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Distriktsmødet i Hurup 
blev en god oplevelse og endnu en stor tak til de 2 lokale klubber, LC Sydthy 
Liden Kirsten og LC Thy for et flot arrangement.  

Også en stor tak for den store interesse klubberne har vist for at deltage i distrik-
tets generalforsamling, i alt 251 lions fra mere end 85 af distriktets klubber del-
tog i mødet, det var en dejlig oplevelse. 
Læs referatet samt de nye vedtægter for afholdelse af distriktsmøde i distrikt 
106B på Lions Office  

Årsmødet 2010 i København. 
Næste store arrangement i lionsåret er Årsmødet. 
Så vidt jeg ved, er kun knap 30 af distriktets klubber på nuværende tidspunkt til-
meldt årsmødet hvilket jeg beklager. Årsmødet er stedet, hvor Lions Danmarks 
fremtid debatteres og hvor beslutninger for os alle tages. 
Dagsorden og beretninger kan læses i LION nr. 5 som du har modtaget. 
Prøv at se om det ikke skulle være muligt at finde lejlighed til at deltage. Tilmeldingsfristen er udløbet, men jeg 
er sikker på at en henvendelse til arrangørerne vil blive behandlet på en positiv måde.  

Se mere på www.lionsårsmøde.dk eller www.lionsaarsmoede.dk På gensyn i København.  

Et år er snart gået! 
Nu er der ikke lang tid tilbage af dette lionsår så jeg vil benytte lejligheden til at takke klubberne for deres op-
bakning og deres indsats gennem året. 
Ella og jeg har haft et spændende år med mange positive oplevelser, både her i distriktet men også sammen med 
lions i Danmark og internationalt. 
Jeg nåede ikke alle mine mål men med den entusiasme der arbejdes men i klubberne mener jeg at distriktet er i 
god drift med mange gode tiltag og med mange nye lions på vej. 
Vi fik en ny leoklub, LEO-klub Viborg, velkommen til.  

Jeg takker alle zoneformændene og kabinettets chairmænd for deres indsats gennem året, de har brugt mange 
timer for at servicere os.  

Så vil jeg ønske det kommende guvernørpar, Lene og Per held og lykke til det arbejde I nu går ind til, jeg håber 
at I må få lige så mange oplevelser som Ella og jeg fik.  

Til sidst vil jeg ønske alle distriktets lions og deres familie en rigtig god sommer og på gensyn til et nyt lionsår.  

Med lionshilsen 
Erik Jørgensen 
Distriktsguvernør 

Hent eller læs hele nummeret på Lions Office / MD106 / Distrikt 106B / Velkommen til 106B 

http://www.lions�rsm�de.dk
http://www.lionsaarsmoede.dk
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Indbydelse til 
10 års jubilæum  

Lions Club Sct. Catharina Hjørring blev stiftet den 17. juni 2000 og der er nu gået 10 år.  

For at markere denne festlige begivenhed indbydes til jubilæumsreception på Vendsyssel Historiske Muse-
um, Museumsgade 3 i Hjørring  

Torsdag den 17. juni 2010 kl. 17.00.  

Der vil blive serveret et let traktement.  

I anledning af jubilæet har klubben besluttet, at der ved receptionen uddeles en række donationer til pro-
jekter og lokale formål.   

Med venlig hilsen  

Lions Club Sct. Catharina Hjørring 

              

Valg af Guvernørrådsformand 2011-2012.  

Det er en glæde for den kommende 1.VDG-gruppe at kunne meddele, at vi efter afholdte ansættelsesinter-
views på Trinity blandt 3 yderst velkvalificerede ansøgere, der viste os den tillid at stå til rådighed som 
kandidater,  har valgt                    

                                                        

     PDG Vagn Jessen LC Vojens  

som vores kommende Guvernørrådsformand.  

Vagn Jessen har været medlem af Lions i ca. 30 år. I 2007-08 var Vagn DG i 106C 
og 2008-09 Rådssekretær samt IRC i 106C. Herudover har Vagn beklædt mange tillidsposter på klubni-
veau herunder P i 3 omgange. Vagn blev MJF i 2007.  

Vi glæder os rigtig meget til samarbejdet med Vagn Jessen, da vi i ham mener at have fundet den rigtige 
person til det ansvarsfulde job.   

Henrik Nielsen        Peter Voss Hansen      Knud Løkkegaard      Steen Hejnfelt  
     106A                          106B                            106C                        106D               
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Strikkedamer i Låsby hjælper Indiens fattige 
Flittige hænder og socialt samvær 

I Låsby arbejder en gruppe på cirka 14 personer hver uge på at lave tæpper, sjaler og børnetøj til de fattig-

ste i Indien.  I gode og hyggelige rammer samles Strikkedamerne i Låsby  hver torsdag formiddag på 

Lokalcenteret i Låsby. Der arbejdes og drikkes kaffe, mens snakken går om livet mange oplevelser. Mate-

rialerne som anvendes, kommer for det meste fra gamle trøjer, som trevles op - og ofte afleveres poser med 

garnrester og strikkede lapper, disse er meget kærkomne. Det er flittige damer, så for at de ikke taber ma-

sken , skal der ind imellem købes garn, og det var i den anledning, at strikkedamerne havde besøg fra 

Lions klubberne i Ry. Der blev afleveret 4 sække med garn og doneret en check på 1.000 kr. til deres ar-

bejde, som varmer på den anden side af jorden.  

Vejen fra Låsby til Calcutta i Inden 
Strikkedamerne fra Låsby  sender tæpper og tøj til Mother Teresas organisation Missionaries of Charity, 

som tager sig af den videre formidling i Indien. Der er i Danmark fem tæppecentre, hvor de strikkede ting 

bliver samlet og pakket, og i Låsby anvendes centret i Støvring. På centrene bliver tingene presset, så de 

fylder mindst muligt, og to gange om året bliver det hele pakket i containere og sejles til Calcutta, hvor 

Mother Teresas søstre tager imod. Der er sendt langt over en million stk. tæpper, børnetøj m.v. og der er 

stadig brug for mere.  Tæpperne bliver delt ud til de fattigste i slumkvartererne, for hvem tæpperne mange 

gange er deres eneste ejendom. I og omkring Calcutta besøger søstrene fattige familier og slumområder. 

De får en portion tæpper og tøj til uddeling blandt de fattige, uanset kaste eller tro.    

Mere garn og flere hænder 
Det er en indsats, som giver god mening både for dem selv og for andre mennesker. Der er plads til flere 

rundt om bordet, hvor der er højt humør, stor talelyst og gang i strikkepindene. Det sociale bliver ikke 

glemt, for midt i det hele ringes ind til kaffe.  Jeg er imponeret over den store energi I ligger for dagen  

sagde Karl-Erik Jørgensen fra Lions ved overrækkelsen og I vil altid have vor opmærksomhed, hvis der 

er behov, for der hvor jeres tøj havner, er der stort behov .  Anna Jensen fra strikkedamerne takkede man-

ge gange for Lions bidrag, og vil også gerne i fremtiden have hjælp til garn og lidt penge. Anna Jensen 

gjorde opmærksomt på, at der altid er  plads til en til rundt om bordet. 

Lions Club Ry 

Karl-Erik Jørgensen 
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Lions giver cykler til sclerosecenteret  

Det var med stor glæde og ægte begejstring Lions og Ry Cykel- og 
Knallertservice blev modtaget i forsommerens bedste vejr med 2 
cykler med hjælpemotor til Sclerosecenteret i Ry. Et stort ønske var 
blevet opfyldt, og et godt samarbejde mellem den lokale cykelhand-
ler Jørgen Haurum Nielsen og Lions Club i Ry gjorde, at der kunne 
afleveres 2 nye cykler til en værdi af mere end 25.000 kr. 
   
Det er med stor glæde, at vi i dette gode sommervejr i vores dejlige 

natur, kan overdrage jer de 2 cykler med hjælpemotor. Vi håber i 
Lions, at de vil give jeres mere end 500 gæster om året en god mu-
lighed for at komme ud og få en god naturoplevelse, og med hjælpe-
motoren kan også de mennesker med begrænsede kræfter får muligheden  sagde Karl-Erik Jørgensen fra Lions 
Club i Ry  vi ved I laver en fantastisk indsats her på centeret, og vi håber med denne gave, at den kan støtte op om 
jeres indsats .  

Såvel ansatte som patienter afprøvede cyklerne, og var meget begejstret for disse moderne cykler, der giver god me-
ning på centeret.  Det betyder utrolig meget for brugerne af centeret, at de kan færdes i naturen omkring Ry, både i 
træningsøjemed og som lise for sjælen  sagde rehabiliteringsleder Ellen Jensen ved modtagelse  disse nye cykler 
vil gøre stor gavn, da et af de helt store aktiver, i forhold til at tilbyde et udbytterigt ophold for vore brugere, er natu-
ren omkring centeret og byen som sådan

  

Cyklerne vil blive præsenteret ved Lions Cykelløbet den 12. juni på Klostervej i Ry, hvor også Ry Cykel- og Knal-
lertservice vil være tilstede.  Det er i øvrigt muligt for beskedne midler at leje den type cykler, hvis nogen kunne få 
lyst til at prøve dette transportmiddel af  forklarede cykelhandler Jørgen Haurum Nielsen  og vi indgår i et samar-
bejde med Ry Turistbureau med anbefaling af 12 gode ture for alle i området .  

Karl Erik Jørgensen 
LC Ry 

 

Nekrolog  

Hans Ringberg, Dalgårdsvej 10, 9870 Sindal døde den 8. Maj 2010  89 år gammel.  

Ved Hans Ringbergs død har LC Hjørring mistet et markant medlem.  

Gennem mere end 25 år har Hans sat sit præg på klublivet på en særdeles positiv måde. 
Han har gennem årene beklædt mange tillidsposter i klubben bl.a som præsident.  

Hans lune, humoristiske sans og rammende bemærkninger har ofte været med til  at gøre almindelige 
klubmøder ekstra fornøjelige.  

Få kunne som ham begrunde, hvorfor den enkelte måtte bøde, mår han som tailtwister svang pisken over 
klubmedlemmerne.  

Selv om sorgen over hustruen Signes død i Januar 2009 og tiltagende svagelighed gjorde det sidste år 
svært for Hans, så deltog han trofast i klubmøderne lige til det sidste.  

LC Hjørring takker for mange gode minder.  

Æret være Hans Ringbergs minde.  

LC Hjørring 
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Mød den nye Internationale Præsident      

International Præsident 2010-11 Sid L. Scruggs III   

kommer på besøg i Danmark 
Fællesmødet med IP finder sted torsdag den 26. august i Ålborg,  

hvor der vil blive mulighed for at stille spørgsmål og få svar. 
Alle Lions er velkommen 

Mød IP og hør om hans visioner   

Husk: den 26. august  

Sæt allerede nu kryds i din kalender  

Stof til 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 juni  2010  

LION nr. 1: d. 12 august  2010  

 

Så mange lions var vi                                           

pr. 30-04. 2010:   

I 106B : 2988 -  i  123 klubber.  

I MD-106: 6.930 -  i  316 klubber. 

 

Kalender  
Se 106B s  kalender på LionsOffice. 

OBS! OBS!  
Næste klubårs 1ste kabinetsmøde afholdes lørdag d. 21 august  2010. 
Alle lions er velkomne til at deltage, frokost for egen regning  

Tilmelding efter 1. juli 2010 til kommende distriktssekretær  
Benny Nissen Raun på ds.b@lions.dk    


