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DG 106C. Kurt Poulsen
Ja, så blev det september, og
klubberne er kommet godt i
gang med møder og aktiviteter.
De første zonemøder står for
døren, og der er her en enestående chance for at møde såvel
nye som gamle lions kammerater, og være med
til at præge udviklingen, både i distriktet og i
lions som helhed. I nogle distrikter har der
uheldigvis været en del aflysninger af planlagte
møder, og her kommer man nemt ind i en ond
cirkel, og får ikke meldt sig til f. eks. zonemøderne (det bliver jo nok alligevel aflyst).
Zoneformændene har lagt et stort arbejde i at få
lavet nogle gode arrangementer, og jo flere der
deltager, jo nemmere er det at finde spændende
foredragsholdere.
Jeg skal derfor opfordre til at så mange som
muligt bakker op omkring disse møder. Husk at
tilmelding kan fortages på
www.106c.dk/weserve, og her kan man også se
hvem der har tilmeldt sig.
Vi har fra kabinettet taget hul på vores årlige
klubbesøg, og fra dem, der hidtil har været ude,
er der kun positive tilbagemeldinger fra besøgene. Jeg skulle selv have været begyndt, men
grundet en meget sjælden muskelsygdom, der
gør at jeg tit falder uden varsel, og her for 4 uger
siden satte mig ud af spillet med en brækket
ankel og ribben, har jeg måttet flytte mine september besøg hen til november. Jeg glæder mig
til at komme i gang.
Jeg får en hel del klubreferater, som jeg læser
med stor interesse idet det giver et godt indblik
i hvad der foregår i de forskellige klubber, og jeg
skal opfordre de klubber, som ikke allerede
indsender referater til også at sende til

Læs mere på hjemmesiden www.106c.dk/weserve

referat.c@lions.dk, således at VDG og DS også
kan følge med i hvad der foregår.
Takket være en stor indsats fra Jan Kargo, der
er vores nye webmaster, er det er lykkedes os at
få holdt hjemmesiden www.106c.dk/weserve
up to date. En stor tak til Jan.
Midtvejsmødet nærmer sig med hastige skridt,
og hvis det lykkes os at få den sidste foredragsholder i hus, kan I se frem til et spændende møde, som vi håber at mange vil bakke op omkring.
Se programmet længere nede.
Kurt Poulsen
Distriktsguvernør 106C

Foreløbigt program for midtvejsmøde:
Sted: Bramdrupdamhallerne
Bramdrupskovvej 110, 6000 Kolding
Agenda:
18.30 - 19.30 Spisning
19.30 - 19.45
"Rigets" tilstand v/DG Kurt Poulsen
19.45 - 20.30
Indlæg v/Lise Lotte Christensen DTH, modtager af Lions Pris 2009
20.30 - 21.00 Kaffepause
21.00 - 21.30 Indlæg v/Kim Quist, Ehlershjemmet, modtager af Lions Pris 2008
21.30 - 21.45 Synlighedskampagne i uge 18,
2010
21.45 Afrunding v/DG Kurt Poulsen
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Her er de nye medlemstal for august 2009:

106 A: + 3 – 9 = 958 medlemmer
106 B: + 10 – 21 = 3020
106 C: + 7 – 16 = 1869
106 D: + 1 – 6 = 1068
Total: + 21 – 52 = 6915 medlemmer
_______________________________________________________

Lidt fra PRC.
Der gang i klubberne efter sommerferien og
mange klubber har allerede haft nogle spændende aktiviteter, derfor vil jeg meget gerne
have noget stof dels til DG-nyt, men også til bladet LIONS, idet der er en af PRC, s opgaver at
formidle noget stof til redaktøren af LIONS bladet.

Lidt fra UDC.
Power Point kursus Distrikt 106C – 2009
Onsdag den 30. september 2009, kl.
18,30 – 21,45 ca.
VUC Bøge Alle 4, 6760 Ribe.
( Det er inde på området med Ribelund,
Boinstitutionen).
Deltagere : Interesserede medlemmer i
Kabinet og klubberne 106C – dog begrænsede pladser, så kontakt UDC ang. Pladser.
Mål: Deltagerne skal kunne lave deres egne
Power Point præsentationer.
Indledere:

Til Klubbernes sekretærer.
Mødereferater fra klubmøder skal sendes til
referat.c@lions.dk?
Hans-Jørn Kay PRC – 106C
Kære KCMS'ere
Håber at det går godt med Jeres KlubCMS
hjemmesider.
Jeg vil gerne have skabt lidt mere debat Jer
KCMS'ere i mellem, og IT- gruppen. Et sted hvor
der kun debatteres hjemmeside på tværs af hele
Lions.
Jeg skal derfor opfordre Jer til at benytte "Lions
Debat Forum" (tidligere benævnt LionsForum)
til at læse og skrive indlæg under KlubCMS området.
Du finder det ved at gå ind i Fagområder -> IT ->
KlubCMS.
Her kan alt vedrørende KlubCMS debatteres.
Det kunne være "hvordan gør jeg ...", "Vi vil gerne have en funktion/makro der kan ....", eller
"Makro [xxx] vil vi gerne have til at vise adresse
og tlf. nr.", "Min side er for bred, hvad gør jeg ?",
.........
Det kan også være erfaringsudvekslinger om
anvendelser af Nyheder/RSS, billed behandling
osv. osv.
Det er Jer der er med til at præge debatten og
udviklingen af KlubCMS.

Børge Pedersen ,UDCC.
Flemming Larsen YCECC.

Kursusleder: Mogens Mulberg UDC.
Tidsplan:
Kl. 18,30:Spisning
Kl. 19,15: Gruppen arbejder, sørger selv for
kaffepause.
Kl. 21,45: Afslutning – Tak for i dag og kom
godt hjem.
Pris : Det er Gratis – Distriktet afholder udgifterne.
Tilmelding:
Senest onsdag den 26. september kl. 15,00.
Mail: udc.c@lions.dk
Mogens Mulberg UDC – 106C

Jeg håber I vil tage imod staffeten.
/Morten Løvschall, ITD
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Dødsfald.
Lions Club Haarby har mistet en god ven og
Lions kammerat.
Henning var medlem af Lions Club Haarby i 18
år. Han var et medlem, som tog sit Lions arbejde
meget seriøst og var den person, man kunne
spørge om alt vedr. Lions Organisation og arbejde og havde altid det rette svar.
I 1996/97 bestred Henning posten som præsident.
Efterfølgende var han i en periode zoneformand
og gik meget op i dette arbejde. Desuden var
han i mange år kasserer i vores Club og udførte
dette arbejde med 100 pct. Præcision.
Desværre blev Henning for nogle år siden ramt
af cancer. Mod denne sygdom kæmpede han
bravt men måtte til sidst opgive kampen.
Henning efterlader et stort savn blandt mange i
Haarby, hvor han havde mange tillidsposter.
Vi vil alle savne Henning blandt os og lader vores tanker gå til hans kone, Ruth, deres 2 børn,
svigerbørn og børnebørn.
ÆRET VÆRE HENNINGS MINDE.
Lions Club Haarby

Jørn Broholt
LC Kolt/Hasselager
Hasselager har mistet en kendt borger, og vi i
Lions klub Kolt/Hasselager har mistet en af
vore aktive klubkammerater og medstifter af
klubben i 1989.
Fredag eftermiddag den 28.august gik Jørn bort
efter en svær periode, hvor man forsøgte at få
kontrol med Jørns sygdom.
Gennem alle årene har Jørn gjort en stor indsats
i klubben og blandt andet fungeret som kasserer i en lang årrække og havde også givet tilsagn
om at bestride posten for det nye Lions-år.
Ved den årlige regnskabsaflæggelse er alle
klubbens medlemmer blevet belært om posterne for momsfritagne og ikke-momsfritagne aktiviteter og den korrekte anvendelse af de indsamlede midler.
Jørn havde styr på vores opstart af Løvehulen,
når der var Kræmmermarked på Tangkrogen,
ligesom han også deltog ved klubbens øvrige
aktiviteter i lokalområdet.
Jørn var altid parat til at give den en ekstra skalle, når der manglede en hjælpende hånd, også
selv om kræfterne ikke altid slog til.
Jørn’s tørre, ironiske humor og skarpe kommentarer til møderne blev dog krydret med humor,
således at alle - uanset modsatte synspunkter til sidst måtte kapitulere og give ham ret i hans
udtalelser.
Vi vil komme til at savne Jørn og hans store indsats i klubben og for lokalområdet.
Jørn’s minde vil altid stå som et vellidt og agtet
lions-medlem.
Vore tanker og medfølelse går til Bodil og familien.
Æret være Jørn’s minde.
Ole G. Jørgensen
LC Kolt/Hasselager
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Lions Kollegiet har fået en utrolig god omtale på det sidst, nedenstående artikel er fra
Jyllandsposten
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Set og sket i distriktet 2009
LIONS CLUB FAABORG – BROBY
TRÆFFESTÆVNE MED VENSKABSKLUBBER,
SÅDAN!!
Venskabsklubforbindelse er efter min mening et
stor plus for alle LIONS KLUBBER.
I Faaborg-Broby har vi siden 1971 plejet forbindelse med klubberne i Brevik (Norge), Falkenberg (Sverige) og Kappeln (Tyskland) og vi
mødes én gang årligt på skift hos hinanden.
Disse møder er utroligt givende både på det
rent faglige men bestemt også på det menneskelige og sociale plan.
I år var det så igen LC Faaborg-Brobys tur og
fredag den 11.september mødtes klubben med
25 repræsentanter for de udenlandske klubber,
hvor vi startede med en aldeles dejlig get together aften i ”De japanske Haver” ved Nr. Broby. Vi var i den gang begunstiget af vejret, da det
nærmest var en sommeraften i september.
Her fik vi lejlighed til at høre ejerens historie
om havens tilblivelse og havde en rundgang i
den 5.500 kvadratmeter store have med alle
dens botaniske specialiteter, og senere serverede havens café japansk med begyndende med
sushi og derefter andre japanske specialiteter.
Det var et helt igennem pragtfuldt arrangement,
som vi kan ønske, at andre også vil tage sig tid
til at af gøre brug af.

Vi kan dog anbefale at arrangere en tur i perioden mellem 15.maj og 15.juni, hvor der virkelig
er blomsterpragt.
Lørdag, den 12. september blev lady Lions sendt
på tur i omegnen ved Faaborg og besøgte bl.a.
kunstneren Keld Moseholm, Bjerne, (manden
med de små mænd), medens Lionsmedlemmer
afholdt deres årlige møde, hvor man drøftede
klubbernes arbejde og engagementer i det forløbne år, ligesom man tog stilling til, hvilken
fælles aktivitet, der skulle nyde fremme, idet
hver klub stiller 1.000 € til rådighed for værtsklubbens forslag, hvis det godkendes. Sådan har
det været i alle de snart 40 år venskabsforbindelsen har eksisteret, og vi har været vidt omkring, bl.a. Sri Lanka, flere gange i Afrika, de
baltiske lande og Rusland, ligesom vi også et par
gange har vedtaget af lade beløbet indgå i Nordisk Samråds projekter. Det største projekt har
været Døveskolen i Trincomalee, Sri Lanka, der
endte med, at vi i 1990, med hjælp af DANIDA
OG NOREDA, fik bygget en helt ny døveskole
med et byggebudget på 1 million danske kroner.
Skolen eksisterer fortsat i bedste velgående,
men den daglige drift er nu overgået til TERRES
DES HOMMES, som i forvejen er dybt engageret
i børnehjem, mødrehjem etc. i Sri Lanka og Indien.
Det er en kendt sag, når Lions mødes, skal der
også festes, og hos os er det ingen undtagelse,
idet vi lørdag aften samledes til lidt god mad og
dans bagefter. På en sådan aften er der rig lejlighed til at pleje såvel gamle som nye venskaber og gennem en god snak får vi ofte inspiration til vort daglige arbejde til gavn for Lions.
I alt deltog fra LC Faaborg-Broby 56 personer
ud af 64 muligheder mere eller mindre i de forskellige arrangementer.
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I år der det Danmark som har fornøjelsen af at arrangere Lions Nordisk SamRåd 2010
Lions Club Gug har påtaget sig opgaven, og vil gøre sit yderste for at det bliver en god oplevelse for alle.
Det bliver kun rigtig godt, hvis der bliver god deltagelse, så mød op og deltag i debatten og samværet.
Klik ind på hjemmesiden www.nsr2010.dk og se det spændende program for weekenden
Deltag i hele weekenden, eller deltag i dele af arrangementet.
Se det store program af seminarer og workshops, som blandt andet handler om, hvordan vi udnytter
hinandens erfaringer
og får et tættere samarbejde i Norden.
Alle Lions er mere end velkomne, men husk lige tilmelding senest 31. oktober
på vegne af Lions Club Gug

Jens Peder Nielsen

Deadline for næste udgave af DG-nyt er 15.okt. 2009.
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