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Kære lion.  

Så blev det hverdag igen! 
Ella og jeg er, i skrivende stund, netop returneret fra DG seminar og Convention 
i Minneapolis i USA og er klar til at tage fat på opgaverne i det kommende år 
som guvernørpar.  

Inden det, skal vi lige have bearbejdet alle de indtryk vi har fået ovre there , 
alene det at være sammen med så mange lions (14.000  15.000) fra hele verden 
som alle har det samme formål med deres virke i deres lionsklub  at hjælpe 
mennesker og samfund i nød.  

Selve DG seminaret drejede sig om at give deltagerne værktøjer til deres virke som guvernør i det kom-
mende klubår. Når man tænker på at der er 753 distrikter i Lions International og at uddannelsen er tilrette-
lagt således at alle får den samme uddannelse må vi være glade for det uddannelsessystem vi har her hjem-
me og især i 106B som er på et væsentligt højere niveau end den vi fik i Minneapolis. 
Jeg håber at vor nyvalgte ID, Per K. Christensen, tager dette op i hans virke i den internationale bestyrelse.  

Sommeren har ikke kun været ferietid. 
I 2 byer, Nibe og Kjellerup, har der været arbejdet hårdt med at lægge sidste hånd på distriktets 2 ungdoms-
lejre. 
Nå du læser dette er lejre i fuld gang og jeg glæder mig til at skulle åbne lejren ved Kjellerup og til at delta 
i midtvejsfesten i Nibe.  

Den internationale præsident Eberhardt J. Wirfts motto Move to Grow er oversat til: Bevægelse fremmer 
vækst som skrevet under logoet nedenunder.  

Jeg vil ønske alle en god sommer.  

Med lionshilsen 
Erik Jørgensen 
Distriktsguvernør 2009-10                           

Bevægelse fremmer vækst 

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



Æres den, der æres bør.  
Fredag d. 19. hold Lions Club Vinderup sin  årlige sommerafslutning på sædvanlig vis med en spadsere-

tur i den  flotte natur i Hvidemose.  Derefter grillede klubmedlemmerne og aftenen gik med hyggesnak, 
sange og quizs. 
P. takkede Ole, der har været medlem siden 30.06.1987, for den flotte indsats han har gjort i Lions regi. 
Han har været præsident og i flere perioder kasserer. Ole har i mange år været primus motor for julelotteri-
et, der er klubbens mest indbringende aktivitet. P fortsatte med at sige, at Ole har været en rigtig mønster 
Lion, og at det  var med stor glæde, at han kunne udnævne Ole til klubbens 2. Melwin Jones Fellow . Det 
er fuld fortjent. P udtrykte ønske om, at Ole i mange år fremover vil være til rådighed for klubben. Han 
takkede også Oles frue Lone, fordi vi har fået lov til at låne Ole i alle de timer, der er gået med som P. og 
K. og møder i de forskellige udvalg.  
Inden for Lions har Ole stort set beklædt alle poster, undtagen posten som tailtwister. Ole har igennem me-
re end 20 år stået i spidsen for vores julelotteri, og det er ikke alene Lions Vinderup, nej det er også Hol-
stebro, Struer, Lemvig, Trehøje vest, Fjends og Skive. Det styrer han med hård godt suppleret af Hans, og 
sidder der nogen, som er i tvivl om et eller andet, lyder det, spørg Ole . Og hans ord det vægter  
Ole er også det medlem, der har haft størst indflydelse på tilgang af nye medlemmer. 
Det er igennem årene blevet til mange.  
Vi har jo mange aktiviteter i klubben, hvor der til tider mangler folk, men er der én vi kan regne med, så er 
det Ole.  
Knud Philipsen havde været med i 25 år og ved denne lejelighed fik han overbragt bevis herpå 
Herefter fæstnede P. 25 års chevronen til Knuds klubnål og overrakte  blomster til Rita.  

To gæve gutter er med fortjeneste blevet hyldet i klubben. Alle klubmedlemmerne trykkede på næven og 
ønskede til lykke.   

Harry Klith  

  



    

Ved Lions Club Vinderups sommerafslutning  blev tidligere bank souschef Ole Pedersen  hædret 
med den fineste udmærkelse en klub kan give et medlem som tak for indsatsen nemlig medlem-
skab af "Melwin Jones fellows" og salgschef Knud Philipsen blev hædret  med et vedhæng til sit 
klubemblem for 25 års flot indsats. præsident Poul Vestergaard takkede begge for indsatsen. Og 
der var blomster til fruerne, der velvilligt havde lånt os deres mænd til arbejdet i Lions Club Vinde-
rup. 

Læs mere på Lions Office 

Harry Klith Sørensen 

 

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 august  2009  

The Lion nr. 1: d. 11 august  2009 

 

Så mange lions var vi                                           

pr. 30-06. 2009:   

I 106B : 3032 -  i  123 klubber.  

I MD-106: 6.949-  i  316 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  


