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Kære lion. 
Så starter et nyt klubår, et ubeskrevet blad, som vi skal i gang med at fylde ud med gode og 
spændende møder og interessante aktiviteter, til glæde for det samfund, som Lions et en stor del 
af.  

De fleste klubber har skiftet ud på posterne så nye er kommet til, således også i distriktets ledelse 
hvor jeg nu tager over efter Peter Møllnitz. 
Jeg vil benytte lejligheden til at takke Peter og selvfølgelig også Peters hustru, Bente, for vejled-
ning og gode råd under Ellas og mine forberedelser til posten som distriktets leder  Distriktsgu-
vernør.  

Distriktsguvernør  et fremmed ord i de fleste danskeres mund, men titlen, hvor fremmed den 
end lyder, dækker jo bare over jobbet som distriktets daglige leder, et job, jeg har rykket nogle år 
ud min kalender for at udfylde og jeg ser med spænding frem til opgaven.  

Hvad vil jeg så? 
På Lions Office kan du se den præsentation jeg viste på distriktsmødet i Fjerritslev, en præsentation der rummer 4 søjler:  
Synlighed, kvalitet, trivsel og respekt. Disse 4 søjler er afstemt med de 3 øvrige distriktsguvernører og er altså det gennemgåen-
de tema i Lions Danmark i klubåret 2009-10.  

Synlighed!  
Tør vi vise vor familie, kolleger, naboer og venner at vi er lion og fortælle dem hvad det er vi beskæftiger os med?  Tør vi ikke, 
det kan vi ikke forvente at omgivelserne tror andet end at vi er en lukket kreds, en loge, man ikke kan få lov til at deltage i. 
Kvalitet! 
Hvis vi alle løser vore opgaver, bare lidt bedre en vor forgænger, løfter vi i fællesskab hele niveauet  tør vi hæve vort ambiti-
onsniveau? 
Trivsel! 
Rigtig mange forlader os inden for de første 4-5 år og angiver dårlige aktiviteter, kedelige og forudsigelige møder og manglende 
ledelse som årsag. Alle 3 argumenter kan der gøres noget ved, deltag i distriktets uddannelsesseminarer og få de værktøjer der 
kan løse problemerne. 
Respekt! 
Husk at vi alle er lions i vor fritid, også din klubkammerat - hav respekt for at der både er familie og arbejde der kommer før 
Lions.  

I fremtiden udkommer 106B INFO i 2 udgaver, en kort med P-posten til klubbens præsident og en mere fyldig på Lions Office 
(se nederst på denne side). Årsagen til denne nyskabelse er et forsøg på at reducere portoomkostningerne på kontoret i Hillerød 
ved at minimere indholdet i P-posten. Så led være med at udsende INFO. Det kan vi ikke, vi er forpligtet til at udgive det og får 
endda tilskud fra USA til det.  
106B INFO er ved at udvikle sig til et medie der giver oplysninger om de forskellige områder Lions beskæftiger sig med men er 
også en vigtig kilde til inspiration klubberne imellem.  

Mens du læser dette INFO er jeg på vej til Minneapolis for at deltage i Lions DG seminar og senere det internationale  
Convention men herom i næste nummer af 106B INFO  

Jeg vil ønske dig og dine en rigtig god sommer.  

Med lionshilsen 
Erik Jørgensen 
Distriktsguvernør 2009-10 

Hent eller læs hele nummeret på Lions Office / MD106 / Distrikt 106B / Velkommen til 106B 



 
LEO CLUB VIBORG KOM GODT FRA START.  

Umiddelbart efter 1. kabinetsmøde i august 2008 og efter en kraftig opfordring af DG Peter Møllnitz om at 
stifte flere LEO klubber rundt i distriktet, tog ZF Ole Engedal udfordringen op og fik hurtigt arrangeret det 
som en zoneaktivitet. 
Umiddelbart efter 1. præsident møde blev det fostret som en idé, så tanke og handling kunne omsættes til 
virkelighed. Efterfølgende meldte 4 klubber sig med en LEO adviser, der har deltaget i flere møder, hvor 
man først har opsat specifikke kriterier til mulige medlemmer og siden hen inviteret til 3 informationsmø-
der før selve stiftelsen fandt sted med Lions Club Fjends som moderklub. 
Torsdag den 18. juni 2009 var der stiftende generalforsamling i Viborg Lounge, hvor 6 nye medlemmer 
skrev under på vedtægter og indmeldelsesblanketterne. 3 andre medlemmer deltog ikke i aftenens møde 
pga. eksamensforberedelse, men har indvilliget i at blive LEO medlem. Klubben trækker kraftig ned på 
gennemsnitsalderen i zonen med en alder mellem 21 og 26 år. Den første bestyrelse består af:  

Præsident  Amalie Bendix 
Vicepræsident Henrik Lund 
Sekretær  Helle Nørremark 
Kassér  Torben H. Andersen 
Under stiftelsen var der besøg af LEOD Lasse Borgbjerg, kommende LEOC Kim Beyer, LEO Adviser 
Rolf Bücking, LC Viborg, LEO Adviser Eva Staal, LC Viborg Borgvold og ZF Ole Engedal. Andre til-
knyttede Advisere er Per Fack, LC Fjends og Lars Henriksen, LC Tjele og VZF Poul Linnemann fra LC 
Viborg. 
Klubben har besluttet sig for at afholde chartringsfest den 14. november 2009. Nærmere herom senere. 
Samme dag som stiftelsen fandt sted, var man i dialog med endnu 2 mulige medlemmer, der har startet 
egen IT virksomhed op, så der er absolut potentiale for at klubben vokser sig større før chartringen. 
Der blev udvekslet mange tanker og idéer fra de nye medlemmer under mødet og selv efter vi andre havde 
pakket sammen, var der stadig nogle der stod på P-pladsen og ikke kunne komme derfra, fordi de havde så 
mange spændende ting at snakke med hinanden om. 
Jeg vil ønske hjertelig tillykke til alle nye medlemmer, der nu har åbnet dørene for sig selv til nye udfor-
dringer, oplevelser og erfaringer såvel lokalt som globalt. VELKOMMEN I ZONEN.   

Ole Engedal, ZF & 
IRC elect 
LC Fjends, Region 2, 
Zone 3.  



Veteranbilkørsel  

Lions Club Hjørring Vendia havde lørdag den 6. 
juni 2009 for tredje år i træk arrangeret veteran-
biludstilling og kørsel i byens gader med publi-
kum.   

Aktiviteten er baseret på dels veteranbilejernes 
vederlagsfrie medvirken (35 biler deltog), og på 
henvendelse til en lang række sponsorer, hvis fir-
malogo herefter kunne præsenteres på bilerne.   

Udstillingen af bilerne var henlagt til den centrale 
del af byens gågade, hvor bilerne stod i en god 
times tid. 
Efterfølgende var der mulighed for at publikum 
kunne sikre sig adgang til en køretur i en af de 
gamle smukke biler. Adgangsbilletten hertil kun-
ne sikres ved køb af en billet, der samtidig funge-
rede som lodseddel med mulighed for at vinde en 
række attraktive gevinster.   

Inden bilerne blev taget i brug til kørsel med publikum kørte hele kortegen en lille tur gennem gågaden og 
tilbage til udstillingspladsen, idet et mindre antal af bilerne gjorde holdt ved et plejecenter i bymidten, 
hvor en gruppe af stedets beboere blev afhentet og fik en lille byrundtur.    

Hele aktiviteten var begunstiget af et fantastisk godt vejr, så den må på alle måder betegnes som en succes.   

Det forventes at der vil kunne være omkring 60 .000. til aktivitetskassen, og det er hensigten at disse mid-
ler skal tilgodese forældreløse og forladte børn i Afrika.   

Anker Christensen 

LC Hjørring Vendia 

 

Jeg fik et opkald

 

af en af vore gode lions. Han havde netop haft en oplevelse, han ikke troede, var mulig.  

Han havde foreslået en klub et nyt medlem, en person, ca. 40 gammel, han kendte godt som en rigtig snus-
fornuftig fyr, med "begge benene på jorden", som man plejer at skrive. 
Da der ikke rigtig skete noget følte han at han ville følge op hos klubben fik han svaret det er kun  
klubbens medlemmer der kan foreslå nye medlemmer og da der ikke er nogen der kender vedkomne, 
kan vi ikke optage ham

  

Denne opringning får mig til at tænke på, om det ikke ved tiden at man i klubberne giver vedtægterne et 
serviceeftersyn, ikke mindst i forbindelse med optagelsen af nye medlemmer.  

I mens står der en ung mand, der ikke kan komme ind og deltage i vort humanitære arbejde. ærgerligt  

Erik Jørgensen 
DG 



Årsmøde 2009:  

Per K. Christensen ny ID elect  

LC Herning Uldjyden inviterede alle Lions-medlemmer til Årsmøde 2009 den 
13. juni. Arrangementet klappede flot. Årsmødet forløb rigtigt godt. Fuldt for-
tjent, at det formentligt var det m 
est velbesøgte årsmøde nogensinde eller i hvert fald i mange år.  

Der var over 300 delegater.  

GRF Kay Pedersen havde lagt en mødeplan, der overraskende indeholdt meget 
lidt tørt Lions-stof. Det faldt i tilhørernes smag. Det formelle der skulle på plads var bla. en vedtægtsæn-
dring, således at der skal vælges en 2. VDG i distrikterne. Lions Handicapfond blev nedlagt. Europa Fo-
rum skal strammes op. Lions Pris-modtagerne blev omtalt; men må ikke nævnes her af hensyn til pressen. 
Årsberetningerne fra fagområderne blev godkendt.  

En stor og uventet overraskelse var det, at Lotte Heise dukkede op. Ikke for at promovere sig selv; men for 
at fortælle om incest, og hvad det gør ved ofrene. Stærke sager. Her kan Lions hjælpe en god sag. En gæst 
fra Afrika, Katrin Rohde, fortalte om sit arbejde i Burkino Faso. Hun gør en stor forskel med god hjælp fra 
Lions Danmark.   

Den store tilstrømning skyldtes bla. at årsmødet skulle vælge en kandidat til ID-posten fra Danmark. ID 
står for international director. De to kandidater var GRF Kay Pedersen fra 106 C og PCC Per K. Christen-
sen fra 106 B. Sidstnævnte blev valgt efter en fair valgkamp. Helt naturligt for Lions ! Tillykke til Per. 
Rent formelt er han nu Danmarks kandidat til ID-posten. Næste trin er en præsentation ved Europa Forum 
i september 2009 i Tampere i Finland. Selve valget til ID sker efter planen ved Convention i 2010 i Syd-
ney, Australien.  

Årsmødet i 2010 blev promoveret af LC København, inden GRF Kay Pedersen afsluttede dette års årsmø-
de og takkede alle for fremmødet og den positive medvirken.  

Ole Kjærsgaard 
DS   

 

LIONS:  TAK FOR SAMARBEJDET

  

Lions-året 2008-2009 lakker mod enden. Det slutter helt formelt den 30. juni 2009.  

Tak for alle jeres fine referater af klubmøder i årets løb. Det har været interessant læsning.  

Til slut vil jeg bede jer om at sende de sidste referater fra dette klubår ind på: referat.b@lions.dk

  

Frist: 30. juni 2009.  

Til slut vil jeg takke mange gange for det gode samarbejde, vi har haft i årets løb 

Mange sommerlige Lions-hilsner 

Ole Kjærsgaard 



 
LC Rold Skov har haft meget stor succes med brilleindsamlingen, se annonce som var grundlaget 
for succen  

Ta de brugte briller med til valget 

Dine brugte briller kan gøre en meget stor forskel for fattige 

den tredje verden. Mange svagtseende mennesker formår simpelthen ikke at skaffe penge nok til køb af 
et par ganske almindelige briller, og er derfor ikke i stand til at passe et arbejde eller gennemføre en 
skolegang. 

På selve valgdagen opstiller Lions klubberne i Rebild Kommune kasser til brugte briller udenfor selve 
valglokalet, og straks efter valget bliver alle brillerne sorteret, renset, ud- målt og pakket, klar til afsen-
delse til en lokal lionsklub i det udviklingsområde, der lige nu trænger hårdest. 

Som sædvanlig ved lionsarrangementer bliver alt arbejdet udført af frivillige og den nødvendige admini-
stration betales af medlemmerne selv gennem deres årlige medlemskontingent. Den lokale lionsklub, 
der findes faktisk mere end 44.000 lionsklubber fordelt over hele kloden, er garant for at brillerne kun 
uddeles til de fattigste. 

Hovedparten af brillerne sendes til udviklingslande som Afrika, Indien og Sydamerika, hvor behovet er 
enormt. Et af de mere specielle områder er Burkino Faso, hvor danske lions har arbejdet med forskellige 
former for synsbevarelse i en årrække. Lige fra i tusindvis af operationer for grå stær til undervisning i 
almindelig ansigtshygiejne, samt udlevering af A-vitaminer. Dette store arbejde bliver løbende betalt af 
danske lionsklubber der skaffer pengene gennem forskellige lokale arrangementer. 

Alle briller kan bruges, også solbriller. Sidstnævnte er en meget stor hjælp for mennesker i den første tid 
lige efter en øjenoperation, da det skarpe lys ellers kun kan undgås ved at hylle hele ansigtet ind i et tør-
klæde. 

Dine gamle briller kan altså gøre en stor forskel. Find dem hellere frem med det samme.     

Maj-Britt Drastrup- Fjordbak 

LC Rold Skov.             

Der blev indsamlet mange briller denne dag  



  
TAK   

Et år er gået, og i Lions betyder det, at mange skal afløses på de ledende poster.  
Også for mit vedkommende sker der en mærkbar ændring. 
Et spændende om Distriktsguvernør for 106B er slut. Det har været et år med mange 
spændende udfordringer og oplevelser og  håber jeg  et år til gavn for organisatio-
nen og ikke mindst distriktet. 
Jeg kan se tilbage på dejlige møder med jer, lad mig i flæng nævne: Klubbesøg, 
Midtvejsmøder, Distriktsmødet i Fjerritslev og Årsmødet i Herning. For mig har  
disse møder været en succes. En succes, da vi åbent har kunnet diskutere måden at være Lions på. Hvis vi 
ikke en gang imellem ser os selv i spejlet, opdager vi måske for sent, at der skal fornyelse til.  

Jeg vil derfor hermed gerne af hjertet takke alle Lions for et godt og konstruktivt år. Det var måske ikke 
alle de ønskede mål vi nåede, men lad os love hinanden, at vi også fremover vil arbejde for en styrkelse af 
Lions, og fortsat arbejde for trivsel, fornyelse og synlig.  

I det kommende år håber jeg at se rigtig mange af jer ved et eller flere af de mange gode seminartilbud di-
striktet tilbyder. Kun ved uddannelse og gensidig inspiration kan vi forny og styrke vort arbejde.  

GOD SOMMER OG TAK FOR 2008  09  

Peter Møllnitz, afgående DG. 

 

Stof til The 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 juli  2009  

The Lion nr. 1: d. 11 august  2009 

 

Så mange lions var vi                                           

pr. 31-05. 2009:   

I 106B : 3048 -  i  123 klubber.  

I MD-106: 6.965 -  i  315 klubber. 

 

Kalender  
Se 106B s  kalender på LionsOffice. 

Tilmeldinger samme sted 

OBS! OBS!  
Klubårets 1ste kabinetsmøde. afholdes lørdag d. 22 august  2009.  

Alle lions er velkomne til at deltage. Tilmelding til DS Steen Madsen 
på ds.b@lions.dk  senest 16 august 2009 
Frokost for egen regning 


