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Gode lions.
Nu er vi kommet godt i gang med arbejdet i Lions, mange aktiviteter har været afholdt og mange donationer er allerede givet, alt sammen noget jeg har
læst mig til i de mange referater fra klubber og zoner jeg har modtaget, det
har været spændende læsning.
Jeg har allerede været på en del klubbesøg og det er én af de opgaver, jeg som
kabinetsmedlem og nu som guvernør virkelig ser frem til, det er meget inspirerende og altid en god oplevelse.
Et af Lions formål er, gennem ungdomsarbejdet, at hjælpe med til at skabe og
opretholde en atmosfære af gensidig forståelse mellem verdens folkeslag.
Midlerne til at opnå dette er dels udsendelse af unge til lejre i andre lande,
dels at etablere lejre for unge fra andre lande.
Distriktet afholder 1 eller 2 lejre om året og i 2010 står klubberne i Dronninglund for arrangementet. Herefter har distriktet ingen klub eller zone klar til opgaven hvorfor distriktets udvalg bliver arrangør. Vil du have den positive oplevelse til at være med til at arrangere en sådan ungdomslejr skal du kontakte YCEC Lasse Borgbjerg, ycec.b@lions.dk han vil glæde sig til at høre fra dig.
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At sende unge mennesker ud til lejrene i udlandet betyder også at vi skal tage imod unge her lige så mange som vi sender ud og her har der været store problemer med at finde værtsfamilier for homestay inden og
efter lejrene. Overvej om du ikke skulle prøve den oplevelse det er at have en ung fra en hel anden kultur
boende i en uge eller to, måske er det også noget for din nabo eller kollega man behøver absolut ikke være lion for at have denne oplevelse.
Også her kan du kontakte YCEC Lasse Borgbjerg, ycec.n@lions.dk for nærmere oplysning.
International Præsident Eberhard J. Wirfs motto Move to Grow indikerer at han ønsker at vi skal indstille
os på vækst, hvilket frit oversat betyder bedre og flere.
Bedre kan vi blive gennem træning og uddannelse og her glæder det mig at 6 af distriktets medlemmer netop har anvendt 2 week ends på at gennemgå Lions instruktørkursus og dermed står til rådighed for distriktets medlemmer på uddannelsesseminarerne.
Flere kan vi absolut også blive og det glæder mig at jeg i stort set alle de månedsbreve kan læse om initiativer for at få nye medlemmer. Desværre kan jeg også se at vi mister flere medlemmer end vi optager. Årsagerne kan være mange jeg kender dem ikke men mon ikke det drejer sig om synlighed, trivsel og ledelse
det må vi have gjort noget ved. Distriktets folder om uddannelse lå i sidste P-post, studer den.
Telef on: 31 3 2 33 34
Fax : 31 32 33 35

E- mail : nogen@ex ample.com

Jeg ønsker jer et godt efterår.
Med lionshilsen
Erik Jørgensen
Distriktsguvernør
Hent eller læs hele nummeret på Lions Office / MD106 / Distrikt 106B / Velkommen til 106B

Gør LIONS synlig
Gadekæmper veste (godkendte trafikveste)
Diverse brochurer om Lions Aktiviteter
Streamer Lions kamp mod blindhed, plakater
m.m.
Kan købes og erhverves i
Lions DK SUPPLY butik, Hillerød
Webbutik på Lions Office

Et godt eksempel!
LC Hadsten havde den 21. oktober 2009 besøg af DG Erik Jørgensen og fik fornøjelsen af at overvære optagelsen af et nyt medlem, Henning Bertelsen.
Skal vi nu til at bringe billede af distriktets nye medlemmer?
Nej, men dette skrives for at fortælle at LC Hadsten allerede
samme aften indførte det nye medlem i Lions Office
således at Henning Bertelsen fra første færd vil modtage
LION, 106B-INFO samt alle relevante nyheder med det
samme.
At Lions Danmarks statistikker er ajour fra starten er en
yderligere gevinst.
Distriktsguvernøren opfordrer alle klubber til at kopiere
LC Hadstens eksempel når de optager nye medlemmer
På billedet ses det nye medlem Henning
Bertelsen omkranset af sin sponsor
Jørgen Sørensen, klubbens præsident Søren
Tousgaard samt DG.

Midtvejmøderne 2009
På 2 velbesøgte midtvejsmøder i henholdsvis Aalborg og Viborg fik 260 deltagere et muntert indblik i hospitalsklovnens virke og hørte om den effekt klovnen har
på patienterne, både børn og voksne. Inden klovnen tog
over hørte vi hvorledes man kommer gennem 25 års alkoholisme og 17 års ædruelighed og så have overskud til
at fungere som behandler for misbrugere.
jeg ønskede at lave et program der skulle give mødedeltagerne noget at tænke over når de tager hjem fra en sådan aften udtaler distriktsguvernør Erik Jørgensen som
også håber på at mange flere vil deltage i næste års midtvejsmøder.

Operation Friendship 2010 i april og maj Værtsfamilier søges!
Af Lene Bendix, Distrikt 106B Operation Friendship Koordinator.
Her ses velkomstkomiteen i Aalborg Lufthavn i forbindelse med modtagelsen af vores australske gæster i april 2009.
Operation Friendship programmet har hvert år en udveksling mellem et australsk og et dansk
par, der gensidigt besøger henholdsvis Danmark og Australien. Under opholdet bor man hos australske/danske familier som gæster, mens man selv betaler selve rejsen. I år er det besluttet at
forsøge, at give to par fra hvert land muligheden for at deltage og grunden er, at der har været
så mange ansøgere, at der er nu en venteliste på at komme til at deltage.
De kommende to australske par, der skal deltage i vores udvekslingsprogram, Operation
Friendship, i foråret 2010 er nu udvalgt. Det betyder, at vi nu skal have fundet 8 til 10 værtsfamilier, der vil være værter for vores to australske par, der ankommer til Danmark omkring den 18.
april 2010 og som forventes at rejse hjem igen omkring den 16. maj 2010. Hver familie vil således være værter i ca. 5 til 7 dage. De australske gæster er officielle gæster ved det kommende
Distriktsmøde den 24. og 25. april 2010 i 106B.
De to par er henholdsvis Peggy og Colin Grifftith (59 og 60 år) samt Heather og
Johan Veltmeyer (65 og 66 år). Ingen af de to par har tidligere besøgt
Danmark. Begge par er nu pensionerede. Colin var før sin pensionering professor ved North South
Wales Landbrugsdepartement og
Peggy var før sin pensionering lærer. Heather arbejde før hun lod sig
pensionere som lærer på en skole
for handikappede mens Johan var
kvalitetschef. Begge par har i en
årrække været involveret i Lions
arbejdet.
Med henblik på at vores australske
gæster, der allerede nu er i gang
med at planlægge deres rejse, så
snart som
muligt kan begynde at kontakte deres værter, bedes interesserede værtsfamilier kontakte undertegnede snarest! Det er vigtigt at
huske, at den eneste egentlige kritiske faktor i dette fantastiske program er, at det SKAL lykkes at
finde værtsfamilier.
Så derfor giv jer selv en mulighed for at lære et par fra den anden side af kloden at kende
værtsfamilie for det kommende forårs Operations Freindship program .

bliv

Kontakt Lene Bendix, Operation Friendship koordinator, llbendix@gmail.com
eller på telefon 21236825 (mobil) eller hjemme på 86637733 senest den 1. december 2009.

Hjælp til IT-gruppen

Vi har behov for flere dygtige hænder og søger derfor hjælp til IT-strategi og teknik gruppen.
Har du lyst til, at være med til, at videreudvikle og sætte dit fingeraftryk på LionsOffice ?
Er du vant til at programmere ?
Kender du til professionel systemudvikling af webbaserede systemer ?
Kan du samarbejde med andre via internettet og være modtagelig for kritik ?
Kan du arbejde alene med komplekse udviklingsopgaver ?
Er du kreativ og fleksibel - uden at det går udover kvaliteten ?
Hvis du kan svare Ja til ovenstående så vil vi gerne høre fra dig !
Vi står p.t. overfor følgende opgaver: KlubIntra, Eventkalender og opgradering af KlubCMS. Endvidere
trænger LionsOffice til en overhaling af layoutet og justering af DebatForum.
LionsOffice er udviklet med PHP, MySQL og CSS.
Hvis du stadig læser denne annonce, så kontakt ITD Morten Løvschall på itd.md@lions.dk hhv.
29 48 29 07

Så mange lions var vi
pr. 30-09. 2009:
I 106B : 3010 - i 123 klubber.
I MD-106: 6.900 - i 314 klubber.

Kalender
Se 106B s kalender på LionsOffice. Tilmeldinger samme sted
LEO klub Viborg Chartres d. 14. november
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Klubårets 3die kabinetsmøde. afholdes lørdag d. 05.december 2009
Alle lions er velkomne til at deltage. Tilmelding til DS Steen Madsen
på ds.b@lions.dk Frokost for egen regning

Husk deadlines:
INFO: d. 15 november 2009
LION nr. 3: d. 2 december 2009

