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Gode lion.  

Når du læser dette nummer af 106B-INFO er der ikke langt til jul og klub-
berne har travlt med aktiviteter, både pengegivende til at fylde aktivitets-
kassen op men ikke mindst med at skabe juleglæde til de, der ikke selv har 
midler og muligheder for at klare det.  

Disse aktiviteter er med til at gøre Lions synlig i gadebilledet og giver os 
mulighed for at oplyse offentligheden om vort virke.  

Conventionslotteriet 2010 er nu i klubberne og jeg vil opfordre jer til at 
købe dem, enten selv eller at klubben køber et antal til fordeling blandt 
medlemmerne. Prisen er 30 kr. Billigt for en rimelig chance for at kunne 
vinde en rejse til Sidney for at deltage i Lions Convention  en fantastisk oplevelse.  

Julemåneden er også måneden hvor vi samles i klubberne til det festlige julemøde sammen med vore  
ledsagere, hvor vi så kan glæde os over de resultater vi har opnået i første halvdel af klubåret og se 
frem til oplevelser i næste halvdel. God fornøjelse.  

Nu er første halvår ved at rinde ud og det er ved tiden at stoppe op og se om vi nåede de mål vi havde 
sat os eller om vi skal korrigere så vi når i mål. 
Jeg vil benytte lejligheden til, på hele kabinettets vegne at takke for modtagelsen i klubberne ved vore 
besøg. Netop klubbesøgene en én af de gode opgaver vi har da disse besøg fortæller om den mangfol-
dighed og iderigdom som Lions består af.  

Jeg ønsker alle lions og deres familier en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår.  

Med lionshilsen 
Erik Jørgensen 
DG     

Hent eller læs hele nummeret på Lions Office / MD106 / Distrikt 106B / Velkommen til 106B 
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Spontan reaktion fra løve der inviterede sin ledsager i byen.  

Efter at have deltaget i Midtvejsmødet 29. oktober i Viborg faldt det mig  
ind, hvor privilegeret man er som medlem af en organisation som Lions. 
 I dette indlæg vil jeg ikke fokusere så meget på førnævnte Midtvejsmøde,  
som i øvrigt må betegnes som rigtig godt  læs: Kort indlæg fra DG,  
to meget kompetente foredragsholdere med noget på hjerte inden for  
områder, som Lions organisationen støtter og med mulighed for at  
stille spørgsmål. I tilgift et lækkert måltid mad. Kort sagt en interaktiv  
og indholdsrig aften, der er værd at gå i byen for  og så oven i købet  
sammen med sin ledsager.  

Netop det at gå i byen  og invitere sin ledsager med  skal være mit tema. Den lidt dårlige samvittighed, 
hver gang vi løver lader ledsagerne sidde tilbage derhjemme, er vel ikke ukendt. Og alle de gange, hvor 
ledsagerne stiller op som uvurderlige hjælpere ved Lions mange pengeindbringende aktiviteter. Til gen-
gæld har vi mulighed for at invitere vore ledsagere med til klubaftener og møder med f.eks. foredrag, virk-
somhedsbesøg og aktiviteter til fælles inspiration og berigelse. Ved distrikts- og årsmøder, er der arrange-
ret spændende programmer med udflugter, oplevelser og overraskelser for vore ledsagere, mens vi løver er 
i mødesalen. Al dårlig samvittighed er som forduftet, når vi ser de begejstrede ledsagere vende tilbage om 
eftermiddagen.  

Ved Midtvejsmødet i Viborg havde jeg den fornøjelse at invitere min ledsager med. Hun reflekterer stadig 
over det begejstrende og underholdende indslag om hospitalsklovne og det levende og tankevækkende fo-
redrag om alkoholisme som en alvorlig afhængighedssygdom. Samværet med andre løver og deres ledsa-
gere 

 

og middagen, den mest lækre og møre oksefilet, man kan forestille sig med hele svineriet og en 
rigtig god rødvin til  bliver der ligeledes reflekteret over. Alt i alt, en rigtig god aften.  

Med venlig hilsen 
Benny Nissen Raun 
LC Karup 
Kandidat til 2.VDG 106 B 

 

Melvin Jones Fellowship til chartermedlem i LC Gl. Estrup  

Du har været med lige fra klubbens chartring, og er dermed  
klubbens alderspræsident. 
Du har bestridt alle klubbens poster gennem din tid.  
Du har altid et vindende humør. Du siger aldrig nej, hvis du bliver  
sat på et job eller et problem. Du er klubbens faste skiltemand,  
så du kan skrive dig ud af problemerne. 
Du har også været én af dem, der har samlet gamle  
klubminder sammen - de kan ses her i aften. 
Du er også god til at lave bitterdram - og du glemmer den aldrig,  
når vi har et ærinde hos dig. 
Niels, klubben har besluttet, at du skal være Melvin Jones. 
For at gøre det på god Lions vis har jeg fået DG Erik Jørgensen til  
at hjælpe med at montere den helt specielle Melvin Jones nål.  

Præsident Bent Nielsen 
LC Gl. Estrup 
                                                                                                            Niels Bundgaard og fru Anne Katrine sammen           
                                                                                                            med DG Erik Jørgensen og præsident Bent   
                                                                                                            Nielsen  
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Lions Club Randers Gudenaa donerer kr. 175.000.  

Randers Egnsteaters foyer var fyldt  ,  da Lions Club Randers Gudenaa gennemførte sin årlige  uddeling, i 
år på ikke mindre end 175.000 kr.,  til en lang række forskellige humanitære og almennyttige formål i lo-
kalområdet og internationalt. 

Pengene til de forskellige formål kommer bl.a. fra clubbens bilnøglelotteri og julemærke-salg. 

Til 15 lokale formål i Randers blev uddelt i alt kr. 150.000 til bl.a. Dansk folkehjælp, Børn i Sorg, Kunst-
skolen Bifrost, Handikap Center kronjylland, Natteravnene, Hospice Randers, Mødrehjælpen og forenin-
gen Vennepunktet. De enkelte modtagere fortalte i forbindelse med uddelingen kort til hvilket formål, pen-
gene ville blive anvendt. 

Til 2 internationale formål uddeles kr. 25.000 bl. a. til projektet My Sisters i Etiopien. 

Søren Stampe fortæller, at My Sisters er en selvstændig NGO, der hjælper fattige kvinder i Etiopiens ho-
vedstad, Addis Ababa, som er en millionby, hvor mange kvinder lever et liv præget af ekstrem fattigdom, 
arbejdsløshed, sygdom, boligmangel og håbløshed. 

My Sisters hjælper hundredvis af kvinder og børn til et bedre liv. 

Her drives førstehjælpsklinik, socialkontor med en fadderskabsordning, bibliotek, vugge-stuer og børneha-
ver, ungdomsklub samt rådgivning omkring testning for HIV. 

Organisationen tilbyder økonomisk støtte, sygeplejehjælp og rådgivning, lektiehjælp samt diverse kurser. 

Grundlæggende er ønsket, at alle fattige kvinder skal kunne få hjælp hos My Sisters. 
Der kommer allerede 50 kvinder regelmæssigt til samlingerne, som har vist sig at være til stor hjælp og 
opmuntring. Lions Club Randers Gudenaa støtter dette projekt på 3. år.   

Gennem mere end 40 år har Lions Club Randers Gudenaa ydet ca. kr. 5.500.000 til humanitære formål i lo
kalområdet Randers bl. a. etablering af Lions Børnecenter. Herudover har clubben ydet ca. 800.000 kr til 
forskellige internationale formål. 

Lions Club Randers Gudenaa  

Henning Christensen 
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FULD FART FREM INTERNATIONALT.  

106 B er igen i år foran

 
Når I hver i sær læser denne udgave af 106 B INFO, har rigtig mange af jer gjort en fantastisk indsats for at 
hjælpe med brilleindsamling op til kommunalvalget og jeg glæder mit til at se, hvad der kommer ind på 
denne aktivitet. Brillerne kan afleveres til en embedsmand, der så kan aflevere dem til mig, når vi ses til 
nogle af vore møder og ellers kan de sendes til:  

Lions Brilleindsamling - Projekt Djursland 
Olaf Kahr 
Elholtvej 6 
Kærende 
8550 Ryomgård  

Jeg har også den udsøgte fornøjelse at udnævne 106B til det mest suveræne distrikt, hvad køb af projekter i 
minikataloget angår. Jeg kan med stolthed fortælle, at pr. den 7. november 2009 er status:Kr. 111.600 
Forsæt endelig med det, så vi kan slå rekord igen i år. Jeg er superstolte af jer. 
Med hensyn til Bukino Faso, glæder jeg mig til at se om min opfordring med at  
indbetale kr. 50 pr. medlem til Operation Gensyn, bærer frugt som sædvanlig.   

Det er endnu et af de projekter, hvor man virkelig er med til at gøre en forskel og som 
giver mange en nemmere hverdag. 
Jeg vil til slut ønske dig, dine klubmedlemmer og familie en rigtig glædelig jul og et 
godt nytår.  

Ole Engedal 
IRC 106 B 

 

Kandidat til 2. Vicedistriktsguvernør i 106B   

Lions Club Karup ser frem til Distriktsmødet 24. april 2010 i Hurup, Thy.  
Klubben har aldrig tidligere bidraget med en distriktsguvernør (DG) og har derfor 
valgt at indstille en af klubbens ildsjæle som kandidat til 2. Vicedistriktsguvernør 
(2.VDG) og håber på, at han de kommende år kan arbejde sig frem til DG  
positionen.  

Ildsjælen er Benny Nissen Raun, som er på vej til at trække sig tilbage fra aktiv 
tjeneste i det danske forsvar og fremover gerne vil bruge mere af sin fritid til Lions arbejde.  

Det er altid Benny, vi kan regne med som repræsentant for LC Karup til distriktsmøder og årsmøder, zone-
møder og midtvejsmøder. Han brænder for at gøre klubben mere synlig udadtil og især knytte den til den 
nationale og internationale sammenhæng, som Lions naturligt er en del af. Udover forskellige tillidsposter i 
LC Karup har Benny i en periode været zoneformand og p.t. er han en del af YCE-gruppen i multipeldi-
striktet.  

Her i Karup håber vi, rigtig mange vil tage vel imod Benny Nissen Raun og vælge ham som 2. VDG i  
106 B for klubåret 2010/2011.  

Torben Bøgh Jensen 
Præsident LC Karup 
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LEO Club Viborg er chartret  

En helt igennem perfekt dag i festlige rammer.  

Der var lagt op til en begivenhed af de helt store, da Lions Club Fjends stod fadder for 
LEO Club Viborg. Det var med en helt speciel og ubeskrivelig følelse, da jeg efter ønske 

fra de unge løver, 
havde fået tildelt rol-
len som toastmaster og kunne invitere 
alle gæster velkommen til receptionen 
og præcis som, når man står i Parken 
og skråler Der er et yndigt land ud 
over hele grønsværen ved en vigtig 
fodbold landskamp, rejste hårene sig 
på ryggen af mig og et mindre sug i 
maven fornemmede jeg også, da jeg 
efter måneders forberedelse kunne 
erklære de ceremonielle ritualer for 
værende i gang. 
For inden havde charter præsident 
Amalie Bendix budt velkommen til 
omkring 50 gæster, der var repræsen-
teret af samtlige klubber i zonen sup-
pleret med enkelte andre klubber, der 
havde fulgt processen med interesse. 
Flere klubber havde medbragt penge-
gaver, der er beregnet på, at LEO 

Club Viborg gennem aktivitetskassen, nu kan se frem til at udvælge et eller flere formål, deres penge skal 
doneres til. 
Viceborgmester Ib Bjerregaard fra Viborg Kommune, der tidligere havde været Lions medlem i LC Møl-
drup bød velkommen med en tale efterfulgt af distriktsguvernør Erik Jørgensen. LEO director Lasse Borg-
bjerg sikrede sig, at de unge løver en for en blev kaldt frem for at underskrive chartringsbrevet overværet af 
vicedistriktsguvernør Per Skovbo. Distriktsguvernør Erik Jørgensen tildelte hvert LEO medlem det sidste 
stik med en LEO nål. Af øvrige taler var der guvernørrådsformand elect Jens Peder Nielsen, LEO chair-
person Kim Beyer, Præsident for moderklubben LC Fjends Vagn Brogaard, uddannelses co-director Per K. 
Christensen og præsident fra LEO Club Aarhus Alexander Bergstrøm. Endnu en nål blev tildelt Per Fack 
fra Lions Club Fjends som LEO Club Viborgs officielle LEO Adviser. 
Da alt det formelle var overstået i den skønneste orden, var der salg af lodder til et lotteri, som LEO Club 
Viborg stod for med indsamlede sponsorerede gaver. Det indsamlede beløb blev her på kr. 3.600, som de 
vil beslutte, hvad beløbet skal bruges på ved deres klubmøde i december. 
Om aftenen var der stor gallamiddag i Viborg Lounge, med god mad og musik af det lokale orkester & , 
der primært spillede rock fra omkring kl. 21.00. Under aftenens middag var der i øvrigt også tale af YCE 
co-director Lene Lund Bendix.  
Som afslutning vil jeg tænke tilbage på en helt igennem professionel indstilling og perfekt planlægning af 
de unge løver og jeg er utrolig stolt over at have været en del af den zoneaktivitet, der sluttede med den 
happy ending vi alle havde sat kurs efter og jeg vil ønske klubben god vind fremover af hele mit LIONS 

HJERTE .  

Ole Engedal 
IRC 106 B  
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Kvindeklub donere hele overskuddet til de bryst opereret    

Den 4. oktober 2009 afholdte Lions Club Sct. Catharina, Hjørring det efterhånden traditionsrige kvindeløb. 
Det var sjette gang, at Lions står bag motionsløbet, som traditionen tro løbes i de naturskønne omgivelser i 
Hjørring Bjerge.   

Deltagelsen slog igen rekord, der var 190 kvinder som deltog i løbet.   

Der var sponsoreret flotte præmier fra byens handlende.    

Klubbens medlemmer havde bagt kage, boller og lavet 
kaffe til deltagerne efter løbet.   

Overskuddet fra løbet kr. 7.600 kr. blev doneret til "De 
brystopererede" Kræftens bekæmpelse.    

Hanne Kronborg 
LC Sct. Catharina Hjørring              

På billedet ses P Jeanette Ørtoft og S Hanne Kronborg             
sammen med bestyrelsen for de brystopererede  

 

Kære Lions Venner   

Med hensyn til januar nummeret af Info 106B så er DEADLINE d. 10. dec. 2009 

Så husk venner, send endelig i god tid så det kan nå at komme med 

Med venlig hilsen og ønsker om en glædelig jul.  

PRC Anette Hjorth   
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Guvernørrådsformand 2010-11 valgt    

VDG-gruppen 2009-10 har valgt PDG Jens Peder Nielsen, LC Kjellerup til deres formand 
for klubåret 2010-11.  

Jens Peder er 56 år gammel og gift med Anne-Grethe. Gennem 33 år og indtil for nylig har 
han arbejdet dels som leder og senest med planlægning og indkøb hos Grundfos, Bjerring-
bro.  

Jens Peder har været medlem af LC Kjellerup i 23 år og har gennem alle årene været meget 
aktiv i klub, zone og distrikt. Den foreløbige kulmination var i 2007-08, hvor han var Di-
strikt 106B s guvernør. I dag er han på andet år distriktets IT-ansvarlige.  

 VDG-gruppen ser frem til et konstruktivt samarbejde, og opfordrer alle lions til at tage godt 
imod Jens Peder.  

Jørgen Ploug, Per Skovbo, Niels Erik Mortensen og Kim Larsen   

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. 10 december  2009  

LION nr. 3: d. 02 december  2009  

 

Så mange lions var vi                                           

pr. 31-10. 2009:   

I 106B : 2992 -  i  123 klubber.  

I MD-106: 6.880 -  i  314 klubber. 

 

Kalender  
Se 106B s  kalender på LionsOffice. 

Klubårets 3die kabinetsmøde afholdes lørdag d. 5 december 2009 i 
Aars. 
Alle lions er velkomne til at deltage. Tilmelding til DS Steen Madsen 
på ds.b@lions.dk  Frokost for egen regning.  

3die guvernørrådsmøde afholdes på Fyn lørdag d. 9. januar 2010, til-
melding på kalenderen på Lions Office 


