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Velkommen til
klubår 2010-11
Convention 2010 i
Sydney, Australien
er vel overstået. Jeg
og ca. 750 kolleger
fra hele verden har
færdiggjort
uddannelsen til
Distriktsguvernør.
Der er mange indtryk, der skal
bearbejdes i den kommende tid.
Den nyvalgte International
President Sid L. Scruggs III
udtrykte med sit slogan:
”A Beacon og Hope” – frit oversat
”et glimt af håb” – der sammen
med We Serve, at Lions kan gøre
en forskel worldwide og, at vi med
den enkeltes indsats kan give
vanskeligt stillede medmennesker
en hjælpende hånd.
Kom og hør IP Scruggs udbygge
sine synspunkter og visioner ved
lions-mødet på Skydepavillionen i
Aalborg den 26. august.
For mit og Kabinet 106C’s
vedkommende er tiden inde til at
afprøve de værktøjer, som vi har
fået, og gennemføre de lionsopgaver vi har planlagt og
forberedt os på gennem det
seneste års tid.

med respekt for det enkelte
menneske – både modtager og
giver. Ligesom vi ønsker at
imødekomme aktuelle og nye
udfordringer i Danmark og andre
lande.

 Lukke bagdøren
 Styrkelse af
samarbejdet
klub/distrikt
 Styrkelse af distriktets
uddannelsestilbud

Fremsyn gør Lions livskraftig og
giver os et aktivt og attraktivt
image.

Andre fokusområder
I den kommende tid vil distriktets
embedsmænd præsentere, hvilke
arbejdsopgaver der skal arbejdes
med i løbet af klubåret.

Fokusområder
På Distriktsmødet i Kerteminde
den 24. april præsenterede jeg
min målsætning for klubåret
2010-11:
 Dannelse af to nye klubber
 1.975 medlemmer pr. 30.06.11
 14-15 % kvindelige medlemmer
Arbejdet med dannelse af to nye
klubber er alle i fuld gang på
Nordfyn og på Vestfyn med hhv.
LC Søndersø og LC Middelfart som
faddere.
Dette og det faktum, at
medlemstallet for Distrikt 106C
for første gang siden 30. juni 2000
udviser nettotilvækst, gør, at jeg
ser optimistisk på udviklingen i
distriktet.
Målet med øgning i den kvindelige
andel i medlemsskaren opfyldes
også ved dannelsen af de to nye
klubber.

Jeg ser frem til klubbernes og
medlemmernes medvirken under
sloganet: Fællesskab og Fremsyn.

Arbejdet med medlemstilvækst og
medlemspleje er en løbende
proces, som stiller store krav til
medlemsudvalg og ikke mindst til
klubbens medlemmer.

Fællesskab fordi vi vil løse
humanitære opgaver i fællesskab,

Tiltag til opfyldelse af målene:
 Fremme trivselen i klubberne

Uddannelse – der udsendes en
brochure med kursustilbud.
LEO-klubber – der vil fortsat blive
arbejdet på at stifte nye LEOklubber i relevante områder. Det
har afgørende betydning for
Lions, at involvere unge
mennesker i vores arbejde.
Youth Camp & Exchange –
Ungdomsudvekslingsprogrammet
er inde i en god periode – antallet
af unge der sendes ud og unge
der kommer til Danmark er
tilbage på sporet efter et par års
vigende tendens – ca. 130 ud og
tilsvarende ind til danske lejre.
Internationale Relationer –
Mini-projektkataloget, Nordsø
Lions og Baltic Sea Lions samt
Haiti-projektet med Colette m.v.
Lions Adventure – for unge med
sociale problemer i samarbejde
med tyske lions i Distrikt 111N
samt blindesejlads i samarbejde
med Dansk Blindesamfund, der
sammen med Handicaplejren i
Osted er grundpillerne i
landsaktiviteten.
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IT-værktøjer videreudvikles,
således de er attraktive at
anvende både internt og eksternt.
Fra september 2010 bliver Pposten fremsendt elektronisk.
”Gadekamp” – synlighedskampagnen fortsættes i uge 18
2011.
Markedsføring (PR) – en vigtig,
men svær del af Lions. De
regionale og nationale medier skal
fortsat bearbejdes for at sikre
størst mulig omtale.
LION Magasinet skal ikke kun
være et medlemsblad men være
en af de muligheder, som andre
medier kan have glæde af, når der
er brug for viden om, hvad der
sker i Lions.
Holdning og Handling (LQ) er
forsat en del af det, Lions vil
beskæftige sig med. Der er i
mange år arbejdet med lærere,
skoler og SSP – men andre
grupper som f.eks., Natteravne,
indvandrer-grupper o.l. skal
undersøges.
Ligeledes vil misbrugsområdet
fortsat blive udviklet.
Velkommen til samarbejdet!
Med venlig lions-hilsen
Niels Erik Mortensen, DG 2010-11
--------------------------------------------Vores sædvanlige redaktør af DGNyt – nu C-nyt – er i skrivende
stund på ”bølgen blå” som
lejrleder for LC Middelfarts
sejlerlejr "Seaside of Denmark”
(Camp 2) og sender os en:

Fransk Guadelupe i syd, friske
unge mennesker, hvor gode
venskaber allerede er knyttet og
amorinerne er begyndt at
blomstre, men søsygens kvaler
har de også mærket i Østersøen.
Trods det er alle i godt humør og i
skrivende stund er alle på bytur i
København, når dette udkommer
er Sejlerlejren slut nemlig den 24.
juli, men der kommer mere om
togtet i LION nr. 1.
Hans-Jørn Kay, Lejrchef og PRC

--------------------------------------------Mødekalender 2010-11
21-08-10 1. kabinetsmøde
09-09-10 Zonemøde i Zone Fyn
22-09-10 Zonemøde i Zone Øst
23-09-10 Zonemøde i Zone Vest
27-09-10 Zonemøde i Zone Syd
29-09-10 Zonemøde i Zone Nord
30-09-10 Møde for nye Lions
23-10-10 2. kabinetsmøde
27-11-10 Midtvejsmøde (heldags)
08-01-11 3. kabinetsmøde
22-01-11 Seminar for nye
præsidenter (heldags)
05-02-11 Seminar for nye
præsidenter (heldags)
10-02-11 Zonemøde i Zone Fyn
16-02-11 Zonemøde i Zone Øst
23-02-11 Zonemøde i Zone Nord
24-02-11 Zonemøde i Zone Vest
28-02-11 Zonemøde i Zone Syd
19-03-11 4. kabinetsmøde
28-03-11 Møde for nye Lions
30-04-11 Distriktsmøde 2011
23-05-11 Fagseminarer
18-06-11 MD 106 Årsmøde
--------------------------------------------Logoet, der er valgt i
klubår 2010-11, er
”Den lille Havfrue”.

Sommerhilsen fra havet omkring
Danmark

Den lille pin vakte
berettiget opsigt ved det nyligt
afholdte Convention i Sydney –
mange ønskede at få et eksemplar
med hjem.

Starten gik d. 10. juli i Middelfart
med 25 unge mennesker fra 18
forskellige nationer fra Kina i øst
til Arizona i vest, Finland i nord og

Den er valgt ud fra en serie med
typisk danske motiver – alle
tegnet af Lene Nielsen – denne
her blev frigivet på Årsmødet.
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YCE-nyt
Kære Lions,
Distrikt C har i sommeren 2010 to
lejre, arrangeret af LC Langeland
og LC Middelfart.
Når I læser dette, så er begge lejre
overståede, men her følger lidt
generel information, som er
skrevet et par uger før at hele
arrangementet er løbet af stablen
- eller er søsat?
Det er begge sejlerlejre, hver på
to uger med det gode skib
”Fulton”.
Der er fastlagt sejlruter i Kattegat
og i den svenske skærgård, samt
over Østersøen til Bornholm, og
der anløbes en del byer
undervejs, hvor andre lionsklubber har meldt sig med
velkomstaktiviteter.

Alle unge YES har nydt et ophold
hos de værtsfamilier, som
klubberne i distriktet har skaffet
(mange tak for rettidig omhu hos
langt de fleste klubber) – og der
har været god tid til planlægning
af e-mail kommunikation plus
alles rejseplaner for ankomst og
afrejse.
Tak til de to arrangerende klubber
for en stor indsats, og tak til alle
Jer, der har bidraget positivt til at
få det hele til at falde på plads i
god tid. Det har været en herlig
oplevelse at kunne skabe en god
grobund for en rettidig
planlægning og afvikling af YCEarbejdet i distriktet, til glæde for
vores YES fra udlandet og de
danske værtsfamilier, hvis
interesse og engagement er en
væsentlig forudsætning for et
vellykket udvekslingsprogram.

Distrikt C modtager hele 48 unge
fra udlandet. Hver sejlerlejr har 24
unge YES om bord; de
repræsenterer 18 henholdsvis 19
forskellige nationer, så der bliver
rig mulighed for kulturelle
udvekslinger.

Hils jeres værtsfamilier og sig dem
tak for indsatsen.

På en sejlerlejr bliver de unge delt
op i tre teams af hver otte
personer, som så via et rotationsprincip har vagt, sørger for
forplejning, laver underholdning –
over alle døgnets 24 timer.

Derudover er det jo også værd at
tænke på, at vores distrikt har
sendt hele 52 unge danske YES ud
i hele verdenen, fra Canada, USA i
vest til Mongoliet, Taiwan og
Australien i øst; ud til
værtsfamilier, lejre og oplevelser,
som vil påvirke vores danske unge
og give dem minder for livet.

Til hvert hold er der tilknyttet en
ung dansk lejrassistent som
”holdleder”. Alle lejrassistenter
for hele multipellet deltog i en
uddannelsesweekend i april for at
give dem den bedst mulige
baggrund for det job, de har
påtaget sig, både med hensyn til
ansvar, afvikling af aktiviteter,
sociale hensyn og det mere
konkrete arbejdsindhold.

Efter afvikling af lejrene foretages
der en struktureret evaluering,
både set fra de unges side, fra
værtsfamiliernes side og fra
lejrledelsens side.

Willi Nielsen, YCE-Co-Chairman
LC-Padborg

--------------------------------------------Medlemstal pr. 30.6 2010
106 A:

+5

-7 = 965 medl.

106 B: +24

-29 = 2986

106 C +11

-12 = 1891

106 D: +23

-12 = 1103

Total: +63 -60 = 6945
medlemmer i 317 klubber.
--------------------------------------------Nye medlemmer i 106C, juni 2010
Hanne Rønn, Asta Nielsen, Anna
Møller, Mette Hundebøl, LC
Esbjerg – Preben Kristensen, LC
Give – Else Tobiasen, LC Kolding
Firkløveren – Ole Christian
Madsen, Odense Sct. Albani – Ole
Bondesen, LC Odense Snapind –
Harry Preson Halford, LC SkjernTarm – Niels Skytte, Claus
Andersen, LC Tommerup
Hjertelig velkommen!
--------------------------------------------Lions Danmark får
besøg af vores nye
internationale
præsident Sid L.
Scruggs III den 26.28. august 2010.
I den forbindelse vil der blive
afholdt et lions-møde, hvor alle
danske lions med ledsagere får
mulighed for at høre lidt om IP's
mål og visioner for fremtiden. Der
vil også blive mulighed for at stille
spørgsmål.
Mødet, som starter med spisning,
bliver afholdt i Aalborg torsdag
den 26. august 2010.
Se program og tilmelding på
forsiden af Lions Office under
Nyheder.
På Guvernørrådets vegne
Jens Peder Nielsen, GRF
---------------------------------------------
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C-nyt

Roll-up- plancher

Som det jo er fremgået af de
foregående sider, har DG-nyt fået
nyt design. Grunden hertil er de
fortsatte bestræbelser på at give
Lions et ensartet image, uanset
om vi kommunikerer internt eller
eksternt. De øvrige distrikters
nyhedsbrev hedder som følge
heraf A-nyt, B-nyt eller D-nyt.

Distriktet har investeret i otte rollup-plancher, som klubberne frit
kan låne – eneste betingelse er, at
de afhentes hos og returneres til:

På Lions Office (forsiden) kan du
finde henvisning til skabeloner for
brevpapir, pressemeddelelse,
PowerPoint samt korrekte logoer.

DG Niels Erik Mortensen
Skovsgårdsvej 15, 8362 Hørning
Tel: 8657 2440 / 2042 9144
Husk at bestille i god tid – det er
efter devisen: ”Først til mølle…..”

Hvad sker der i
august?
21. august afholdes det første
kabinetsmøde i Hørning.
Husk alle lions-medlemmer er
velkomne til at deltage – I skal
blot tilmelde jer på
106.dk/weserve Kalender senest
8. august.
26. august: Møde med IP Scruggs,
bindende tilmelding nu - senest
13. august 2010 kl. 18.00 til:
DS Benny Nissen Raun, Herningvej
23, 7470 Karup J
tlf.: 97 10 12 31
e-mail: ds.b@lions.dk

Fra næste udgave er vores vanlige
redaktør, PRC Hans-Jørn Kay,
tilbage på sin plads, så husk derfor
at sende din historie hurtigst
muligt og senest 15. august 2010.

Bemærk, at faktura for deltagelse
sendes efterfølgende til din
klubsekretær.

---------------------------------------------

28. august afholdes første
guvernørrådsmøde i Ry –
dagsorden findes på Lions Office.

Per K. Christensen
valgt til ID

---------------------------------------------

På den netop overståede Lions
Internationale Convention i
Sydney blev Per K. Christensen fra
LC Gug valgt som en af de tre
ID’er der skulle vælges for Europa
for de kommende to år.

Klubsekretær se her
Husk at indsende klubreferater til
kabinettet – du behøver kun to
adresser:
Din zoneformand og
referat.c@lions.dk
så havner referatet på de rigtige
adresser.
---------------------------------------------

På billedet ses Per. K. Christensen
og GRF Jens Peder Nielsen på en
af storskærmene ved
præsentationen for de godt
12.000 Convention-deltagere.
---------------------------------------------

Deadline C-nyt nr. 3:
De øvrige plancher omhandler:
Vision for Lions
Vidste du at…?
Værd at vide
Lions og det internationale
Lions Kamp mod Blindhed
Mini-projekt-kataloget
Nordisk Samråd
Formatet er 80 x 210 cm

15. august 2010
---------------------------------------------

Fortsat god sommer!
Niels Erik Mortensen, DG 2010-11
---------------------------------------------
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