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Gode lion,  

Nu skal vi til at i gang med arbejdet i klubber og kabinet efter en forhåbentlig 
god og velfortjent jule- og nytårsferie sammen med familie og venner.  

Hvad er det der står først for? 
Nordisk Samarbejds Råd, NSR, som i år afholdes i Aalborg i dagene  
15  17. januar med LC Gug som arrangør. Her skal vi mødes med vore  
kolleger i Norden for at udveksle erfaringer og ideer og tage beslutninger for 
det forsatte samarbejde.  

Vinter og forår er uddannelsestid i distrikt 106B og således også i år. 
Allerede sidst i januar, og senere i februar skal de kommende præsidenter på 
skole idet distriktets 3 P-seminarer finder sted. 
Her vil klubbernes kommende ledere blive klædt godt på til de opgaver der venter forude. 
Senere kommer så seminarerne for klubbernes kommende ansvarlige for de enkelte områder Lions  
beskæftiger sig med, så jeg vil opfordre de kommende præsidenter til at tilskynde de relevante personer til 
at deltage.  

Klubårets distriktsmøde kommer så småt nærmere. De arrangerende klubber i Thy,  
LC Sydthy Liden Kirsten og LC Sydthy, har længe været i gang med at planlægge distriktsmødet som  
løber af stabelen lørdag d. 24. april og jeg er sikker på at de har tjek på tingene. 
Distriktsmødet er jo stedet hvor, klubberne mødes for at vælge de personer og opgaver der skal præge  
distriktet det kommende år, så jeg ser frem til at møde rigtig mange lions i Hurup.  

Jeg vil ønske alle lions i distriktet og deres familie et godt og lykkebringende nytår.  

Erik Jørgensen 
DG 

Hent eller læs hele nummeret på Lions Office / Find hurtigt rundt / Distrikternes sider / 106B 

OBS  OBS  OBS 
Forslag til drøftelse og / eller vedtagelse på distriktsmødet, kan fremsættes af klubberne. Indstilling af di-
striktsguvernør, 1ste vicedistriktsguvernør, 2den vicedistriktsguvernør, zoneformænd, vicezoneformænd og 
øvrige forslag skal være indsendt til undertegnede senest d. 28. februar 2010.  

Erik Jørgensen 
Distriktsguvernør 
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Uforglemmeligt venskab  overalt hvor vi kom frem.  

Else, min kone og jeg har netop været på en uforglemmelig tur til Australien gennem Lions programmet 
Operation Friendship . Det var en fantastisk tur, hvor vi som repræsentanter for distrikt 106 B besøgte District 

201Q1 i New South Wales og Queensland i en lille måned fra oktober til november og herunder deltog i di-
striktets Convention (distriktsmøde). Det var selvfølgelig spændende og meget anderledes at deltage i distrikts-
mødet, men det helt essentielle var mødet med alle de almindelige Lions i hele forløbet, hvor vi boede hos 
fem forskellige hold værter fra hver sin klub.  

Uanset sproglige evner  mit engelske har ikke været brugt ret meget i mere end 50 år  er det en meget stor 
oplevelse, at man med de forskellige værtsfolk kan vende nærmest alle mulige menneskelige og verdensproble-
mer i meget spændende samtaler og det uanset hvilke samfundsmæssige enigheder eller uenigheder vi nu en-
gang måtte have.  

Vi var selvfølgelig også med værterne til møder i mange forskellige lionsklubber hvor vi fortalte lidt om Dan-
mark og Lions i Danmark. Også i disse sammenhænge, og ved møder med Lions hos værterne havde vi en mas-
se gode samtaler med andre Lions.  

Lionsarbejdet er meget forskelligt i Australien og Danmark, dels på grund af vore samfundsmæssige forskellig-
heder og dels i kraft af de meget forskellige klimatiske forhold. Det er mit indtryk, at det frivillige arbejde 
(NGO arbejde) er væsentlig større i samfundssammenhæng i Australien end her, også fordi samfundet ikke i så 
høj grad som her står for opførelse af institutioner for ældre og handicappede, men sådanne opføres i et vist om-
fang af foreninger som Lions m.v., der også ofte forestår opførelse af mindesmærker og lignende. Lions står 
også for andre aktiviteter, som er meget fremmede for os, som for eksempel udvælgelse af en youth of the 
year , som forpligter sig til efter udvælgelsen, som omfatter mange kriterier, at deltage i arbejde omkring be-
kæmpelse af visse sygdomme. Indsamlingsaktiviteter er også helt anderledes end her, idet det i forbindelse med 
forskellige andre aktiviteter består i at forestå barbeques for de fremmødte, og de enkelte klubber har ofte 
egne vogne hvor salget foregår fra.  

 Jeg tror, at vi i begge vore lande kan lære en masse af hinanden om hvordan vi udfører godt lions arbejde. Be-
søget har også fået mig til at overveje, hvorvidt vi i Lions mere generelt burde involvere os selv mere personligt 
i arbejdet og ikke blot samle penge ind til humanitært arbejde og efterfølgende fordele dem.  

Jeg vil slutteligt sige, at jeg finder, at Operation Friendship er et meget væsentligt program, som jeg håber 
også kan udbygges i de kommende år. Det er meget spændende både at være i Australien med programmet og 
også at medvirke til programmet som værtsfolk både her og i Australien. For os har det skabt varige venskaber 
og vi glæder os til allerede i 2010 at få besøg af nogle af vore værtsfolk fra Australien og vise dem nogle af de 
skønneste steder her i landet.  

Knud S. Lund, LC Thisted                   

Fanerne skal ind til Convention       Græstræet 
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Lionsklubberne i Kronjylland, er gennem 
sommeren, gået sammen om at arrangere 
bagagerumssalg på Østervold i Randers 
midtby. 

Aktiviteten startede som en udløber af synlig-
hedskampagnen 2. maj, hvor vi forsøgte os med 
bl.a. bagagerumssalg. Dette viste sig at blive en 
stor succes, hvorfor klubberne besluttede at det 
skulle fortsætte. 

Der har været afholdt bagagerumssalg den sid-
ste lørdag i månederne juni-juli-august-september med afslutning den 31. oktober, hvor vi uddelte det 
samlede overskud af årets aktivitet. 

Vi har opnåede en fin dækning i den lokale presse.  

Jørgen Thybring 

LC Purhus / LC  Kronjylland.   

 

Stort gospel-arrangement i Skagen d. 24.-25. oktober.  

For 3. gang i klubbens historie har Lions Club Skagen Anna Ancher serviceret 
det store gospelkor på 120 medlemmer. 
Den 3. oktober var der syng-sammen/øvedag, hvor vi serverede kaffe og hjemmebag 
for deltagerne.  

Den 24. og 25. oktober skulle der øves både lørdag og søndag. De første mad-mødre mødte kl. 7 for at 
smøre rundstykker, og så gik det ellers slag i slag med frokost, eftermiddagskaffe med hjemmebag og af-
tensmad. Så det var de store gryder, som var i spil.  

Søndag fik alle deltagerne formiddagskaffe og frokost inden koncerten i Skagen Kirke.  

Et kæmpe arrangement - men også sjovt og hyggeligt, og en rigtig god måde at lære hinanden at kende på. 
Efter endt oprydning gør det ikke noget, vi er lidt trætte, når det hele er forløbet godt. Efterfølgende har vi 
fået meget ros for maden og vores andel af det store arrangement, som også gav en god fortjeneste til klub-
ben, så vi kan hjælpe nogle andet steds.  

Så vi er klar ved gryderne igen ved næste gospel-arrangement.  

Lions Club Skagen Anna Ancher  
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Fredsplakatkonkurrencen 2010/11  

Lions International PR aktivitet, Fredsplakatkonkurrencen, er en årlig aktivitet som udskrives i løbet af 
foråret. 
Hver år deltager omkring 350 tusinde børn over hele 
kloden i alderen 11 til 13 år i denne aktivitet og selv-
følgelig også børn fra Danmark.  

Selv om der er god tid til næste klubårs konkurrence 
udskrives og vi endnu ikke kender temaet for konkur-
rencen, er det tid at tage beslutning om klubben skal 
deltage næste år.  

Allerede her, først på året, begynder skolerne at plan-
lægge næste skoleår så det er vigtigt, allerede nu, at 
tage kontakt med skolernes ledelse for at få leder og 
lærerne med på tanken. Tal eventuelt med jeres klubkammerat der har kontakten til skolen vedr. Holdning 
& Handling.  

Klasserne skal arbejde med emnet hen over sommeren og tegningerne skal normalt først indsendes midt i 
november.  

Lige så hurtigt der foreligger yderligere information vil klubberne blive orienteret men beslut allerede nu at 
deltage i denne enkle og billige men effektive PR aktivitet.  

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:  

Erik Jørgensen 
LC Randers  

Tlf. 86 43 94 90 
Mobil 25 32 62 94 
mail: erikjoergensen@mail.tele.dk  

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. 15 januar  2010  

LION nr. 4: d. 03 februar  2010  

 

Så mange lions var vi                                           

pr. 30 -11. 2009:   

I 106B : 2979 -  i  123 klubber.  

I MD-106: 6.854 -  i  314 klubber. 

 

Kalender  
Se det sidste nye på 106B s  kalender på LionsOffice.. 

3die guvernørrådsmøde afholdes på Fyn lørdag d. 9. januar 2010. 
Tilmelding på kalenderen på Lions Office  

Forårets præsidentseminarer finder sted d. 30. januar (Randers) og  
31. januar (Sevel) og 12. februar (Brønderslev). 
Tilmelding på 106B s kalender på Lions Office  


