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Kære lion.  

Et stort arbejdsområde i Lions er arbejdet med og for de unge. 
I denne sommer har distriktet afholdt to ungdomslejre i hen holdvis Nibe og ved 
Kjellerup og fra begge lejre rapporteres der om veloverståede lejre. 
Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke arrangørerne og værtsfamilierne 
for det store engagement de har de udvist.  

Desværre fik man et problem lige inden de unge mennesker skulle ankomme, 
man manglede en en værtsfamilie til ét af de unge mennesker hvilket betød  
ekstra arbejde og besvær for de, der i forvejen havde arbejdet hårdt for at få det 
hele til at gå op. 
Jeg håber, det var et forbigående problem i år.  

I sidste efterår havde distriktet en drøftelse om zoneformandens rolle og opgaver. Der blev nedsat et udvalg 
bestående af 2 af de da siddende zoneformænd og de kommende vice distriktsguvernører. Dette udvalg er 
nu gået i gang med opgaven og det bliver spændende at se resultatet.  

Jeg vil benytte lejligheden til at huske jer på årets midtvejsmøder i henholdsvis Aalborg og Viborg.  
Invitationerne bliver sendt ud med post til præsidenterne til 1. oktober men sæt allerede X i kalenderen  
ved én af de 2 aftener og kom og nyd samværet med lions fra andre af distriktets klubber  en god  
mulighed for udveksling af meninger og ideer.  

Jeg vil ønske alle en god eftersommer.  

Med lionshilsen 
Erik Jørgensen 
Distriktsguvernør    

PS. 
Under mit ophold i Minneapolis var det fantastisk at opleve hvor godt Lions bliver modtaget af befolknin-
gen og den stolthed man viser omverdenen at man er medlem af Lions. 
Som vor internationale præsident udtrykker det: kom ud af jeres huler og vis at vi er her, for samfun-
dets skyld.  

Hent eller læs hele nummeret på Lions Office / MD106 / Distrikt 106B / Velkommen til 106B 
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15 - 17. januar 2010
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LIONS CLUB GUG VIL GØRE SIT YPPERSTE FOR AT 
SKABE ET VELLYKKET ARRANGEMENT.

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER.

 
VELKOMMEN TIL NORDISK SAMRÅD 2010 



LION ADVENTURE regi, i dagene d. 7 & 8 juli  

Bent Ole Madsen & Karl Ole Beck fra Lions Club, Frederikshavn var på havnen for at modtage skibet d. 7. 
Juli - og havde et arrangement med de unge den 8. Juli på Flådestationen i Frederikshavn - hvor vi bl.a. var 
på isbryderen Danbjørn.  
En kæmpe oplevelse synes alle de 25 unge mennesker...   

Lions Club, Frederikshavn har været sponsor for en lokal ung Frederikshavner-dreng der var med på den 
uge-lange-togt...  

Anders Thomsen er en ung lokal dreng på 16 år som er udvalgt i samarbejde med skolesystemet som 
"værdigt trængende" - og de fleste af de unge har en eller anden form for "bagage" med sig i form af svær 
sygdom i familien eller andet nærliggende.  
Ander's mor er handicappet og kørestolsbruger....   

Anders har lovet at aflægge Lions Club, Frederikshavn ét besøg i efteråret, hvor han vil fortælle om hans 
oplevelse på Lion Adventure 2009   

Niels Christian Jensen 
Lions Club, Fr.havn  



Farvel til Shirley og Ian (i midten) efter et par 
dage hos værtsfamilie Søren og Lene Bendix. 

Shirley og Ian hilser på vores Distriktsguvernør 2009 - 
10, Erik Jørgensen. Til højre Lene Bendix og helt til 
venstre Knud Søgaard Lund.  

Operation Friendship 
en sjov og anderledes distriktsaktivitet,  

    der skaber venskaber på den anden side af vores klode!   

På dette års Distriktsmøde i Fjerritslev vil deltagerne måske kunne huske, at vi havde besøg af et par fra 
Australien, Ian og Shirley Manwarring.  

Ian har nu i snart fire år stået for at arrangere Operation Friendship ophold for danske Lions par i Australi-
en og havde så i år selv chancen for at deltage i denne meget spændende aktivitet. Ian og Shirley har meldt 
tilbage, at de begge har haft uforglemmelige oplevelser sammen med de mange Lions, de mødte under de-
res ophold i Danmark.  De har også udtrykt stor taknemmelighed til de værtsfamilier, der viste deres gæst-
frihed ved at være værtsfamilier for dem under deres ophold.  

Ian og Shirley, der i år besøgte os, har boet hos fem værtsfamilier under deres knap 4 uger lange ophold! 
Desværre blev Ian syg under opholdet og måtte indlægges på sygehus før han endelig kunne rejse hjem. På 
trods heraf har jeg fra alle værtsfamilier fået meget positive tilbagemeldinger om, hvor givende det har væ-
ret I år vil Knud og Else Søgaard Lund således besøge Australien i oktober/november. Knud Søgaard Lund 
er medlem af Lions Club Thisted.  

Man vil i år i sensommeren i 106B INFO kunne læse en indbydelse til at deltage i programmet. Sidste år 
var der to ansøgerpar, men desværre kunne vi kun tilbyde èt par at komme afsted nu i dette efterår. Derfor 
vil vi forsøge fra næste år, at tilbyde udvekslingen til to danske og to australske Lions par.  
at åbne sit hjem for et Lions par fra den anden side af kloden!  
Allerede nu vil jeg bede Lions i Distrikt 106B om at overveje at søge om deltagelse i Operation Friendship 
2010. Der en oplevelse for livet  jeg taler af erfaring, da jeg selv sammen med min mand var i Australien i 
oktober 2007  en aldeles uforglemmelig oplevelse!  

Men det hele kan jo kun lade sig gøre, hvis vi som Lions er villige til at være værtsfamilier for et australsk 
par i april og maj 2010, hvor vi håber, at få besøg af to Lions par. Jeg vil derfor opfordre alle der kunne 
have interesse i at være værter for et australsk Lions par i april/maj måned 2010 - eller som i øvrigt 
ønsker at få informationer om Operation Friendship - til at kontakte mig på: llbendix@gmail.com. 



Indbydelse til Operation Friendship 2010 
et udvekslingsprogram for Lions i Australien og Danmark    

Nu er indbydelsen til os i Distrikt 106 B kommet! To Lionspar får i efteråret 2010 muligheden for at få en 
uforglemmelig oplevelse og besøge vores venskabsdistrikt i Australien: District 201Q1 på Australiens 
østkyst!  

Som det kan læses i den officielle indbydelse nedenfor er der tale om et fire ugers ophold, hvor man selv 
betaler for alle rejseomkostninger, herunder forsikring mv., mens selve opholdet i hele perioden vil foregå i 
form af at man bor hos ca. 4  5 værtsfamilier  med andre ord, bortset fra lidt lommepenge mv., vil selve 
opholdet være stort set omkostningsfrit for de udvalgte!  

Der er ingen grund til at tøve! Der er god tid til planlægningen herunder også evt. at forbedre sit engelsk! 
Læs indbydelsen her og såfremt du har spørgsmål til denne aktivitet kan du rette henvendelse til Distrikt 
106B Operation Friendship Coordinator, Lene Bendix på mail: llbendix@gmail.com eller evt. på telefon 
21236825 eller 86637733.     

Ansøgning om deltagelse i Operation Friendship i 2010 bedes sendt til ovennævnte mail-adresse senest 
den 1. marts 2010 og ansøgningen bedes udfærdiget i overensstemmelse med de i invitationen angivne ret-
ningslinjer.  
Se side 5. 

  



OPERATION FRIENDSHIP IN  AUSTRALIA.  

District Governor John Lynch and the Lions family of District 201Q1, Australia extend an invitation 
to the Lions of District 106B,Denmark to visit their District as part of the Operation Friendship pro-
gramme. 
District 201Q1 is one of the 19 Lions Districts in Australia which collectively make up Multiple Dis-
trict 201, which also includes Norfolk Island and Papua New Guinea. The District has 83 Lions 
Clubs with about 1870 Lions, 3 Lioness Clubs and 20 Leo Clubs. 
From the applications received, two Lions and their partners will be selected, to spend one month as 
guests of the Lions of District 201Q1. Other applications may be kept on file for future years.The 
visitors are expected to attend and address a number of Lions Clubs, and the District Convention 
which will be held on Saturday 17 October 2010 and Sunday 18 October 2010. To enable this the 
visit should be planned for the visitors to arrive on Saturday 10 October 2010 and leave on or about 
Monday 9 November 2010. 
During the one month period, food at host family homes, accommodation and sightseeing, will be 
provided by the Lions of District 201Q1. Every effort will be made, that the interests of the visitors 
are included in the leisure and sightseeing activities. An itinerary will be planned, so that the visitors 
will be hosted by Lions families in different parts of the District these having different environments. 
The visitors must arrange and pay for all travel costs, and arrange appropriate travel insurance 
from Denmark to Australia and return. District 201Q1 Lions will not be responsible for any medical 
and general expenses incurred during the months stay. 
A recent photograph should be included with all applications.An ability to understand and commu-
nicate in English is essential.  
Typed applications to participate in Operation Friendship should be submitted to the address below, 
and must be received by Friday 12 March 2010 The successful applicant will be advised by Friday 26 
March 2010 which will allow adequate time for travel preparations.  
Information in the applications submitted  should be arranged under the following headings. 

PERSONAL  DETAILS:

 

Lions name, age and other relevant details such as degrees, diplomas, awards,trade qualifications. 
Partners name, age and other relevant details. 
Mail address, telephone numbers, E mail address. 
Details of any previous visits to Australia. 
LIONS  CLUB  DETAILS:

 

Name of Lions Club, District, Membership details. 
Brief history of the Lions Club. 
Club achievements and projects. 
Involvement  in  Lionism:

 

Offices held at Club, District, and Multiple District levels. 
Awards in Lionism. 
Any involvement in Operation Friendship. 
GENERAL:

 

Any other relevant information. 
Applications should be forwarded to 
Lion Ian Manwaring. 
Chairman  Operation Friendship 
District 201Q1. 
72 Adelaide St., 
Tweed Heads.  2485 
New South Wales, 
Australia. 
Phone: +61 7 55362700 Home    +61 7 55364450  Work 
Fax:  +61 7 55364450 
E mail:  sitiman@bigpond.com 



 
Oplev Australien/ Malaysia i decem ber!  
I lighed med tidligere år, modtager vi unge fra Australien og Malaysia i 5 uger fra ca. den 1. december 
2009 til og med 10. januar 2010. 
Opholdet er uden camp, så der er god mulighed for at lære de unge godt at kende. 
5 uger er for mange lang tid, og så tilmed at have en fremmed boende i sit hjem, så derfor er der mu-
lighed for at dele YES-en (Youth Exchange Student). Har man 2 uger til rådighed, så tegner man 
sig for den periode, og har man lyst og tid til at tage alle 5 uger, så er det også en mulighed.  
Vi har endnu ikke information om, hvem det er vi modtager, men de er mellem 17-21 år. 
De skal være gode til engelsk og er forberedte på, at de kommer til en land, der er væsentligt anderle-
des end deres eget. 
Dem vi før har huset har deltager i skolegang og familiehøjtiderne med stor succes. 
Der er skoler der har benyttet lejligheden til at få en YES, til at komme og fortælle om netop deres 
land og kultur... 
Er der ønsker om at modtage en YES i denne periode, så kontakt  snarest  

YCEC Lasse Borgbjerg  

 

Mindeord.    

Jytte Skyum skriver på vegne af Lions Club Aalestrup Marie Louise følgende mindeord om vort medlem 
Elly Merete Jensen, der er død kun 63 år gammel:  

Elly var for 7½ år siden med til at starte Lions Club Aalestrup Marie Louise her i Aalestrup. Hun har været 
et meget skattet og trofast medlem af vores klub. 
Elly begyndte bl.a. som revisor i klubben, og hun har i en del år været kasserer i klubben og dermed med-
lem af bestyrelsen. 
Hun har været med i de fleste udvalg og har altid udført sine opgaver med største omhu og akkuratesse. 
Hun var en person, der aldrig sagde nej til en opgave, om det var at sælge tulipaner til kampen mod mis-
brug her i lokalområdet, eller det var at lave hjemmelavede ting til vores Lykkeskab på julemessen i Aa-
lestruphallen. Hun har også været med til at sælge annoncer til vores nyeste projekt: Lionskalenderen 2010. 
Elly vil være meget savnet i vor kreds, da hun altid var positiv og fyldt med godt humør. Selv om hun ikke 
havde det så godt på grund af sygdom, kom hun trofast til vore møder og aktiviteter. 
I denne svære tid går vore tanker til hendes mand Poul Erik og deres to døtre, som har mistet en god og 
kærlig hustru og mor.  

Æret være Ellys minde.  

Jytte Skyrum 
LC Aalestrup Marie Louise 



 
Den magiske højremenu på Lionsoffice  

Hvornår har du sidst været på Lionsoffice? 

Vi har gjort det nemmere for dig at navigere rundt 
på Lionsoffice. Når du er logget ind har du på 
højremenuen direkte adgang til dine egen klubs 
informationer med ganske få tryk. 

Går du f.eks. ind på medlemsregister, ser du straks 
din egen klubs medlemsregister og du kan søge 
efter andre klubbers. 

På samme måde finder du jubilæumsliste, fødsels-
dagsliste, telefonliste og meget mere. 

For klubbens KLOA er der ogå her direkte adgang 
til alle de forskellige funktioner. 

www.lionsoffice.dk er stedet for alle interne Li-
onsinformationer, alle faktuelle informationer 
findes her. 

Lions Debat Forum er stedet  hvor du kan komme 
med dine meninger og ting du vil have drøftet, det 
ligger under lionsoffice. 

www.lions.dk er Lions udadvendte site, det hen-
vender sig til ikke Lionsmedlemmer. 

Men husk det er dig der er ansvarlig for at dine 
informationer altid er opdaterede. 

Webredaktionen 

  

http://www.lionsoffice.dk
http://www.lions.dk


 

Ny Melvin Jones Fellow 
I 

LC Aalborg Mariendal  

Klubbens traditionsrige President-take-over fest lørdag den 13. juni, blev ekstra festlig i år, da klubben ved 
denne lejlighed udnævnte Reg. Revisor Bjarne Bach-Larsen til Melvin Jones Fellow. 
Bjarne blev medlem af LC Aalborg Mariendal i april 1973, er således i gang med sit 37. år som Lion. Bjar-
ne har, siden han blev medlem, haft en fremmøde procent på 100, når make-up reglerne tages i brug  en 
fantastisk og meget sjælden præstation. Endvidere stiller Bjarne altid beredvillig op til alle klubbens aktivi-
teter. En så lang og tro tjeneste for Lions og klubben fortjener en belønning, så derfor gav klubben ham den 
højeste anerkendelse man kan give en Lion  nemlig Melvin Jones Fellow. 



         
Lørdag              5. september 

Sponsor cykelløb i Ry midtby  
En familiebegivenhed alle kan deltage i ! 

Motion - højt humør - og en god sag !  
Lions Club i Ry har i flere år arrangeret cykelløb i midtbyen. I 2008 deltog 98 cykelryttere, hvor vi kørte på en rundstrækning 
fra starten af Klostervej og ud til "Ryhus". I år vil cykelløbet følge samme rute og bliver opdelt i et lille løb for dem under 10 år 
og et løb for "de store"  

N Y T ! ! !    Udover sponsorcykelløbene afholdes i år et "kvart-marathon løb" rundt om Ry på 10,5 km. og et " familiemoti-
onsløb" på 5 km.  

Formålet med det Lions arrangerer er altid, at overskuddet ubeskåret går til humanitært hjælpearbejde.  

Overskuddet fra Lions forskellige løb i 2009 går ubeskåret til en fælles "handicapbus med kørestolelift" for plejehjemmene i 
Ry ( Ryvang ) og Gl. Rye ( Dalbogård ), som er de eneste, der på nuværende tidspunkt ikke har bus til rådighed for aktiviteter 
med de svage og handicappede ældre. Disse medborgere vil Lions med deltagernes hjælp gerne støtte, så de kan få en god og 
oplevelsesrig hverdag. 

Med din deltagelse vil du hjælpe Lions til at købe en bus til formålet. På forhånd tak for interessen 

Sponsorcykelløbet for hele familien   Børne/familieløb for børn under f.eks. 10 år.   Cykelløb på tid  
KVICKLY 5 km. familie motionsløb  rundt om ry.  
Ry-Kildebjerg kvart-marathon løb Lions arbejder med et festligt program med musik og byfest-
stemning fra kl. 10.00 til kl. 16.00, hvor vi vil orientere nærmere, når de sidste aftaler er endelig på plads i 
næste uge. 
Se i øvrigt på vor hjemmeside for dagen www.lions-lobet.dk

  

 Karl-Erik Jørgensen, Fjeldstedsvej 18, 8680 Ry 
Telefon 8689 1833   E-mail: karl@privat.dk     homepage: www.lions-ry.dk

 

http://www.lions-lobet.dk
http://www.lions-ry.dk


 
Youth Exchance Camp i distrikt 106 B  

Der har I mange år været en god tradition for, at district 106 B har været langt I planlægningen af ung-
domslejrene. Vi har i 2010 godkendt lejrarrangør. Men derefter er der ikke en klub eller zone der har meldt 
sig som arrangør. Det er vigtigt, at man kommer godt fra start og det er selvfølgelig en fordel at man er tid-
ligt ude med så stor en aktivitet, som det er at afholde en ungdomslejr. Der er i distriktet et velfungerende 
lejrudvalg som mødes et par gange om året og udveksler erfaringer m.v. Tilbuddet er hermed givet om at 
være camparrangør. 
Er der en klub der ønsker mere information så kontakt YEC Lasse Borgbjerg for yderligere informationer.  
Men som tidligere meddelt på distriktsmødet, så arbejder jeg med at få nedsat et distriktsudvalg der frem-
over skal stå for dette arbejde. Hvordan dette skal organiseres, og hvordan vi sammensætter udvalget be-
sluttes på kabinetsmødet den 22. august og i skrivende stund kan jeg ikke oplyse yderligere, men jeg skal 
nok vende tilbage med dette emne!   

Og ellers bare lidt statistik: 
I år har der været lidt færre YES-er fra distriktet. Vi har sendt over 40 unge ud i den store verden, og 
jeg var sikker på at vi var inde i en positiv udvikling, men så i år er der sket noget. 
34 unge blev det til! En tilbagegang på 8 er meget og vi bør kunne gøre det bedre. 
Om det skyldes at vi forlanger at man tager lige så mange unge ind som dem man sender ud, eller der 
mangler yderligere hjælp til at finde de unge, gode ideer til markedsføring eller noget helt andet, er jeg 
ikke klar over. Derfor har YCECC Knud Kreilgaard og jeg besluttet, at vi gerne stiller op til P-møder 
eller zonemøder for derved at informere om YCE området, men også at lytte til hvad klubberne har af 
holdning til dette område  nu venter vi bare på nogle invitationer.   

Husk at 1. November er deadline for reservation af pladser til dem der skal ud at opleve noget.  

Lasse Borgbjerg 
YCEC/MD LEOC 

Stof til The 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 september  2009  
The Lion nr. 2: d. 07 oktober  

2009 

 

Så mange lions var vi                                           

pr. 31.07. 2009:   

I 106B : 3031 -  i  123 klubber.  

I MD-106: 6.946 -  i  314 klubber. 

 

Kalender  
Se 106B s  kalender på LionsOffice.  

OBS! OBS!   

Husk midtvejsmøderne: 
27 oktober i Aalborg 
29 oktober i Viborg 
Nærmere info og tilmelding på distriktets kalender på Lions Office 


