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Gode lions,
så kommer efteråret så småt snigende ind over os og klubberne er ved at komme
i gang efter en lang sommerferie. Jeg ser frem til at læse referater fra klubberne
om spændende møder, oplevelser og aktiviteter, alt sammen noget der er med
til at skabe trivsel i klubberne god fornøjelse.
Tiden er også kommet for de årlige midtvejsmøder. Invitationen er sendt til din
præsident så det er bare med at fylde bilen op med klubkammerater eller din
ledsager.
Emnerne i år er misbrugsbekæmpelse samt de danske hospitalsklovne.
Tilmelding til distriktssekretæren på ds.b@lions.dk eller via kalenderen på Lions Office, senest d. 20.
oktober.
På gensyn.
Pr imær f ir maadr ess e
Adr esselinj e 2
Adr esselinj e 3
Adr esselinj e 4

Siden sidste INFO er der afholdt kabinetsmøde i Rebild. På mødet besluttede kabinettet at distriktet nedsætter et udvalg til at arrangere ungdomslejre i de år hvor der ingen arrangør har meldt sig. Det er vigtigt
for mig at gøre opmærksom på at klubber og zoner har 1ste prioritet som arrangør og at distriktet først går
ind hvis dette ikke lykkes de unge mennesker skal have deres lejre, det ansvar har vi.
Læs hele referatet på Lions Office.
Har din klub eller zone interesse i at stå som arrangør af én af distriktets ungdomslejre fra og med 2011
skal I bare kontakte YCEC Lasse Borgbjerg på ycec.b@lions.dk snarest så skal han nok sørge for at I
kommer godt i gang.
Telef on: 31 3 2 33 34
Fax : 31 32 33 35
E- mail : nogen@ex ample.com

På guvernørrådsmødet i København sidst i august måned blev det besluttet at næste års synlighedskampagne løber af stabelen i uge 18.
Der nedsættes en arbejdsgruppe til at stå for gennemførelse af kampagnen og man vil forsøge at finde en
fælles modtager af donationer fra de pengegivende aktiviteter der bliver gennemført således at det vil blive
størst mulig interesse fra pressen for kampagnen.
Der vil blive givet nærmere meddelelse til klubberne når tiden nærmer sig.
Med lionshilsen
Erik Jørgensen
Distriktsguvernør

Hent eller læs hele nummeret på Lions Office / MD106 / Distrikt 106B / Velkommen til 106B
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Lions Club Randers Gudenaa donerer kr. 50.000
Som noget ekstraordinært har Lions Club Randers Gudenaa i
forbindelse med sit 40 års jubilæum valgt at donere et beløb
på kr. 50.000 til igangsætning af nye informative gadeskilte i
det cen-trale af Randers By. Projektet er igangsat og det første
skilt blev opsat den i Danmarks 1. gågade: Houmeden.
De nye skilte skal fortælle om den historie, der er knyttet til
de enkelte gadenavne
Jeg kan nævne navne som Houmeden, Dytmærsken, Torvegade,
Kereveder og Integade .
De nye gadeskilte, som skal placeres under de nuværende skal
være med til at fortælle om byens historie for byens borgere og
turister.
De skal i korte træk fortælle om personer særegne navne på byens
gadeskilte som er kendetegnende for handelsbyen Randers.
Det er vores hensigt med denne donation, også at være med til
at brande Byen Randers.
fortæller klubbens præsident, Henning Christensen.
Vi vil også på denne måde vise og gøre det synligt, at vi
Lions/Løver også er en del af Randers.
Lions Club Randers Gudenaa har dog også i tidligere år givet penge
til almennyttige formål f.eks. indkøb af smertepumper, iltmålingsapparat til Randers Centralsygehus og bidrag til Sct Mortens Kirkes
klokkespil.

Præsident Henning Christensens tale ved opsætning af de informa-tive vejnavneskilte, tirsdag den 18. august 2009.
Lions Club Randers Gudenaa har gennem 40 år gjort en stor indsats for at leve op til Lions formål og motto
We serve primært til humanitære formål, men også ind imellem almennyttige formål som nu etableringen
af informative vejnavneskilte.
Klubbens aktive medlemmer har ved personlig indsats gennem årene formået, ved mange forskellige aktiviteter, at fremskaffe betydelige midler til at støtte formål væsentligst i lokalområdet.
Klubben har således gennem alle 40 år ydet ca. kr. 5.300.000 til formål i lokalområdet bl. a. etablering af
Lions Børnecenter og så videre.
Herudover er der ydet for ca. 800.000 kr. til internationale formål.
Klubben har gennem alle år haft et rigtigt godt samarbejde med Randers kommune, specielt kommunens social forvaltning, når vi skulle finde relevante emner til vor uddeling af humanitære og sociale midler, som det
offentlige af forskellige årsager ikke har haft mulighed for at understøtte
Men klubben har også ønsket at synliggøre sig på anden måde, og donationen på kr. 50.000 til igangsætning
af nye gadeskilte i det centrale af Randers til historiske gadeskilte i Randers blev således besluttet som noget
ekstraordinært i forbindelse med klubbens 40 års jubilæum.
Det er vores hensigt med donationen, at være med til at brande byen Randers og vise, at Randers har en
række gode historier at fortælle. Vi vil også på denne måde vise og gøre det synligt, at vi Lions/Løver også er
en del af Randers.
Jeg er sikker på, at byens befolkning og turister på vej rundt i byen vil mærke historiens vingesus, når de læser
vejenes forklarende tekster.
Lions Club Randers Gudenaa
Henning Christensen
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Lions cykelløbmed 72 våde deltagere i Ry
Børne Cykelløbet de små s cykelløb
Først et flot felt af børne cykelryttere på i alt 26 unge op til 10 år i alder, hvor arrangørerne kunne glæde
sig over, at hele feltet var iført cykelhjelm, som Lions havde opfordret til. Dejlig at se.
Det var fantastisk at se de unge kæmpede for at trampe i pedalerne. Det regnede ofte og blæste en hård
vind. De unge var bare rigtigt seje. Sveden piblede frem på alle og samtidigt med smil og glæde.
Efter cykelløbet stod ansatte fra Sparrekassen Østjylland klar med vand. Alle fik en pose med en vanddunk fra Nordea og godt til maven fra Kvickly.
Asbjørn Andersen med start nummer 23 kørte 13 omgange på den ca. 1000 meter bane.
Børnene cyklede 30 minutter og det er faktisk rigtigt meget
når alle trampede så hårdt i pedalerne. Der var mange stolte
forældre blandt tilskuerne, og ikke uden grund.
Cykelløbet for de store
Vandet stod ned fra oven og Computerefolkene på speaker
vognen måtte krybe i ly for regnen.
Trods vand og blæst stillede 46 cykelryttere op klar til start.
Der var faktisk kun 3 afbud så det var flot fremmødt. Der var
sågar en cykelrytter fra Rusland - Pavel Kulagin - som for tiden er på arbejde i Ry.
Det var vanskeligt for de mange omgangstæller at notere på grund af regnen. Alle holdt ved og rytterne
trampede rigtigt meget i Pedalerne. 45 minutter med fuld knald på frem og tilbage på den ca. 1000 meter
bane. De kan cykle i Ry og resultatet var frisk luft i lungerne og knap 60.000 kr. til hjælp til en handicapbus til plejehjemmene i Ry og Gl. Rye.
Optællingen på scenen var vanskeligt med regnen piskende ind over papir og computer.
Manuel optælling blev foretaget og to ryttere udnævnt blev noteret som de der havde kørt flest omgange.
Da de begge havde det samme antal omgange måtte en lodtrækning til. Den ene rytter Bjarne Clausen
- fik så gaven fra Luna en cykel computer.
Hovsa - Da alt blev tastet ind viste det sig at Andreas Poulsen, Ry med nummer 75 sørme havde kørt
25 omgange, hvilket var den rigtige vinder, og en beklagelig fejl fra arrangørernes side, som Lions bedst
muligt rettede op på ved, at Andreas blev hædret senere på scenen og fik gavekort til Restaurant Sønder
Ege til et beløb på 1000 kr.

Hvem fik den fine nye TREK cykel fra Ry Cykel & Knallert service.?
En spændende lodtrækning blandt alle ryttere afgjorde at en
cykelrytter kunne trække hjem med en helt ny TREK cykel
fra Ry Cykel & Knallert service. Det blev rytter med nummer 70 - Line Clausen fra Ry - . Cykelhandleren har lovet
at tilpasse cyklen så Line har mest ud den eller kunne vælge
en anden.

3

100 deltog i løbene Rundt om Ry

Lørdagens 5 og 10 km. løb i Rundt om Ry havde samlet 100 deltager, og da det regnede før, under og efter løbet, må Lions være tilfredse men skuffede i forhold til hvad vi havde forventet til
dette nye initiativ. Det skal dog ikke afskrække os fra at gentage det til næste år, hvor Lions så må
håbe på bedre vejr. Det er planlagt til at blive afviklet først i juni måned 2010.
Løberne udtrykte tilfredshed med ruten og afviklingen, så der er bestemt noget at bygge videre på
og få skabt en tradition om et årligt løb i naturen omkring Ry.

Mange besøgte Lions Loppemarked

5 friske løver, Kirsten Jørgensen,
Susanne Thomsen, Birgit Baggesen, Else Houbak og
Anette Hjorth

Lions Club Sct. Catharina, Hjørring
Allerede inden loppemarkedet åbnede lørdag den 12 september, var der mange mennesker, opstillet foran
Sindal Mølle. Alle ventede at gøre et godt fund.
I det seneste år, havde Lions samlede lopper ind, der var næsten alt lige fra strikkede grydelapper til en
mindre læder stue.
Da dagen var omme, var Møllen næsten tom. Sct. Catharine havde endnu lavet et godt overskud.

4

Kære Løve ! Hvornår har du sidst været inde på www.lionsoffice.dk ? Hvis du har glemt dit kodeord til
LionsOffice, klikker du blot på "..glemt dit kodeord.." på login siden til LionsOffice
1. Du kan selv vælge et kodeord. Vælg menupunkt Værktøjer -> Skift kodeord
2. Der er indsat en ny menu i højre side - "Find hurtigt rundt". Den viser de mest almindelige funktioner
3. Du kan se din klubs minimatrikel i LionsOffice. Vælg menupunkt Medlemsinfo -> Rapporter -> Klub
datablad
4. Du kan sende e-mail til alle klubmedlemmer med én e-mail adresse! E-mail adressen er
KLUB.xxx@lions.dk, hvor xxx er klubbens webnavn - se klub databladet
5. Alle lions medlemmer har en lions e-mail adresse der aldrig ændres. Den er MEDLEM.nnn@lions.dk,
hvor nnn er medlemsnr - se klub databladet
6. Alle klubbens udvalg har e-mail adresser - se klub databladet (Vælg Rapport-type: Udvidet). Har
KLOA indrapporteret alle udvalg og udvalgsmedlemmer?
7. Kun lions medlemmer kan anvende lions e-mail systemet. På den måde forhindrer vi spam (=uønsket
e-mail)
8. Klubbens eksterne e-mail adresse er xxx@lions.dk, hvor xxx er klubbens webnavn - se klub databladet. OBS: Denne adresse er åben for ikke-lions
9. Klubbens hjemmeside er xxx.lions.dk, hvor xxx er klubbens webnavn - se klub databladet
10. KlubCMS er et hjemmesidesystem der stilles GRATIS til rådighed for klubberne
11. Du har ansvaret for at dine medlemsdata er korrekte, herunder specielt din personlige e-mail adresse
12. KLOA er ansvarlig for alle klub relaterede data, og kan hjælpe dig hvis du har problemer med dine
medlemsdata
13. Distrikternes månedsbreve (DG-nyt) finder du i LionsOffice
Lions er på YouTube. Der kommer jævnligt nye lions videoer. Klik ind på www.youtube.com/user/
lionsclubsorg
Med venlig løve hilsen
Morten Løvschall
ITD
Stof til The Lion og INFO
sendes til

Så mange lions var vi

PRC Anette Hjorth
Møllebakken 3
9870 Sindal
e-mail: prc.b@lions.dk.
tlf. 98 93 63 11 / 20 31 69 12

pr. 31.08. 2009:
I 106B : 3020 - i 123 klubber.
I MD-106: 6.913 - i 314 klubber.

INFO udgives af distrikt 106B.
Redaktør: PRC Anette Hjorth
e-mail: prc.b@lions.dk
tlf. 96 93 63 11 / 20 31 69 12

Kalender
Se 106B s kalender på LionsOffice.
Kabinetsmøde d. 24. oktober
27 oktober Midtvejsmøde i Aalborg
29 oktober Midtvejsmøde i Viborg
31 oktober Guvernørrådsmøde i Randers
Nærmere info og tilmelding på distriktets kalender på Lions Office
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Husk deadlines:
INFO: d. 15 oktober 2009
The Lion nr. 2: d. 07 oktober
2009

