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Distriktsmødet 2010 i Hurup.
LC Sydthy Liden Kirsten og LC Sydthy er langt henne i forberedelserne til årets
distriktsmøde. Indbydelserne er sendt ud til klubberne og der er oprettet en flot
hjemmeside der beskriver alle arrangementerne og hvor tilmelding også skal
foretages.
Beretningerne bliver sendt til klubberne med P-posten til 1. april og vil også
kunne findes på Lions Office således at der er mulighed for at gennem
materialet i klubben inden distriktsmødet.
Delegatreglerne kan læses på distriktsmødets hjemmeside hvis I skulle være i
tvivl om hvor mange delegater I har i klubben.
Se mere på www.106b.dk/dm2010 og husk at tilmelding er senest d. 9. april 2010 og gør arrangørerne den
store tjeneste at tilmelde jer senest denne dag.
Tilmeldingerne er så småt ved komme ind og jeg håber at rigtig mange klubber bliver repræsenteret og jeg
glæder mig til at se rigtig mange af distriktets lions i Hurup.
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Medlemssituationen.
Nu igen?
Ja men denne gang i lidt bedre stemning end tidligere idet jeg her, i den seneste tid, i klubmødereferaterne,
kan læse om stor opmærksomhed i klubberne for at vedligeholde medlemstallet, ja endda at forøge det.
Jeg kan også se på medlemsstatistikken på Lions Office at det igen går fremad med medlemstallet og det
glæder mig virkelig idet flere medlemmer giver øget styrke, flere ideer og mere energi til gennemførelse af
aktiviteter så vi får bedre muligheder for at hjælpe og støtte de, der trænger.
Pas nu godt på jeres nye klubkammerater!
Telef on: 31 3 2 33 34
Fax : 31 32 33 35

E- mail : nogen@ex ample.com

Erik Jørgensen
DG

Sidste chance.
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
Hent eller læs hele nummeret på Lions Office / Find hurtigt rundt / Distrikternes sider / 106B
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LC Brønderslev og LC Brunhilde Brønderslev skænker 8 hjertestartere til de lokale haller.
3500 danskere dør hvert år af et hjertestop i utide. Det tal skal ned, og Lionsklubberne i Brønderslev har nu taget initiativ til at ændre den på den kedelige statistik. De to lokale klubber har nemlig skænket 8 hjertestartere
til idrætshallerne i Brønderslev by og i oplandsbyerne.
Repræsentanter fra hallerne fik overrakt hjertestarterne i Østsidehallen i Øster Brønderslev af Carsten Adler
Jørgensen og Birgitte Josefsen, der er præsidenter for henholdsvis LC Brønderslev og LC Brønderslev Brunhilde.
Efterfølgende gennemgik halrepræsentanterne et kursus, hvor de lærte, hvordan hjertestarterne fungerer. Denne
viden skal de nu hjem til de respektive haller og lære fra sig.
I alt har de to klubber doneret godt 100.000 kroner til betaling for hjertestarterne.
-Vi håber, vi kan slå to slag med projektet. For det første bliver de otte hjertestartere opsat på steder, hvor der
kommer rigtigt mange og der bliver undervisning til de instruktører, der dagligt er i hallerne, sagde Birgitte
Josefsen.
-Men vi håber også, at projektet vil få menig mand til at fatte interesse for at kunne give hjertemassage, så alle
får uddannet sig til at kunne give den rette hjælp ved hjertestopulykkerne. Man kan jo ikke altid være i nærheden af en hjertestarter, tilføjede Birgitte Josefsen.
- Tal fra udlandet tyder på, at mange danskere kunne reddes fra at dø af hjertestop. I England, hvor der er opsat
hjertestartere på alle offentlige pladser, har man en overlevelsesrate på mellem 53 og 74 procent. I København
er overlevelsesraten til sammenligning 10 procent, mens den generelt i Danmark kun er på 6 procent, fortsætter
Birgitte Josefsen.
Hun understreger desuden, at hjertestarterne kan betjenes af menig mand: - Man får vejledning fra man åbner
tasken. Derefter bliver man guidet igennem hele forløbet, og kan faktisk ikke gøre noget galt.
En af dem, der fik en hjertestarter med hjem til lokalområdets hal, var Jens Andersen fra Vendelbohallen i Serritslev. Og han ser frem til at få maskinen sat op.
-Vi håber selvfølgelig ikke, at vi får brug for den. Men vi har stået i en situation, hvor vi skulle have brugt den.
Vi havde et arrangement for nogle år siden, hvor vi måske kunne have forlænget en seniors liv, hvis vi havde
haft en hjertestarter. Han faldt om på dansegulvet, og trods forskellige forsøg på at hjælpe, afgik han desværre
ved døden, fortæller Jens Andersen. Man synes, i den situation, at man er magtesløs.
Lions har samlet penge ind til hjertestarterne ved en række
aktiviteter: Afvikling af forårsmesse i Brønderslev Hallen,
sponsorcykelløb og marmeladesalg på Brønderslev Marked.
Frank Olesen
LC Brønderslev

Birgitte Josefsen, LC Brønderslev og Carsten Adler Jørgensen, LC Brønderslev ved
overrækkelsen af hjerterstarterne
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LC Hvetbo

Store donationer ved 40 års jubilæum

Lions Club Hvetbo blev stiftet i lokalområdet for 40 års siden med hjælp fra moderklubben LC Hjørring.
Den 14. februar 2010 havde klubben eksisteret og virket som humanitær organisation i 40 år. Vi har gennem alle årene og via mange forskellige aktiviteter samlet midler ind lokalt og doneret disse igen til velgørende formål lokalt, nationalt og internationalt. Hver en indsamlet krone er uddelt igen til velgørenhed.
Vi håber, vi har gjort en forskel og været synlige for vores borgere - og det vil vi gerne blive ved med.
I forbindelse med jubilæet har klubben besluttet at uddele en række større donationer til projekter og formål lokalt.
Målet var ekstraordinært at kunne uddele over 100.000 kr. samlet til lokale projekter (gl. Pandrup kommune). Derudover planlagde klubben også at donere beløb til nationale og internationale aktiviteter.
Klubben indkaldte derfor, via annonce i avisen, forslag til projekter og ideer fra kommunens borgere, foreninger, institutioner o.l. Projekterne og ideerne skulle have til formål at støtte humanitære, socialt og kulturelt velgørende tiltag. Det kunne f.eks. være støtte til børn, unge, ældre, grupper af mennesker, eller nogen som har det svært, og som trænger til støtte til et helt specifikt formål, anskaffelse af en ting, el. lign.,
og hvor en donation vil gøre hverdagen lidt lettere og/eller øge livskvaliteten.
Donationerne blev uddelt lørdag den 13. februar 2010 kl. 11.00 ved en officiel og offentligt tilgængelig
begivenhed, der blev afholdt på Restaurant Nordstjernen i Blokhus, hvor klubben om aftenen afholdte jubilæumsfest for medlemmerne med ledsagere.
Benny Mikkelsen
LC Hvetbo
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Uventet julegave til Juliane!
I forbindelse med ophør af den gamle Ebeltoft kommune er der fremkommet et restbeløb fra 2 fonde efter
at fondsmidlerne er blevet uddelt.
Beløbet på kr. 51.180 er blevet overdraget til Hanne Sloth, præsident for Ebeltofts kvindelige Lions Club.
Klubben har lovet at anvende beløbet til passende formål. Begrundelsen for at vi fik overdraget pengene
var, at kommunen oplever Lions Club Ebeltoft Juliane meget synlige i lokalområdet.
Kommunens eneste klausul er at pengene skal anvendes indenfor den gamle Ebeltoft kommune
Klubben har allerede en række ansøgninger om donationer til spændende lokale projekter.
Med venlig hilsen
Lions Club Ebeltoft Juliane

VENDSYSSEL CENSUREREDE

Arrangeret af Lions Club Sct. Catharina

Afholdes på Halvorsminde Ungdomsskole, Halvorsmindevej 107, 9800 Hjørring
1 5. april 2010
Åbningstider:
Skærtorsdag 1. april 1. Påskedag fra kl. 10.00 16.00
Påskedag fra kl. 10.00 15.00
Fernisering Skærtorsdag den 1. april kl. 1100.
Åbningstalen holdes af Snekke
Maleri ~ Glas ~ Skulptur ~ Grafik ~ Keramik
Tegninger ~ Foto ~ Blandet form

Censorer til årets udstilling er:
Mogens Gissel
Anne Lie Stokbro
Jonna Adelborg

Nærmere information findes på vores hjemmeside www.vendsysselcensurerede.dk
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Grenaa og Norddjurs er fortsat flittige julekortskrivere salget af julemærket 2009 gav igen Lions
Club Grenaa et pænt overskud.
Resultatet af årets salg af julemærket udgivet af LIONS CLUB Grenaa er nu opgjort.
Overskuddet blev på ikke mindre end 23.000 kr., hvilket vi fra Lions Club er rigtig godt tilfreds med.
Motivet på det traditionsrige julemærke var i år Torvet i Grenaa med motiver af Den gamle købmandsgård,
Kirken og Det gamle rådhus
der blev solgt 50 ark færre i forhold til sidste år, men i en tid vor julemærkesalg generelt er for nedadgående på grund af moderne kommunikationsmidler, så er det et rigtig flot resultat.
At klubben fortsat kan præstere et så pænt resultat, skyldes ikke mindst, at den grafiske virksomhed
GREFTA TRYK fremstiller mærket til en meget fordelagtig pris.
De indsamlede midler, indgår i klubbens samlede formålspulje der uddeles lokalt og internationalt, til glæde for rigtig mange mennesker.
Der skal fra Lions Club Grenaa lyde en stor takt til byens erhvervsliv, byens indbyggere og alle andre der
har støttet julemærke sagen igen i år 2009.

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 01. 2010:
I 106B : 2975 - i 123 klubber.
I MD-106: 6.874 - i 315 klubber.

Kalender

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

Se det sidste nye på 106B s kalender på LionsOffice.
Kabinetsmøde d. 13. marts 2010. Afholdes i Hjørring

Distriktsmøde d. 24. april 2010. Afholdes i Hurup/Thy
Tilmelding på www.106.dk/dm2010

Husk deadlines:
INFO: d. 15 marts 2010
LION nr. 4: d. 31 marts 2010
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