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Tid for færdiggørelse af arbejdet.
Så har alle klubber afholdt den årlige generalforsamling og distriktet har afholdt Distriktsmødet. Nye hold er sat for det kommende år (1. juli – 30. juni). De kommende
måneder vil derfor naturligt være præget af færdiggørelse af dette års opgaver samtidig
med, at det nye hold naturligt vil begynde at planlægge for det nye år, så alt er klar når
sommerferien er ovre.
Mange klubber har i vinterens løb fundet nye medlemsemner (iflg. klubbernes mødereferater). Disse medlemmer er nu på vej ind i Lions – Hjertelig velkommen alle sammen.
Det bliver spændende at se medlemsudviklingen når vi når frem til sommer.
For alle, der skal besætte vigtige poster efter sommer, tilbyder distriktet uddannelse og seminarer, hvor
ny og nyttig viden kan hentes til gavn for din klub, samt gøre arbejdet sjovere. Derfor kan jeg kun opfordre dig til at deltage. Din klub har modtaget kursusoversigten, ligesom du kan finde den på Lionsoffice
under ”MD106 / distrikt 106B / kalender”. Benyt dette tilbud og få et Lionsnetværk udenfor din klub.

Privat

Den næste store opgave bliver synlighedskampagnen i uge 18. (er under afvikling når dette blad udkommer). Efter uge 18 er det vigtigt, at vi fortsat fortæller om Lions og alle de humanitære opgaver vi løser
lokalt, nationalt og internationalt. Det er positive historier, vi godt kan være stolte af.
Primær firmaa dresse
Adresseli nje 2
Adresseli nje 3
Adresseli nje 4

Og så er det tiden for tilmelding til Lions Danmarks Årsmøde i Herning d. 13. juni. Det er et vigtigt årsmøde, hvor vi skal vælge en repræsentant til den internationale bestyrelse. Da mødet holdes indenfor
106B’s område, er der bestemt ingen undskyldning for ikke at møde op og stemme på kandidaten fra
106B.
Mød op og få indflydelse på fremtiden !

Peter Møllnitz, DG

Læs bl.a. i dette blad…
Mødekalende
35 års jubilæum
Ny Leo Klub
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Indberetninger vedrørende medlemmer
For alle medlemmer og klubber i Danmark gælder det, at Lions Office er stedet, hvor
disse registreringer skal laves.
Klubberne skal derfor IKKE benytte sig af faciliteterne på LCI's hjemmeside eller
skema PU101.
Såfremt klubberne benytter faciliteten vil vi i MD106 ikke få kendskab til de ændringer
som klubberne laver.
Når I laver rettelserne i Lions Office, sørger Lions Danmark for at disse rettelser modtages i Oak Brook.
Husk også, at alle tillidsposter skal oprettes i Lions Office for det kommende år, også de poster som genbesættes med samme personer.
Er du i tvivl så kontakt undertegnede.
Jens Peder Nielsen, ITC

Hvad sker der i distriktet .
Gadekamp uge 18
11/5 VP skole/ S kursus/ K kursus/ merl
12/5 VP skole/ S kursus/ K kursus/ merl
13/5 VP skole/ S kursus/ K kursus/ merl
18/5 Aktivitet/ IR / Holdning og Handling og klubmester
19/5 Aktivitet/ IR / Holdning og Handling og klubmester

Se mere på Lions Office og husk tilmelding

Her finder I
DG

Her er DG i Maj måned:

Så mange lions er vi

Stof til The
Lion
sendes til

Pr. 20 - 04 - 2009

PRC Anette Hjorth
Møllebakken 3
9870 Sindal
98936311 / 20316912
e-mail: prc.b@lions.dk

.
106 A: + 3 – 11 = 980 medlemmer
106 B: + 16 – 21 = 3069
106 C: + 15 – 18 = 1907

DG har ingen klub besøg i Maj
Måned

PRC Anette Hjorth
Møllebakken 3 9870 Sindal
Tlf. 98936311 / 20316912
e-mail: prc.b@lions.dk
Husk deadlines:
INFO : d. 15 Majl 2009
The Lions : d. 20 Maj 2009
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106 D: + 8 – 8

= 1066

Total: + 42 – 58 = 7022 medlemmer i
315 klubber

Tilmelding til seminarer nu

Kære Lions nu har du mulighed for tilmelde dig seminarer i maj måned 2009 og erhverve
dig viden om og værktøjer til brug for din nye funktion i din klub for det kommende år.
Der afholdes følgende seminarer:
11, 12 og 13 maj – Vicepræsident, Kasserer, Sekretær, Trivsel ( MERL).
18, 19 og 20 maj - Holdning og Handling ( Lions Quest), Aktivitetsudvalg,
internationale relationer, Klubprogram inkl. klubmesters rolle
Seminarerne afholdes :
11 og 18 maj Stoholm Kultur og Fritidscenter, Søndergade 56, 7850 Stoholm
12 og 19 maj Skydepavillionen, Søndre Skovvej 30, 9000 Aalborg
13 og 20 maj Agerskellets Selskabslokaler , Agerskellet 28, 8920 Randers NV

Alle seminarer starter med spisning kl. 19.00 – 20.00, hvorefter der er seminar fra kl. 20.00 -22.00
Alle seminarer har en enhedspris på kr. 140 pr. person som opkræves efterfølgende ved din klub.
Selvom man fortsætter i en funktion som man har bestridt tidligere er det stadig vigtigt at komme på seminarer, idet uddannelsesudvalget til stadighed prøver at holde de enkelte seminarer ”up to date”. Brug
derfor et par timer på at tage på seminar og skab dig samtidigt et netværk blandt Lions med samme funktion/område i klubben.
De forskellige seminarer fremgår på www.lionsoffice.dk under 106b – velkommen - kalender.
Tilmelding senest 1. maj 2009 via www.lionsoffice.dk eller udc.b@lions.dk

Per Skovbo
Uddannelseskoordinator
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Nekrolog

Den 3. april i år afgik Lion Torben Gorm Bremmer ved døden, kun tre måneder før sin halvfemsårs fødselsdag.
Her i begyndelsen af det nye år havde han netop modtaget IP’s brev og medfølgende Award for 55 års medlemskab af Lions-organisationen – han var optaget som medlem pr. 31.12.1953. Dermed var han en af de
ældste løver i Danmark, ja for den sags skyld i hele verden. Han var det eneste tilbageværende chartermedlem i LC Aalborg, som blev chartret som klub nummer to i Danmark og den første i Jylland. Klubben blev
chartret pr. 6. februar 1954, som datterklub af LC København.
Torben Gorm Bremmer har altid været meget engageret i Lions-arbejdet – det var en integreret del af hans
liv. Indtil helbredet begyndte at svigte for blot et par år siden, har han haft 100% fremmøde i alle årene. I
klubarbejdet lagde han stor vægt på at integrere de nye medlemmer, og var altid klar til at tage sig af dem,
hvis han ikke syntes, at de kom ind på rette spor i klubben.
Når der skulle dannes nye datterklubber, var det Torben, som gik i spidsen. LC Aalborg har otte datterklubber, men af et tidligere udarbejdet ”stamtræ” over de jyske lionsklubber fremgår det tydeligt, at en overvejende del af klubberne i hovedlandet kan henføre deres aner direkte til LC Aalborg, og det er en naturlig følge af Torbens pionerarbejde. Da der først var sat godt gang i chartringen af nye klubber, og udbredelsen af
lionismen i Danmark derfor var i god gænge, blev kræfterne i større omfang anvendt på det interne arbejde i
hans egen klub og i det geografiske område, som den befandt sig i, og hvor hovedvægten af den ydede støtte
skulle anvendes efter Torbens mening. Han lagde meget stor vægt på at kunne placere hovedparten af støtten i sit eget lokalsamfund, uden at han derved glemte det nationale og internationale aspekt.
Der er dog ingen tvivl om, at det projekt, som lå Torben mest på sinde, var Færdselsskolen i Aalborg, som
eksisterer og fungerer i bedste velgående den dag i dag. Den drives ved en fælles indsats af det kommunale
skolevæsen og politiet, som sørger for de nødvendige instruktører, der har givet og stadig giver alle Aalborggensiske skolebørn den grundlæggende færdselsundervisning.
Torben Gorm Bremmer fostrede idéen under et besøg i USA i 1953, hvor han i en skolegård så et ”minibykort” tegnet op, suppleret med ”bygninger” af trækasser. Da han var tilbage i fædrelandet, forelagde han
sin idé for sine kammerater i den nystartede Lions-klub. Alle var med på at yde en indsats for børnenes sikkerhed i den allerede dengang tiltagende trafik, og også myndighederne kunne se fornuften i projektet.
Så midt i september måned 1956 var alle de praktiske ting på plads, inklusive fremskaffelse af diverse sponserede køretøjer i form af minicykler og pedaldrevne minibiler, og Aalborg Færdselsskole kunne indvies.
Vi i LC Aalborg er stolte over at have været en del af Torbens Lions-liv, og vil altid tænke tilbage på ham
som en overordentlig god og favnende kammerat, der også kunne deltage aktivt i den musikalske underholdning, når noget sådant stod på programmet.
Hans vid, indsigt og realistiske men samtidigt muntre og lune tankegang vil blive savnet.
Æret være Torbens minde
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Løverne jubilerer
Lions Club Arden har fejret 35-års jubilæum
Fredag den 27. februar fejrede Lions Club Arden 35-års jubilæum ved afholdelse af en reception med deltagelse af ca. 70 gæster, heriblandt gæster fra moderklub, de nærmeste klubber samt zoneformand. Blandt gæsterne sås også repræsentanter for modtagere af donationer på samlet kr. 80.000,00.
Alle havde nogle hyggelige timer, hvor snakken gik livligt blandt de fremmødte.
Lions Club Arden tæller 24 medlemmer, som på forskellig vis bidrager til indsamling af midler til humanitært
arbejde.

Fra venstre ses P Jørgen Skov Andersen, repræsentanter for de glade modtagere fra
DDS Arden samt til højre CM Børge Kristiansen.
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Hjørring Værtsby for det 4. Kabinetsmøde 14. marts 2009
DG Peter Møllnitz glædede sig sammen med kabinettets medl. over det hidtidige forløb af
Lionsåret med alle de gode aktiviteter rundt i klubberne.
Store projekter: nu Gadekamp og LCIF
Den næste store aktivitet er Gadekampen i uge 18. Selv om navnet har affødt markante
holdninger, er det vigtigste, at alle støtter op om aktiviteten, så Lions først og fremmest bliver synligt.
Kampen mod Blindhed gav synlighed. Næste store projekt bliver fokus på LCIF (Lions Club International
Foundation), hvor landskoordinatoren er fra vores distrikt: Ole Klejs Hansen, LC Randers. I distrikt 106B er
Bent Rasmussen, LC Morsø koordinator.
Muligheder for poster som vicezoneformænd
Bemandingen af en del af de centrale poster i kabinettet i de kommende år skal afgøres ved distriktsmødet i
Fjerritslev den 25. april 2009.
Der er to kandidater til både 1. VDG og til 2. VDG, hvilket er meget glædeligt. Chairmandsposter og zoneformænd er også næsten på plads. Til gengæld er der mulighed for at få en post som vicezoneformand i flere zoner.
Fagområder
LQC Peter Voss Hansen løftede sløret for en nyhed, der vil blive afsløret på distriktsmødet, som har relevans
til misbrug. Alle klubber kan spille med…..
UDC Per Skovbo gav positive tilbagemeldinger fra de gennemførte præsident-skoler.
PRC Anette Hjorth orienterede om informationsdelen, når der skal være Gadekamp. Der er gennemført udbytterige kurser, så alle skulle være godt rustet. Der er gennemført kursus for 270 Lions-folk. Arbejdsgruppen for
ros for sin store indsats.
YCEC Lasse Borgbjerg orienterede om Lions Adventure hvor næsten alle pladser er besat. Ligeledes blev udsendelse af danske unge berørt, hvor det ikke har været helt let at få alle pladser besat.
MERLC Ole Pedersen og ZF Ole Engedal kunne med stolthed berette, at der startes en LEO Club op i Viborg i
juni 2009. Erfaringerne fra Randers bliver brugt, så den kommer godt fra land.
VDG Erik Jørgensen står i spidsen for en arbejdsgruppe, der skal komme med et oplæg ang. hvilke opgaver
zoneformændene skal have og udannelsestilbudene til ZF.
Uddannelse af embedsmænd i maj
Uddannelses-kurserne for klubbernes bestyrelsesmedl. løber af stablen i løbet af maj. Her opfordres klubberne
til at sende folkene, der beklæder posterne det kommende år.
Selv en genganger kan måske trænge til at få ”banket rusten af”. Tilbudene er sendt ud til klubberne og tilmelding er via Lions Office. Tilmeldingsfrister betyder, at der er tilmeldingsfrister.
Årets lederkursus har været meget overtegnet. Det har høj prioritet at få en fra hver klub gennem kurset.
Ole Kjærsgaard
DS
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På det første kabinetsmøde, hvor jeg deltog som ZF blev jeg inspireret af tanken om at genrejse LEO i Danmark efter indlæg af DG Peter Møllnitz. Måske har jeg bare den Jyske stædighed og vilje, der skal til for at kaste mig ud i projekter, der kræver ekstra energi og opmærksomhed.
Ideén om at etablere LEO Club Viborg som en zoneaktivitet, blev præsenteret for medlemmerne, der efterfølgende gav deres accept. Til at gennemføre processen fik vi nedsat et meget homogent udvalg af LEO advisere, hvor vi ved flere møder fik udformet et sæt passende
kvalifikationer for kommende og mulige kandidat emner.
Adviser gruppen var enddog så heldig at deltage med inputs til den nye LEO flyer og vores
eget lokale LEO indstik, der skulle bruges på i alt 3 info møder. Lokaler, drikkevarer og snacks fik vi sponsoreret af revisionfirmaet Beierholm, Sydbank, Sparekassen Kronjylland og det er jo alt andet også rart at erhvervslivet har øjnene åbne for at skabe gode humanitære præstationer gennem vores organisation.
Efter det 2. infomøde har vi nu fået tilkendgivelser fra 8 personer med vidt forskellig baggrund og hvis alt
går som vi håber og forventer, forestiller jeg mig klubben stiftes midt i juni 2009 med ca 14 til 20 personer.
På infomøderne har præsidenten fra LEO Club Århus Alexander Bergstrøm deltaget med et engagement og
professionalisme, som har gjort at de indbudte, har ladet sig rive med og følt, at det her må man høre mere
om. Efter det 3. infomøde den 30. april 2009 afholder vi sammen med de kandidater, der tilslutter sig klubben
et møde, hvor alt det praktiske omkring selve stiftelsen vendes. Som moderklub har LC Fjends stillet sig til
rådighed og rent økonomisk har klubberne i zonen lovet at bidrage med et beløb og givet tilsagn om, at kommende LEO medlemmer, kan deltage i aktiviteter hos zonens lokale klubber, for at opbygge egen kapital
uden den store risiko for egen økonomi.
Chartringen forventes omkring oktober 2009 og i adviser gruppen har følgende været på banen:
Rolf Bücking, LC Viborg - Eva Staal LC Viborg Borgvold - Lars Henriksen, LC Tjele - Per
Fack, LC Fjends - VZF Poul Linnemann, LC Viborg og ZF Ole Engedal, LC Fjends. På møderne har vi fået support af LEOD Lasse Borgbjerg, LEO P Alexander Bergstrøm, LEOC
Rikke Rudolph og LEOC elect Kim Beyer.
Alle har ydet en fantastisk indsats og jeg glæder mit til at nå i mål med vores fælles projekt
og nye klub i zonen. Nyt og frisk blod og en væsentlig nedsættelse af gennemsnitsalderen er
jo med til at holde fødekæden i gang, så hold nu øjne og ører åbne for årets begivenhed i
region 2 zone 3.
Ole Engedal
ZF
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