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DG 106C. Kurt Poulsen
November måned
Vi er ved at være godt
igennem årets klubbesøg,
og det har været en fantastisk god oplevelse at
komme rundt i klubberne,
store som små, og se hvor
forskelligt der arbejdes
med vort fælles mål, at hjælpe andre der
har det værre end os selv. Jeg er selv blevet rigtig godt modtaget, og har haft nogle
gode debatter, og ved, at det samme er tilfældet for de embedsmænd jeg har sendt
ud. Tak for det.
Midtvejsmødet var et rigtig godt møde,
hvor vi fik set, at vi virkelig er med til at
gøre en forskel. Vi havde besøg af 2 tidligere modtagere af Lions Pris, der fortalte
om hvilket udbytte de havde haft af hjælpen fra Lions.
Den ene af modtageren var fra organisationen ”Service hunde til handicappede”
(STH), som modtog prisen i 2009 på kr.
130.000,-, og som uddanner hunde til at
hjælpe handicappede i deres hverdag.
Herfra deltog instruktørelev Maria Rudbæk, der fortalte om hvordan man uddannede hundene, og med sig havde hun 2
brugere af hundene nemlig Ole Poulsen
med sin servicehund Silan og Frigg B. Müller med sin hund Targo.
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Ole havde efter en sygdom mistet både
arme og ben, og var derfor afhængig af
hjælp hele døgnet. Han brugte hovedsagelig sin hund til at hente den ”bom” han
brugte til at styre sin kørestol med hagen,
hvis denne ved et uheld svingede om bag
ved ham.
Frigg, en ung pige midt i tyverne, fik sin
servicehund if. 50 års dagen for etablering
af Lions på Fyn, hvor alle klubberne i fællesskab samlede ind til 2 servicehunde,
der blev overrakt i dagens anledning i
april 2006.
Frigg fortalte levende om hvilken glæde og
stor hjælp hun havde haft af donationen,
og at hun bl.a. havde kunnet fyre en af sine
hjælpere om aftenen, idet hunden kunne
hjælpe hende med at tage tøjet af. Hun afstod dog fra at bevise påstanden, men viste hvordan den hjalp hende med at tage
sko og strømper af.
Herefter demonstrerede både Ole og Frigg
hvad de kunne få hundene til, hvor det
mest imponerende var opsamling af et
tabt kreditkort.
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Medlemsudviklingen
Vi må desværre konstatere, at vi på trods
af det store arbejde der bliver gjort rundt
omkring i klubberne for at skaffe nye medlemmer, stadig går tilbage hvad angår
medlemsantallet.
Billederne er ikke de omtalte personer og
hunde.

Herefter gik ordet over til forstander Kim
Quist, Ehlershjemmet, syd for Haderslev,
der i 2008 fik Lions Prisen på kr. 400.000,til etablering af et udemiljø til leg og læring. Ehlershjemmet er et privat observation og behandlingshjem for familier, der
ikke er i stand til at tage vare på deres
egen tilværelse, og hjemmet behandler også svigtede og misbrugte børn.
Kim fortalte med begejstring om sit og
hjemmets arbejde med disse familier og
børn i et tempo der nok kunne tage pusten
fra enhver tilhører, og om hvordan Lions
prisen havde sat skub i etableringen af
udemiljøet, der blev indviet af HKH Kronprinsesse Mary.
Alt i alt var det en aften, hvor vi kunne gå
hjem med en stolthed og en følelse af, at vi
som Lions er med til at gøre en forskel.
Da det næste DG-nyt nok først udkommer
omkring nytår, vil jeg benytte lejligheden
til at ønske alle medlemmer med familie
en rigtig god jul samt et godt nytår, og takke for den store indsats der lagt i det første halvår.

Vækst i klubberne er alt afgørende for
Lions fremtid, og jeg skal derfor opfordre
til, at man rundt omkring i klubberne tager
en debataften omkring emnet ”Hvorfor
forlader så mange medlemmer Lions?” og
”Hvad skal der til for at holde på medlemmerne”. Det er ulige nemmere at tilrette
for at holde på medlemmerne, end det er
at lave nye klubber og få nye medlemmer.
Når dette så er sagt, vil jeg også gerne, at
klubberne overvejer at optage kvinder i
klubben, således at dette bliver en blandet
klub. Ønsker man ikke dette, bør man
overveje om ikke man vil stå fadder til en
ny pigeklub/blandet klub.
Ved at tage piger med i klubberne har vi et
ekstra rekrutteringsgrundlag på +50 %.
Zoneformanden på Fyn Bjarne Rasmussen
går igen forrest, og har foreslået at der
etableres min. 1 pige/blandet klub per
kommune på Fyn, og har lige haft møde
med MERL gruppen om evt. etablering af
nye klubber i Middelfart / Søndersø og
Kerteminde kommune.
MERL gruppen har lovet min. 2 nye klubber i dette Lions år, en før og en efter jul.
Den før jul når vi ikke, men den forventes
chartret d. 20. februar 2010, og kommer til
at hedde Kolding Firkløveret.
Kurt Poulsen
Distriktsguvernør 106C
_________________________________________________

Læs mere på hjemmesiden www.106c.dk/weserve
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En tur til convention i
Sidney Australien.
Kunne du og din ledsager ikke tænke Jer en
spændende tur til Convention i Sidney i
2010?
Hvis ja, er der en stor chance for at vinde
turen + lommepenge ved at købe en af de
Convention lodsedler der er sendt rundt til
klubberne.
Lodsedlerne koster de beskedne beløb af kr.
30,-, og der er 2 chancer for at vinde hovedpræmien.
Du skal skynde dig, klubberne skal afregne
lotteriet senest d. 13. december, og trækningen foregår medio januar 2010.
Held og lykke.
Kurt Poulsen
Distriktsguvernør 106c
LC Kerteminde

__________________________________________________

Medlemstal pr. 31-10-2009:
106 A: + 9 – 6 = 966 medlemmer
106 B: + 12 – 30 = 2992
106 C: + 13 – 15 = 1861
106 D: + 7 – 10 = 1061
Total: + 41 – 61 = 6880 medlemmer i 314
klubber.

Nyt fra 1. VDG
Guvernørrådsformand 2010-11 valgt
VDG-gruppen 2009-10 har valgt PDG Jens
Peder Nielsen, LC Kjellerup til deres formand for klubåret 2010-11.
Jens Peder er 56 år gammel og gift med Anne-Grethe. Gennem 33 år og indtil for nylig
har han arbejdet dels som leder og senest
med planlægning og indkøb hos Grundfos,
Bjerringbro.
Jens Peder har været medlem af LC Kjellerup i 23 år og har gennem alle årene været
meget aktiv i klub, zone og distrikt. Den foreløbige kulmination var i 2007-08, hvor
han var Distrikt 106B’s guvernør. I dag er
han på andet år distriktets IT-ansvarlige.
VDG-gruppen ser frem til et konstruktivt
samarbejde, og opfordrer alle lions til at
tage godt imod Jens Peder.
Med venlig lions-hilsen
Jørgen Ploug, Per Skovbo, Niels Erik Mortensen og Kim Larsen
Løvehalesving
Niels

Vi må konstatere at medlemstallet atter er
med
nedad.

Læs mere på hjemmesiden www.106c.dk/weserve
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Nyt fra Lions Quest gruppen
I LQ -arbejdsgruppen arbejder vi i øjeblikket med planlægningen af det kommende
skoleår og dermed også det kommende
Lions-år.
Det er således, at de fleste skoler planlægger skoleår allerede i marts/april måned, og
vi vil meget gerne vil have, at skolerne tænker Lions Quest uddannelsesprogram holdning og handling med ind i skoleåret. Lions
Quest kurset er gratis for skolerne, men det
trækker 17-18 vikartimer, og det skal med i
skolernes planlægning for det kommende
skoleår.
Det er derfor vigtigt for os, at vi allerede
inden planlægningen går i gang kan tilbyde
skolerne et antal kurser.
Det kan vi naturligvis kun, såfremt vi har
den økonomiske baggrund i orden, hvorfor
vi allerede nu beder klubberne om at tage
stilling til et bidrag i form at tilsagn om at
betale for et antal kurser i klubåret 20102011.
Et kursus koster ca. 3500,-, aldrig mere, og
vi opkræver naturligvis kun det beløb som
er nødvendigt til at dække omkostningerne.
Vi anbefaler, at der altid deltager mindst 2
lærer fra hver skole, således at disse to kan
hjælpe og støtte hinanden, når de kommer
tilbage til skole og skal til at anvende materialet.
Arbejdsgruppen vil derfor i den kommende
tid udsende skrivelser til samtlige klubber
(via Lions Office), hvor vi anmoder om økonomisk tilsagn til 2, 3, 4 eller flere kursister,
og vi vil meget gerne have svar tilbage i løbet af januar 2010.
Med svarene i hånden kan vi derefter invitere skoler i de områder, hvor vi har økonomiske tilsagn.

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

Vi er optimistiske, så vi satser på, at kunne
gennemføre 6 kurser i det kommende
Skole - år /Lions - år.
Planen ser foreløbig således ud:
Uge 37-2010, Århus
Uge 40-2010, Esbjerg
Uge 44-2010, Horsens – eller?
Uge 46-2010, Rødekro
Uge 6/2011, Odense – eller?
Uge ??, Give eller nærmeste omegn.
Vi håber, at alle klubber i 106C vil støtte op
om vort arbejde med Lions Quest programmet
holdning og handling og glæder os til at
modtage jeres tilsagn.
Med venlig hilsen
LQC Axel Gorrsen, LQCC Solvejg Kaae
Hansen og LQCC Margit Berg Johansen
PS.: Der opkræves naturligvis kun for betaling, såfremt et kursus bliver gennemført og
kun det beløb, som er nødvendigt til at
dække de faktiske udgifter.

Annonce:
Gør LIONS synlig
Gadekæmper veste (godkendte trafikveste)
Diverse Brochure om Lions Aktiviteter
Streamer Lions kamp mod blindhed, plakater m.m.
Kan købes og erhverves i
Lions DK SUPPLY butik, Hillerød
Web butik på Lions Office eller
https://www.lionsoffice.dk/webbutik/index.php
_____________________________________________________________
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Lidt fra PRC.
Klub- CMS, der er blevet afholdt et seminar i
Søndersø d. 19. november, det var med et
kort varsel, men det lykkedes til sidst
Til alle klubber i distriktet, hvem ligger inde med den gode historie.

_____________________________________________________________

HUSK ÅRSMØDET i KØBENHAVN

Indlæg til DG-NYT og Lions bladet modtages
med kyshånd, der må da være nogen klubber som ligger inde, med en god historie,
det være sig omkring aktiviteter, medlemsoptagelser m. m..
Hans-Jørn Kay PRC – 106C

11 – 13. juni 2010
Sæt X i kalenderen

Lions Handicap
Som omtalt i The Lion nr. 1 2009/2010 har
vi fået tilladelse til at ophæve Lions Handicapfond
Bestyrelsen indkalder derfor ansøgninger
der ligger inden for fondens formål.

Årsmødet afholdes på Rigshospitalets

Ansøgningsfristen er 25. november 2009

Hilsen fra løverne i København ØSTERBRO

Læs eventuelt på
http://www.uniflip.dk/onlinemagazines/3/1028/34593/pub/index.html

_____________________________________________________________

p.b.v.

Auditorium Lørdag d. 12. juni 2010

Bent Jespersen
Formand

Rapporter fra Kabinettet 106C

_____________________________________

Til Alle løver.
Alle rapporter ligger på
www.106C.dk/WeServe
så I kan trække dem.

Læs mere på hjemmesiden www.106c.dk/weserve
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Indlæg fra Klubberne
Haiti Partage, som har hovedsæde i Montreal, Canada, bliver udelukkende drevet af
frivillige og alle donationer modtages af
ledelsen i Canada for, gennem den canadiske ambassade på Haiti, at blive kanaliseret
til nonnerne, der sørger for at fordele midlerne mellem de forskellige projekter i
overensstemmelse med donorernes valg af
projekter. På denne måde undgår man, at
pengene havner i de forkerte hænder.
I dag driver Haiti Partage yderligere 10 små
skoler i bjergene, for at give de lokale børn
mulighed for at få undervisning. Der findes
ingen statsskoler i de områder og børnene
skulle gå 2 timer hver vej for at komme til
skolen Paradis des Indiens, på bare fødder
og tom mave. Der er også oprettet et atelier
for unge kvinder med undervisning i syning,
madlavning o.l., et snedkerværksted for
mænd, et plejehjem for ældre og et forædlingsprogram af mangotræer. Podning af
mangotræer har vist sig at være en fantastisk succes, der kan råde bod for den store
afskovning, som har fundet sted gennem de
sidste 50 år, samt give flere og flere bønder
mulighed for at avle den bedste kvalitet af
mangofrugt, som sælges og eksporteres
godt. Ydermere er der startet et mikrokredit projekt, som med ganske små midler
giver en gruppe kvinder mulighed for at
drive landbrug og småhandel.
Alle disse projekter danner et stort sammenhæng, der giver liv, håb og arbejde til
nogle af verdens fattigste, håbløse og glemte
mennesker.

Der er brug for hjælp på alle områder og
ALLE bidrag modtages med største taknemmelighed.

PROJEKTER:
Mikrolån, Koresfaje afd.:
23 låntagere Samlet beløb: kr.20.000,Mikrolån, Caracoly afd.:
18 låntagere Samlet beløb: kr.16.800,Podning af mangotræer:
1 års ansættelse af 1 podegartner
Samt podekviste, værktøj mm.
Samlet beløb: kr.12.000,Vi ansøger om støtte i form af indbetaling af
f.eks. 2.000,- pr. klub (større eller mindre
beløb modtages også meget gerne).
Støttebeløbet bedes indsendt til distriktskasser Knud Frederiksen på aktivitetskontoen i Sydbank:
Reg. nr. 6810 konto nr. 1158613 med tydelig angivelse: ”Projekt Haiti” + oplysningen
om I ønsker at støtte et mikrolån eller podning af mangotræer.
DK Knud Frederiksen vil i lighed med andre
projekter udarbejde regnskab for projekt
Haiti, d.v.s. at ind- og udbetalinger vil fremgå af kabinettets årsregnskab.
LC Skjern Tarm
Axel Gorrsen
Colette Bennedsen
colette@bennedsen.com

__________________________________

I september/oktober 2008 er Haiti blevet
ramt af hele 4 store orkaner i træk, som
udover uoverskuelige ødelæggelser har efterladt de i forvejen meget fattige mennesker i endnu større mangel og elendighed.
Læs mere på hjemmesiden www.106c.dk/weserve
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Zoneprojekt i Syd – TAEPO, Bolivia
I starten af dette år modtog ZF i Syd, en
henvendelse om muligheden for, at LIONS
kunne medvirke aktivt ved aktuel istandsættelse af håndværkerskolen TAEPO – Taller Educativi Popular eller på dansk: Folkelig Uddannelses Værksted - i Ckochis, Bolivia.
Skolen blev oprettet for cirka 20 år siden,
via indsamling og Danida-støttet Ulandsprojekt, med tidl. skoleleder Egil Hoydal, nu
Rømø, som igangsætter og efterfølgende
iagttager af skolens ve og vel.
For et par år siden besøgte en rejsegruppe
med bl.a. 3 lions – Stig Sylvest, Verner Madsen, Birthe Schleidt – skolen på en rejse
med Egil Hoydal som rejseleder. De konstaterede, at skolen meget snart = her og nu
trænger til renovering, efter et par årtiers
hårdt slid af 100 opholdselever og det dobbelte antal dagelever, til uddannelse fra lokalområdet, hvilket er adskillige gange over
det elevtal, som var udgangspunktet.
Hoydal og vore førnævnte lions har orienteret og beskrevet overfor Zone Syd’s 17
lions-klubber, hvad der er hensigtsmæssigt,
og bedst at foretage sig på skolen.
Umiddelbart var ideen at sende godt og
brugbart udstyr mv. fra Danmark til skolen i
Bolivia, men dette er både bekosteligt i fragt
og måske uhensigtsmæssigt rent materielt,
når forskelle landene imellem tages i betragtning. Udstyr i form af dansk materiel er
faktisk for avanceret til de tekniske muligheder i et land som Bolivia.
Derfor går Zone Syd ind i forsøget, om at
realisere et rent økonomisk projekt d.v.s. at

lade skolens igangsætter Egil Hoydal bliver
udstyret med økonomiske midler, til gennemførelse på skolen og direkte via relationer og entreprenører i Bolivia.
Hoydal’s forslag er renovering af forskellig
art, til værdi af 200.000 d.kr.
For når et sådant overkommeligt dansk beløb konverteres adskillige gange til forholdene i Bolivia opnås, at såvel skolebygning
som udstyr og redskaber bliver betragteligt
opdateret.
På seneste Zonemøde i Syd, hvor alle 17
lions-klubber deltog, blev projektet introduceret, og med udbredt positiv interesse
for et sådant fælles zoneprojekt kan dette
realiseres via midler fra klubaktivitetskassen på knap 12.000 kr. pr. klub fordelt over
2-3 år. og med Hoydal’s garanti for, at økonomiske midler vil gå direkte til angivne
formål, til uvurderlig støtte for udviklingen i
et af verdens fattigste lande, så bør klubbernes vedtagne tidsfrist for stillingtagen
1.12.2009 betyde, at der i december kan
sendes årets danske julegave til TAEPO i
Bolivia.
Klubbernes stillingtagen kan følges på
hjemmesiden 106C Aktiviteter i Zone Syd.
Zoneformand Syd
Iver H. Ottosen

Deadline for næste udgave af
DG-nyt er 10.dec.2009.
Læs mere på hjemmesiden www.106c.dk/weserve
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