106B INFO nr. 08/09-10
februar 2010

Gode lion.
Ledere og tjenestemænd fra de nordiske lande har netop været samlet til NSR,
Nordisk Samarbejds Råd hvor der blev taget beslutninger om fremtidige hjælpeprojekter samt udvekslet erfaringer og ideer, specielt indenfor ungdomsarbejdet, lederuddannelse, medlemsudvikling samt internationalt arbejde og
distriktet medlemmer leverede virkeligt input til drøftelserne.
NSR blev afholdt i Aalborg med LC Gug som arrangør. Der var, i alt ca. 250
lions og ledsagere samlet og LC Gug fortjener stor ros for deres arbejde
godt gået LC Gug og stor tak for indsatsen.
Næste store arrangement bliver distriktsmødet d. 24. april i Hurup/Thy.
Arrangørklubberne har arbejde længe på at give os alle en god oplevelse og
jeg glæder mig til at hilse på rigtig mange af jer i Hurup.
Den opmærksomme læser vil kunne se at vi, i julemåneden, kun er gået et enkelt medlem tilbage, en positiv oplevelse.
Jeg glæder mig over at kunne læse i klubmødereferaterne at der er mange nye medlemmer på vej ind i
klubberne og jeg beder klubsekretærerne om straks at registrere det nye medlem på Lions Office således at
vi rent faktisk ved hvor mange vi er men også for at sikre, at det nye medlem fra starten føler sig med i
Lions.
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Det med nye medlemmer har vi hørt så tit, at de hænger os langt ud af halsen. Nye medlemmer er imidlertid nødvendige idet vi ellers stille og roligt kan se vor organisation tørre ud. Nye medlemmer giver ny inspiration og friske kræfter i klubben og flere medlemmer giver flere hænder til at skabe midler til vort humanitære arbejde og samtidig flere hænder til det humanitære arbejde, så se jer om i samfundet samt jeres
omgangskreds om ikke der skulle være netop den person, I netop kunne bruge i klubben.
Telef on: 31 3 2 33 34
Fax : 31 32 33 35

E- mail : nogen@ex ample.com

Erik Jørgensen
DG
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Forslag til drøftelse og / eller vedtagelse på distriktsmødet, kan fremsættes af klubberne. Indstilling af distriktsguvernør, 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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En aktivitet der maner til eftertanke!
L.C. Farsø besluttede i foråret at udgive et julemærke i lighed med en del andre lions klubber.
Det blev undertegnede der fik opgaven at få det organiseret, og det blev en spændende opgave der afsluttedes med et besøg på Julemærkehjemmet i Hobro, der gav stof til eftertanke.
Først lidt om aktiviteten og den måde, hvormed den engagerede mig i opgaven. Jeg kontaktede først nogle
lokale kunstnere i Galleri 14 i Farsø, og alene den entusiasme de lagde for dagen gjorde at jeg, betingelsesløst, blev grebet af det at få udgivet et julemærke i mit lokalområde.
Der blev udskrevet en konkurrence blandt de i galleriet tilknyttede kunstnere, og det kom der mange egnede malerier ud af. Den udpegede dommerkomite valgte et der symboliserede omsorg, idet som det ses
på billedet , er en lille pige der fodre fuglene , så den side af sagen er jo helt i tråd med lions etiske regelsæt.
Da det er det første år hvor vi i L.C. Farsø udgiver et lokalt julemærke turde jeg ikke lade trykke så mange
ark, så overskuddet blev kun kr: 10.000,- som vi kunne overrække Forstander Marie Høgsbro på Julemærkehjemmet i Hobro.
Som de fleste sikkert ved, drives julemærkehjemmene delvist af det overskud Danmarks officielle julemærke genererer, og da det ikke længere er nok til driften, skal der donationer til fra mange sider og jo flere lions klubber og andre organisationer der udgiver sit eget julemærke, uden at lade overskuddet gå til
julemærkehjemmene, jo mere er vi med til at udhule det overskud der oprindelig skulle være ved salget af
det officielle julemærke, så den onde cirkel med at der skal flere og flere lokale donationer til for at drive
disse hjem, bliver større og større.
Det er et faktum at kun ca. halvdelen af driftsbudgettet for Julemærkehjemmet i Hobro, dækkes af Julemærkefonden, medens resten kommer fra diverse donationer.
Så kære lions kolleger rundt om landet , forsæt med at udgive jeres julemærke , men kanaliser overskuddet
til julemærkehjemmene. Det er jo ikke god lions etik at tage noget fra andre.
Peter Møller
LC Farsø.
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Der er vokseværk i LC Randers Malvina.

På årets første klubmøde d. 18. januar 2010 havde LC Randers Malvina den glæde at kunne optage 2 nye
medlemmer.
Hvis ikke sygdom havde spændt ben var
det 3. medlem også klar til optagelse, hun
vil herefter blive optaget ved vores næste
klubmøde i februar måned.
De to nye medlemmer er Karen Bøje og
Mariann Ullits.
LC Randers Malvina består nu af 19 medlemmer.
Både Karen og Mariann er selv følgelig allerede tilmeldt Lions Office.

Kirsten Kjeldsgaard
LC Randers Malvina

Fra venstre til højre: VP Hanne Klejs, Karen Bøje,
P Lilly Jakobsen og Mariann Ullits.

Mindeord

Det var med stor sorg vi modtog meddelelsen om Hanne Kaas alt for tidlige død.
Hanne har været aktiv og igangsætter i vores klub, og vi vil komme til at savne hendes
gode kommentarer og lune humor.
Hanne har været medlem af Lions Klub Vesterhavsfruerne Fjerritslev fra dens start i 2003.
Vi tænker på de efterladte og det savn og tomrum Hanne efterlader.
Æret være Hanne Kaas minde.

Ulla Hornum
Lions Klub Vesterhavsfruerne Fjerritslev
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NYT FRA DIN IRC
Kære løver.
Tak for den modtagelse og deltagelse, der har været og stadig er med Minikataloget. Hvis det forsætter sådan her, får vi et fantastisk flot resultat og sammen, er I med til at gøre hverdagen nemmere ude i den store
verden.
Seneste opdatering af bidrag til Minikataloget blev opgjort pr. 4. januar 2010 og beløber sig for distrikt
106B til ikke mindre end:

Kr. 234.000
Da Lions året 2008/09 sluttede var status kr. 302.650, så her til har vi kun en margen på kr. 68.650 og i
året 2007/08 blev resultatet kr. 311.540 altså en margen lige nu på kr. 77.540. Hvis det her fortsætter, ender det med at I slår rekord. 106B fører helt klart med indbetalingerne, så klap lige jer selv på skulderen
GODT GÅET!!!!
BRILLE INDSAMLING.
Hvad gør vi lige med brillerne .? Det er et spørgsmål, der går igen flere steder og senest var der et skriv i
106B Info, december udgaven 2009, der specifikt beskrev det, men for god ordens skyld kommer det lige
igen.
Som udgangspunkt skal ALLE briller sendes til:
Lions Brilleindsamling - Projekt Djursland
c/o Olaf Kahr
Elholtvej 6
Kærende
8550 Ryomgård.
For at undgå unødige transportudgifter for jer ude i klubberne, kan jeg tilbyde følgende.
Aflevér dem til et kabinetsmedlem ved et zonemøde, Midtvejsmøde, distriktsmøde etc., som efterfølgende
bringer dem videre til undertegnede.
Man kan også aflevere dem på adressen hos Olaf Kahr eller hos undertegnede. Jeg selv bor:
Kærvej 9
7850 Stoholm

I begge tilfælde, er det en god idé, at varsle om, hvor meget man kommer med og hvornår. Er der yderligere spørgsmål, så ring eller skriv endelig til mig.

Ole Engedal
IRC 106B
Lions Danmark har åbnet vores nødhjælpskonto, for modtagelse af donation fra befolkningen til hjælp for
Katastrofen på HAITI og indbetalinger kan ske til flg. konto:
Danske Bank Reg. nr. 3543

Konto nr. 3543 435 031 mrk. HAITI

Der kan læse mere om Lions DK & International på vores Hjemmeside der løbende vil blive opdateret:
www.lions.dk
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Lions Håb til Haiti
Du kan donere til LCIF's hjælp i Haiti her
Kampagnen Lions Håb til Haiti (Lions Hope for Haiti) har indtil nu indsamlet mere end 3,25 mill.
kr. Lions Håb til Haiti er lions og LCIF's koordinerede indsats for at hjælpe og give håb til befolkningen i
Haiti. Efter det katastrofale jordskælv har lions over hele verden indbetalt hurtigt og generøst til den særlige fond oprettet tilformålet. Det strømmer ind med donationer fra enkeltpersoner, klubber og distrikter.
LCIF arbejder sammen med lions i Haiti og de omliggende lande om at yde akut nødhjælp og om en langsigtet plan for genopbygning. LCIF's formand, Al Brandel, stod i spidsen for et hold på 40 lions fra den
Dominikanske Republik, som 22. januar leverede hårdt tiltrængte forsyninger via havnen i Port au Prince.
Nødhjælpen vil blive uddelt af haitianske lions og LEO's i en nødlejr, som de har oprettet. Gruppen drøftede yderligere hjælp her og nu med de lokale lions og man drøftede det langsigtede genopbyningsarbejde.
Som ved tidligere katastrofer vil LCIF ikke kun forsøge at dække umiddelbare behov. LCIF vil i samarbejde med lokale lions fortsætte hjælpearbejdet flere år ud i fremtiden. Nogle eksempler på denne måde at
arbejde på er, at LCIF stadig hjælper i Sydasien med genopbygning efter tsunamien i december 2005, med
genopbygning efter orkanen Katrina i august 2006, og i Kina med genopbygning efter jordskælvet i maj
2008. Efter at andre hjælpeorganisationer har trukket sig ud af områderne fortsætter lions med længerevarende genopbygningsprojekter.
LCIF håber at kunne genopbygge boliger og hospitaler, genopbygge øjenpleje og yde hjælp til handicappede, herunder naturligvis også dem, der er blevet handicappede som følge af jordskælvet.
Lions vil løbende opdatere hjemmesiden http://www.lionsclubs.org/EN/lci-foundation/haiti-relief/
index.php Du kan holde dig opdateret ved jævnligt at klikke ind og se, hvad der er nyt. Vi håber også
snart at kunne få billeder fra LCIF, således at klubber kan få noget materiale, der kan bruges i forbindelse
med aktiviteter eller pressearbejde.
Ole Klejs Hansen

Lions Hjælpe- & Katastrofefond sender katastrofehjælp på 500.000 til Haiti.
Lions Hjælpe- & Katastrofefond har i dag bevilget kr. 500.000 som katastrofehjælp til ofrene for det voldsomme jordskælv på Haiti. Hjælpen ydes denne gang gennem Læger uden grænser som Fonden tidligere
har haft et tæt samarbejde med.Et kraftigt jordskælv (7,0 Richter) ødelagde østaten 12. januar om aftenen.
Store dele af hovedstaden Port-au-Prince er ødelagt, og det vurderes at 3 millioner mennesker, eller næsten
en tredjedel af befolkningen, er ramt af jordskælvet. Tabstallene kan ikke gøres præcist op på nuværende
tidspunkt, men det skønnes at omkring 100.000 mennesker er omkommet. Utallige bygninger og infrastrukturen er blevet ødelagt.Lige som ved tidligere katastrofer støtter Lions over hele verden, bl.a. gennem
LCIF, Lions Internationale Hjælpefond. Nødhjælpsarbejdet vil i første omgang koncentrere sig om at skaffe rent drikkevand, fødevarer, medicin og andre umiddelbare fornødenheder.Så snart yderligere information om katastrofen og indsatsen fra lokale Lions og Læger uden Grænser foreligger, vil vi bringe nyt.

Lions Katastrofe- og Hjælpefond
Steen Rummenhoff
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Vi ses Lions Klub Fjerritslev25 års jubilæum i LC Fjerritslev.
Lions klub Fjerritslev blev den 8. juni 1985 chartret og har således 25 års jubilæum den 8. juni 2010, vi vil
derfor afholde jubilæumsfest på Rønnes hotel i Slettestrand, program og indbydelse udsendes i løbet af februar, men reserver allerede nu datoen som vil være
Lørdag den 29. maj,
Her vil der være gallafest med underholdning, dans og vi vil donere
3 x 25.000 kr. til projekter i vores lokal område, penge vi har tjent ved salg af reklamer på vores pølsevogn
i efteråret 2009. Gå ikke glip af denne fest.

Vi ses Lions Klub Fjerritslev

Opfordring
Klubber og zoner opfordres til at overveje om det ikke vil være en virkelig god ide at påtage sig at stå som
arrangør af et distriktsmøde i 106B.
Til det kommende distriktsmøde d. 24. april i Hurup mangler vi bud på at arrangere distriktsmødet i 2013
så muligheden er der.
At arrangere et distriktsmøde vil være en opgave som binder klubben eller zonen sammen og vil være en
positiv oplevelse for de lions der påtager sig opgaven.
Kontakt distriktssekretær Steen Madsen ds.b@lions.dk for nærmere oplysning.
Stof til 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 -12. 2009:
I 106B : 2978 - i 123 klubber.
I MD-106: 6.854 - i 314 klubber.

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

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 februar 2010
LION nr. 4: d. 03 februar 2010

Kabinetsmøde d. 13. marts 2010. Afholdes i Hjørring
Distriktsmøde d. 24. april 2010. Afholdes i Hurup/Thy
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