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Vores støtte til Internationale
Projekter bør fremmes, det er her
vi i Fællesskab med andre
Lionsklubber og private sponsorer
kan virkeliggøre de store
projekter i verden - eksempelvis
nye skoler, hjælp til hospitaler,
vandrensning etc. se mere i
Minikataloget
DG Per Skovbo
Kære Lions
En måned er nu gået af vores
Lionsår, hvor de fleste
Lionsklubber har holdt
sommerferie og nu skal til at
starte op for alvor igen. Verden
har ikke ligget stille, hvilket vi via
forskellige medier dagligt bliver
mindet om. Der er stadig meget
behov for vores hjælp
naturkatastrofer rammer over
hele verden i lighed med sult og
nød bliver mere og mere udbredt.
Lions motto We Serve skal være
et signal til, at vi i Fællesskab i de
kommende måneder og tiden
efter, fortsat vil være med til at
give vore svage medborgere et
håb om et bedre liv og en bedre
fremtid a Beacon of Hope.
Lad os eksempelvis heller ikke
glemme alle de mennesker som
ikke har deres syn og som vi
støttede via Sight First II (Lions
kamp mod Blindhed). Hellen
Keller bad os i 1925 om at bringe
lys til andre lad os fortsætte
aktiviteter med henblik herpå.

Vi skal ikke glemme de
medborgere som i vores
nærområde har brug for vores
støtte, men som af forskellige
årsager ikke anmoder om vores
støtte. Lad os derfor være
opsøgende i det kommende år og
bruge præster, sociale
myndigheder, SSP mv. som kan
henvise til disse mennesker og
hvor en donation kan være
hjælpende hånd i en ellers svær
hverdag og vise, at der er nogle
som tænker på dem og gerne vil
række en hjælpende hånd og
give dem et glimt af håb , at der
for os alle bør være et værdigt liv.
I skrivende stund, netop
hjemkommet fra Convention i
Sydney, hvor Lions Internationale
Præsident (IP) Sid Scruggs III blev
valgt og med mange indtryk i
bagagen om det store arbejde
som Lions gør rundt om i verden,
står man endnu mere ydmyg
overfor den opgave, vi i Lions har
påtaget os We Serve . Lions kan
ikke frelse verden , men vi kan
ved vores tilstedeværelse og
velgennemførte aktiviteter være
med til at gøre
verden lidt bedre

for en del svage
medborgere.
Danmark fik på Convention i
Sydney valgt Per Christensen, LC
Gug, som International Director
(ID) for 2010-2012 og stort tillykke
endnu engang til Per. Lions
Danmark vil med Per i den
Internationale Bestyrelse få
mulighed for indflydelse på
udviklingen af Lions Club
International. Emner og
spørgsmål herom kan sendes til
Per som har følgende E-mail:
per.christensen@lions.dk..
I juli måned afvikledes
ungdomslejr af LC Dronninglund
og LC Dronninglund Ingeborg
Skeel på Try Efterskole, hvor 34
unge mennesker fra 22 nationer
har deltaget og hvor deltagerne
har fået minder for livet. Et af
Lions værdigrundlag er at skabe
og opretholde gensidig forståelse
mellem verdens folk og dermed
også et af formålene med at
skabe en ungdomslejr. Det er
vigtigt, vi fastholder vores
udsendelse af unge til
ungdomslejre rundt om i verden.
Lad os styrke vores
ungdomsarbejde i det kommende
år. De unge er morgendagens
ledere.
Husk mødet med den
Internationale Præsident Sid
Scruggs III den 26. august 2010 på
Skydepavillionen i Aalborg
tilmelding via Kalender på
LionsOffice.
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Lad os i Fællesskab og med
Fremsyn fortsat være med til, at
Lions kan gøre en forskel i verden
og virke som a Beacon of Hope .
Fortsat god sommer
Med venligt løvebrøl
Per Skovbo
Distriktsguvernør 2010-11

Fortsat fra P-posten

Distriktet har haft besøg fra
Australien.
Lions klubberne i Midt- og
Nordjylland havde i 4 uger besøg
af to par fra Australien. Besøget er
et af Lions mange internationale
aktiviteter. Projektet, kaldet
Operation Friendship, har som sit
første formål at skabe og
opretholde en ånd af forståelse
mellem verdens folkeslag dette
er i øvrigt også det overordnede
formål for den
verdensomspændende Lions
organisation, der på verdensplan
har ca. 1,3 millioner medlemmer
spredt i hele verden.
I den tid, de to par gæstede
landsdelen, boede de hver hos 4
danske Lions familier, der fik
chancen for at knytte et varmt og
varigt venskab med en Lions
familie fra den anden side af
kloden. De i alt 8 værtsfamilier
bor i Skals, Viborg, Stoholm,
Vildbjerg, Ry, Nibe, Aars og
Bedsted.

De australske gæster lærte
således forskellige egne af
Danmark at kende og lærte
danskerne at kende under
overfladen og ikke bare som
almindelige turister

kloden til et
genbesøg, der
Down Under .
I efteråret rejser to danske Lions
par til Australien, for der at bo hos
australske Lions familier i 4 uger.

Selvom vi danske nok synes, at vi
på mange måder ligner hinanden
kulturelt i Danmark og Australien,
er der dog alligevel forskelle, der
bliver helt tydelige, når vi på den
måde åbner vores hjem og vores
hverdag for gæster ude fra.
Der er f. eks. ikke tvivl om, at vi
her hjemme i Danmark er langt
mindre traditionelle i vores
kønsrollemønstre end man er i
Australien det kunne af og til
godt ses, at de australske mænd
var en smule forskrækkede over
det lave serviceniveau de danske
mænd må tåle. De australske
mænd var ikke i alle tilfælde ligeså
fortrolige med hverdagsopgaver
så som madlavning, opvask,
strygning mv. som deres danske
kønsfæller.
Også det kolde danske forårsvejr
var i år en helt særlig udfordring
for gæsterne, der kommer fra
Australiens tropiske og
subtropiske østkyst.

Stærke kvinder i Thy
gav to dages udflugt til 55 børn
og ledsagere.
For første gang er der blevet
uddelt midler fra salget af bogen
Stærke kvinder i Thy , som Lions
Club Thylandia Thisted udgav i
august 2008, og det fik 19 kvinder
og 36 børn glæde af.
Fra starten af bogens tilblivelse
var det bestemt, at det
velgørende formål skulle komme
kvinder og børn i Thy til gode. I år
kan vi glæde os over, at vi kunne
give 19 kvinder og 36 børn en
oplevelsestur, som beløber sig til
ca. 100.000,00 kr. Dette
arrangement med de inviterede
deltagere blev en to dages tur til
Legoland.

De danske familier, der har vist
deres gæstfrihed, har med deres
gæster fået lidt Australien
ind under huden
og en del vil måske benytte
venskaberne til at rejse om på den
anden side af
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Bussen startede tidligt om
morgenen fra havnen i Thisted
med 55 deltagere, som inden start
blev vejledt om turens gang og
om baggrunden for, hvordan den
kunne blive en realitet med besøg
i Legoland, overnatning i Billund
og fuld forplejning begge dage.
Selskabet blev ledsaget af to af
klubbens medlemmer.
Det er den første donation efter
bogens udgivelse, men ikke den
sidste. Bogen er stadig i handlen,
og vi ser frem til i det kommende
år igen at kunne glæde kvinder og
børn med en dejlig oplevelse.

vi kan få en ordentlig bygning til
de unge var opfordringen, og det
var et projekt vi i Lions Club Ry
gerne ville støtte, og et af Ry
klubbens medlemmer Leo
Nielsen, skulle på forretningsrejse
til Grønland, hvorfor han blev
sendt op for at besigtige
projektet, udstyret med i første
omgang en check på 15.000 kr.

Kære syddanske venner, kan I
ikke hjælpe os med at få bedre
forhold til vores ungdomsarbejde
på idrætsområdet sådan lød en
opfordring Lions Club i Ry fik fra
en søsterklub i Qaqortoq
(Julianehåb).
Lionsmedlemmet Niels Chemnitz
var stolt over en flot
kunstgræsfodboldbane de havde
fået etableret, som er den bedste
på Grønland, men var lidt
mismodig over, at
omklædningsfaciliteterne var 2
containere, en rød til pigerne og
en blå til drengene. Vil I hjælpe
os med at samle penge ind til, at

Pr. 30-06. 2010
I 106B: 2986 i 123 klubber
I MD-106: 6.945 i 317 klubber

Kalender
Klubårets 1ste kabinetsmøde
afholdes lørdag d. 21. august 2010
i Tylstrup.
Alle lions er velkomne til at
deltage, frokost for egen regning.
Mød IP i Aalborg d. 26. august
2010, tag din ledsager med.

Af Helga Tarben Petersen,
LC Thylandia Thisted.

Idrætslivet ud af
containerne

Så mange lions var vi

Lions Club i Ry vil fortsat følge
projektet, og vil sene i projektet
se på, om der er behov for
yderligere støtte fra Ry klubben.
Jeg er imponeret over det store
arbejde vores søsterklub i
Qaqortoq gør for at styrke
ungdomsarbejdet og sporten
udtaler Leo Rasmussen efter sit
besøg og det er godt vi kan være
med til at støtte op om det store
behov, der er for at for at samle
om på de mange
ungdomsproblemer i byerne på
Grønland
LC Ry, Karl-Erik Jørgensen
PR ansvarlig

Tilmelding til disse arrangementer
til DS Benny Nissen Raun på
ds.b@lions.dk
Se i øvrigt distriktets kalender på
Lions Office, tilmeldinger samme
sted.

Stof til LION og DG NYT
sendes til
PRC Erik Jørgensen
Kristrup Møllevej 4
8960 Randers SØ
e-mail: prc.b@lions.dk
tlf. 8643 9490 / 2532 6294
Husk deadlines:
DG NYT: 15. august 2010
LION: 11. august 2010
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