i Aars, så det var en særdeles 
glad Tove Imer, der ved Loppemarkedets afslutning kunne modtage meddelelsen om, at der havde været 
nøjagtig 1.615 besøgende  og at der dermed ville være 32.300,00 kr. i tilskud til deres arbejde i Aars.    

LC Aars 
Leif Ervolder 

Stof til LION og INFO  
sendes til   

PRC  Anette Hjorth 
Møllebakken 3 

9870 Sindal 
e-mail: prc.b@lions.dk.  

tlf. 98 93 63 11 / 20 31 69 12 
   

  INFO udgives af  distrikt 106B.      
Redaktør: PRC Anette Hjorth       

 e-mail: prc.b@lions.dk 
tlf. 96 93 63 11 / 20 31 69 12   

Husk deadlines: 
INFO: d. 15 maj  2010  

LION nr. 6: d. 28 maj 2010  

 

Så mange lions var vi                                           

pr. 31  3. 2010:   

I 106B : 2983 -  i  123 klubber.  

I MD-106: 6.918 -  i  316 klubber. 

 

Kalender  
Se det sidste nye på 106B s  kalender på LionsOffice. 

Seminarer for VP, sekretærer, YCE og aktivitetsudvalg d. 10, 11 og 17 maj. 
Seminar for trivsel og fornyelse d. 29, 30 maj og 6. juni  

Tilmelding på kalenderen  

Årsmøde 2010 afholdes i København d. 12. juni 2010.  
Tilmelding på kalenderen på Lions Office senest 7. maj  


