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Jeg skal hermed opfordre alle klubber møde op til Årsmødet i Herning
d. 13. Juni og stemme på kandidaten fra 106B Per K. Christensen
som kommende ID – se vedlagte opfordring

Peter Møllnitz,
Distriktsguvernør, 106B,

Privat
Primær firmaa dresse
Adresseli nje 2
Adresseli nje 3
Adresseli nje 4

Læs bl.a. i dette blad…
Referat fra Distriktsmødet
Stemningsbilleder
Ledsagertur
Nibe 35 år
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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 .
Se på Lions Office og husk tilmelding

Her finder I
DG

Her er DG i Juni måned:
DG har ingen klub besøg i Juni
Måned

Så mange lions er vi

Stof til The
Lion
sendes til

106 A: + 7 – 11 = 976

PRC Anette Hjorth
Møllebakken 3
9870 Sindal
98936311 / 20316912
e-mail: prc.b@lions.dk
PRC Anette Hjorth
Møllebakken 3 9870 Sindal
Tlf. 98936311 / 20316912
e-mail: prc.b@lions.dk
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106 B: + 25 – 27 = 3067
106 C: + 17 – 15 = 1909
106 D: + 6 – 13 = 1059

Total: + 55 – 66 =
7011 medlemmer

LEDSAGER TUR RUNDT I JAMMERBUGT KOMMUNE.
Indlæg skrevet af Liselotte Engedal – ledsager til ZF Ole Engedal, LC Fjends.
Efter samlet velkomst i Han Herred Fritidscenter og fællessang med ”Blæsten går frisk over Limfjordens vande”, blev vi kørt rundt
mellem hav og fjord. Vores guide Kurt førte os først ud mod havet til et område kaldt Bjerget. Her var en flot udsigt mod havet og
Vejlerne – et smukt syn ud over de langstrakte vidder, hvor der i gammel tid kun havde været små øer og hav.
Næst efter gik turen videre til Bulbjerg som består af en kridt klint/limsten, som blev brugt til at bygge huse af for ca. 100 år siden.
Her fra gik det til Thorup Strand, hvor de trækker fiskekuttere op på stranden med et spil og en traktor. Ellers var turen planlagt
rundt i naturen som en blanding af skov, hede, strand og indlandsklitter.
I området mellem Klim Strand og Svinkløv Plantage, var der før hen 15 grusgrave, hvor der i alt er kørt 115.000 kubik med grus til
Tyskland for at byge Elb tunnelen. Bussen tog os med igennem en smeltevandskløft forbi Svinkløv Badehotel i gammel Engelsk
stil og tilbage til Rønnes Hotel, hvor vi indtog en pragtfuld frokost.
2. del af turen gik mod fjorden og gennem Fosdalen. En plantage med anlagte stier, hvor en rundtur ville tage omkring 1½ time. I
samme område er der et traktørsted, gallerier, lys- og glasværksteder og en herregård med et logerende spøgelse i kælderen.
Vi passerede Bratskov Gods, der tilbage i 1976 blev købt af den daværende kommune for kr. 600.00 og restaureret i en periode på
1½ år for omkring kr. 3.000.000. I dag bruges det til udstilling, galleri, turistkontor, samt diverse arrangementer. Chaufføren satte
her efter kursen mod Øland i gennem skoven til Dybet, der er et ret stort fuglereservat og med retning mod Oxholm Mølle, hvor vi
havde en mindre pause. Tilbage mod Fjerritslev så vi fra bussen Oxholm Kloster og kirke samt Kokkedal Slot.
Til slut var vi på et lille øl museum midt i Fjerritslev, der tidligere var anvendt som bryggeri med øl tapning og til sidst blot et depot for Carlsberg inden det drejede nøglen. Vi fik også en rundvisning i de gamle kontorer og butikslokaler samt privaten.
Rundturen sluttede samme sted som vi startede i Han Herred Fritidscenter med kaffe og lækker hjemmebag efter en dejlig tur i
naturen.
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LC Nibe fylder 35.
Den 6. april 1974 blev LC Nibe chartret i den da næsten nye byrådssal på Nibe Rådhus med efterfølgende
fest på Hotel Nibe. Fødselsdagen blev fejret ved et klubmøde i klubbens mødelokale i Nibehallen, hvori også damerne deltog. Presidenten Tage Pedersen indledte mødet, og efter middagen havde medlemmerne lejlighed til at fremdrage minder fra de mange år.
Ved chartringen havde klubben 20 medlemmer, mens medlemstallet i jubilæumsåret er 40. Tre af de fem
chartermedlemmer blev på mødet udnævnt til ” Livsvarrigtmedlem” Poul Dahlstrøm, , Torben Hermansen,
Helge Bundgaard Nielsen .Vanger Nielsen er tidligere udnævnt og Ejnar Grevy er MFJ.

Gadekamp uge 18.
Redaktøren siger tusinde tak for di mange positive indlæg angående gadekamp.
Hvis alle indlæg skulle bringes her i Info ville jeg sprænge porto bugtet. Som de vise ord siger
”ingen nævnt– ingen glemt. Det er dog ikke forgæves i har indsendt jeres indlæg. De er alle
kommet ind på Lions office. Se under
106B.
Anette Hjorth
PRC
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En løveunge kommer forbi.
En dag i december ringede telefonen hos Lions Bjerringbro. Det var Dinusha fra Hikkaduwa på Sri Lanka. Hun spurgte forsagt
om vi kunne huske hende.
Og da lionsmedlem Anders Thorhauge, som tilfældigvis var IR- formand og kontakt til løveungerne i 1999-2000, da Dinusha
var lille skolepige, tog telefonen, så var billedet af en lille forsagt pige klart i hukommelsen.
Dinusha er nu 19 år og pt. au-pair hos en dansk/Sri Lankansk familie i Tappernøje, og en invitation til at besøge LC Bjerringbro, nu hvor hun var i Danmark, var naturligvis en selvfølgelighed.
På klubbens aprilmøde fortalte Dinusha, i øvrigt på et nydeligt dansk, om sin tilværelse og om sin skolegang, som er 12 år, og
hun udtrykte sin store taknemmelighed over den hjælp, hun havde modtaget fra Lions og fra LC Bjerringbro i særdeleshed.
Hun fortalte, at uden den hjælp så havde hun ikke fået den skoleuddannelse, som hun fik, og uden uddannelse især i sprog og
matematik, havde det ikke været muligt for hende at rejse ud og klare sig, som hun nu kunne.
Hun fortalte, at hun hver måned af sin au-pair løn sender penge hjem til familiens underhold, idet der kun er en til at forsørge
hendes familie, som består af hendes syge far og tre bedstemødre samt en onkel, som er den eneste, der har arbejde.
Hendes videre planer går ud på at rejse hjem til Sri Lanka og uddanne sig yderligere, enten til skolelærer eller advokat, men
først i 2011, for: ”Når jeg først er kommet tilbage til Sri Lanka, så kommer jeg nok aldrig til Europa igen, så derfor vil jeg opleve det først.”
LC Bjerringbro håber at få mulighed for at støtte hende, også i hendes endelige uddannelse for ligesom at gøre arbejdet færdig.
Og vi vil vide at trække på hjælp fra LC Søllerød, som hidtil har været os uhyre behjælpelige med bl. a. at fremskaffe de historiske facts om løveungerne, som vore egne historiebøger ikke omfattede.
Før klubmødet blev der afholdt et pressemøde, hvor journalister fra tre lokalaviser fik lejlighed til at udspørge Dinusha og tage
billeder. Det kom der tre rigtig gode og fyldestgørende artikler ud af, og Dinusha og hendes liv samt Lions`s indflydelse herpå,
er nu kendt i en stor del af det midterste af Jylland.
Dinusha boede hos os i tre dage og fik set Bjerringbro og lidt af omegnen, og det var en yderst positiv oplevelse at møde hende
og en stor tilfredsstillelse at se, at det nytter at være lions.
Anders Thorhauge
LC Bjerringbro
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Fredsplakatkonkurrencen afgjort
Så blev spændingen om årets fredsplakatkonkurrence afgjort og endnu engang blev det en skole fra Distrikt
106B der havde den danske vinder.
Ved en lille festlighed på Kildebakkeskolen i Vildbjerg fik Anne Sofie Bruun-Sørensen og Agnes Nielsen
deres præmier fra henholdsvis Distriktet og Lions Danmark overrakt. De to piger havde udført plakaten i fællesskab men kun den ene af dem var anført, som den der havde tegnet den, på originalen, der blev sendt videre
til bedømmelse i USA.
LC Trehøje Lyngtotter havde taget initiativet til at 2 skoler i lokalområdet deltog i konkurrencen og det blev så 2 piger fra 5. klasse på Kildebakkeskolen det trak det længste strå.
- Vi synes, i klubben, at vi havde en festlig formiddag sammen med eleverne og Guvernørrådsformanden, Kay Pedersen og distriktets Vice Distriktsguvernør, Erik Jørgensen som uddelte præmierne og gav de unge mennesker et par ord med på vejen sagde
klubbens PR-ansvarlige Bente Bøndergaard
Det har været sjovt at være med til og det var rigtig fedt, da vi fik at vide at vi havde lavet den bedste plakat i Danmark, for
det havde vi aldrig troet sagde Agnes Nielsen.
Der deltog ca. 350.000 børn fra hele verden i konkurrencen men desværre vandt den danske ikke men efter at vi har set vinderen
så er vi ikke skuffede, for den er rigtig flot sagde Anne Sofie
Bruun-Sørensen der ikke helt havde gjort op med sig selv hvad præmien skulle bruges til.

Erik Jørgensen
VDG.B
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Lions organisationens største hæder
tildelt Lion Per Pedersen.
På et klubmøde i Lions Club Klarup blev klubbens
sekretær gennem mange år Per Pedersen, Fælledhaven
13, 9280 Storvorde hædret med Melvin Jones Fellowship for at have ydet en lang og bemærkelsesværdig, ekstraordinær indsats for LC Klarup. Det er første
gang i klubbens 38 årige historie at et medlem tildeles
denne hæder.
Per har været medlem af LC Klarup i 19 år og var
præsident i klubåret 1998/1999.
Per er manden der skriver klubbens inspirerende referater og det har han gjort gennem flere
år. Udover at skrive klubbens referater er han også klubbens ”arkivmand”, han har gennem de
sidste par år systematisk sorteret, journaliseret og registreret alt i klubbens gamle materiale af
enhver art han har kunnet fremskaffe fra klubbens start for 38 år siden.
Per er samtidig et medlem der sørger for, at Lions ånden bliver efterlevet. Han er også den type medlem, som giver sin mening til kende på en stilfærdig og lun måde, og hvor de andre
medlemmer virkelig lytter til, hvad der bliver sagt. Per`s menneskelige egenskaber og professionalisme er af højeste kvalitet. Per er et førsteklasses eksempel på et Lions medlem, der
fuldt ud lever op til Lions motto:
We serve.
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Vellykket Distriktsmøde 2009 i Fjerritslev den 25. april
LC Fjerritslev havde arrangeret Distriktsmødet den 25. april 2009 med god hjælp fra naboklubberne. Kommunen med borgmester Mogens Gade i spidsen var også en aktiv medvirkende. Rammerne og arrangementet var tip-top i orden og sågar vejret var som bestilt.
DGs beretning
DG Peter Møllnitz bød velkommen til de mange fremmødte Lions-medlemmer. I beretningen
blev åbenhed fremhævet som en selvfølge i vores organisation. Ligeledes blev den nye LEO Club i Randers
og den nye klub LC Års Tidens Kvinder fremhævet. Alle blev opfordret til at fortælle den gode historie om,
f.eks. at Lions ikke bruger penge på administration og alle de flotte projekter der bliver støttet lokalt og ude i
verden. Lions er kort og godt en stærk kæde.
Valg af DG, VDG, og 2 VDG
Valgt til DG det kommende år blev helt naturligt Erik Jørgensen, LC Randers.
Så var der mere spænding og kampvalg om posten som VDG. Her var der to kandidater: Stig Andersen, LC
Randers Gudenå og Per Skovbo, LC Hammer Bakker. Sidstnævnte blev valgt.
Der var også to kandidater til den nye post, som er indført på verdensplan. Det er posten som 2. VDG. Her
kandiderede Peter Voss Hansen, LC Vinderup og Benny Nissen Ravn, LC Karup. Førstnævnte blev valgt.
Valg af 106Bs ID-kandidat: Per K. Christensen
Danmark står for tur til at få et medl. af Lions internationale bestyrelse. En såkaldt International Director også
kaldet ID. Her skal Danmarks kandidat vælges på Årsmødet i Herning. Fra distrikt 106B stillede to meget kvalificerede kandidater op: Tinna Christensen, LC Aalborg Limfjorden og Per K. Christensen, LC Gug. Sidstnævnte blev valgt som kandidat til ID-posten fra distrikt 106B.
Årets klub: LC Tjele
DG Peter Møllnitz begrundede valget af årets klub: Lions Club Tjele. Distriktsmødet 2010 blev præsenteret af
LC Sydthy Liden Kirsten og LC Sydthy med et festligt og ”exclusivt” punktum.

Ole Kjærsgaard
DS
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