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DG 106C. Kurt Poulsen
Kære Lions kammerater velkommen tilbage fra en forhåbentlig dejlig og solrig sommerferie, hvor I har haft mulighed for at samle energi og
kræfter til et nyt lionsår.
Jeg er selv vendt hjem fra
Lions Convention, der i år blev afholdt i Minneapolis USA, og selv om der var ting, der var meget amerikansk, var det en utrolig spændende
oplevelse, hvor man mødte mange entusiastiske
Lions der virkelig brændte for sagen.
Det var helt tydeligt at de var stolte af at være
lions, med rette. De gik rundt i gadebilledet iført
uniformer og veste med store Lions emblemer,
og de lokale kom med tilråb som ”Velkommen
Lions, vi er stolte af Jer”, noget vi måske kunne
lære noget af.
Seminaret for Distriktsguvernørerne var tilrettelagt således, at vi kom i gruppe med Norge,
Sverige og Island, hvor vi fik et godt indtryk af
hvordan de driver lions i de øvrige nordiske
lande. Det var også en glimrende lejlighed til at
knytte nye lions venskaber.
Vor nye internationale præsident Eberhard J.
Wirfs har som sit motto valgt ”Move to grow”
samt et blad af et Ginkgo træ, der har sin oprindelse for 280 mio. år siden. Dette træ er valgt
symbolsk eftersom det er et symbol på håb og
kærlighed samt et monument for fred og beskyttelse af miljøet.
Ginkgo træet er udråbt som ”Millennium træet”.
Når man ser på dets øvrige kendetegn, rige kultur arv, lange liv, tilpasnings formåen, bæredygtighed og et stort globalt antal, er det let at se
sammenligningen mellem Ginkgo træet og Lions
Clubs International.
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Mottoet ”Move to grow”, har vi oversat til dansk
som ”Bevægelse giver Vækst”.
Netop vækst, er et af de områder der satses
kraftigt på i det kommende Lions år. Målet på
verdensplan er en tilgang af 17000 nye medlemmer, og dannelse af 1800 nye klubber. I Europa er målet 3500 nye medlemmer og 250 nye
klubber.
I 106C, har vi i juni mistet yderligere 8 medlemmer, og er således nu nede på 1881 medlemmer, men som jeg skrev til de kommende
præsidenter inden jeg tog afsted til Convention i
USA, ”Intet er umuligt for den der har viljen i
hjertet” (mit motto for 2009 -10). Hvis vi virkelig vil, og går helhjertet ind for det, kan vi sammen godt vende denne udvikling.
Spejderbevægelsen har været inde i den samme
problematik som den vi er i nu, men har ved
nytænkning formået at vende deres udvikling
således, at de i dag har en
fantastik medlemstilgang.
LC Søndersø er et glimrende eksempel på at
”intet er umuligt for den der har viljen i hjertet”.
De har sat sig som et mål, at fordoble medlemsantallet over en periode på 2 år, og efter det
første år har de opnået halvdelen af målsætningen, og med den energi de udviser, skal de nok
nå målet.
Sammen kan vi være med til at gøre en forskel
for dem der har det værre end os selv, lokalt,
nationalt og internationalt. Jeg glæder mig til at
arbejde sammen med Jer i det kommende år,
der bliver mere og mere brug for en organisation som Lions.
Kurt Poulsen
Distriktsguvernør 106C
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Ny ITCC.
Efter Sørens bortgang er det lykkedes at finde
en afløser til at varetage vedligehold og
programmering af vore hjemmesider
www.106c.dk/WeServe , nemlig Jan Christian
Cargo fra LC Fredericia.
Jan er født i 1945 i Rude nær Skelskør. Han er gift med Angelika
(oversygeplejerske, MPM).
De har en søn.
Efter lægeeksamen fra Københavns Universitet videreuddannede Jan sig i Tyskland i en årrække.
I 1984 blev han fuldtidsansat som overlæge i
Forsvaret. Efter en rundtur i forsvaret bl.a. som
divisionslæge ved Danske Division og Kommandolæge i Hjemmeværnet blev han pensioneret i 2005.

Vores ”oversætter” i
Oak Brook:
Indimellem støder man på navne som man
danner sig et billede af.
Således var det også da DG
Kurt Poulsen
mødte Anders Medin ved
Convention i USA.
Anders arbejder som svensk
oversætter ved Lions internationale hovedkontor i Oak
Brook, Illinois, USA.
”Jeg har arbejdet her i seks år, og jeg trives virkeligt med mit arbejde” fortæller
Anders Medin.

Jans interesser er at pusle i værkstedet, pusle
med computeren(web, programmering),
beskæftige sig med sin hund og nyde tiden med
sin kone.

”Størstedelen af min arbejdstid benyttes til at
oversætte LCI’s formularer, håndbøger, nyhedsbreve
og andre publikationer, men jeg er
ofte i kontakt med distriktsguvernørerne, klubberne
og MD-kontorerne i Danmark, Norge og
Sverige. Jeg arbejder desuden ved DG electseminaret og den internationale kongres, hvor
jeg blandt andet simultantolker taler.
Jeg ønsker alle klubber i Danmark lykke til et
fremgangsrigtår”.

Vi vil byde Jan velkommen, og glæder os meget
til samarbejdet fremover.

Kurt Poulsen
Distriktsguvernør 106C

Kurt Poulsen
Distriktsguvernør 106C

Her er de nye medlemstal for juni 2009:

Jan har været medlem af Lions siden 1984.
Først i Slagelse-Trelleborg og siden i LC Fredericia. Hans medlemskab af Lions har i årene
indtil hans pensionering været ret passivt pga.
skiftende arbejdspladser.

106 A: + 9 – 18 = 965 medlemmer
106 B: + 15 – 31 = 3032
106 C: + 10 – 18 = 1881
106 D: + 28 – 11 = 1071
Total: + 62 – 78 = 6949 medlemmer i 314
klubber.
I 106 D er chartret LC Bellevue Multinational
den 14.6.2009.
I 106 A LC Frederiksberg åben dog uden
medlemmer og LC Kimmerslev lukkes.
Det nye slogan for år 2009-2010

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

Søren Bønding, Gedved.
Søren Bønding er stille sovet ind mandag
den 20. juli, ca. 2 måneder efter han har fejret sin 80 års fødselsdag.
Søren har været medlem af Lions Club Horsens siden 1967.
I denne periode har han været præsident to
gange, zoneformand i to perioder, og klubbens sekretær i adskillige år.
Sekretærjobbet indebar, at hans store viden
om Lions blev udbredt på en super måde til
medlemmerne, bl.a. gennem ”Lions Nyt”,
hvor alle blev orienteret om nyheder og
klubbens tilstand.
Også i Kabinettet har Søren været anerkendt
og uhyre aktiv. Her beskæftigede han sig
mest med IT opgaver og hjemmesider, som
også var hans metier fra tiden på seminariet.
Søren var en af initiativtagerne til Lions Julelotteri, og har i hele perioden været lotteriets formand.
Den højeste anerkendelse inden for LIONS
Internationalt, Melvin Jones Membership,
blev Søren fuldt fortjent tildelt i 1995.
Med de mange opgaver som Søren har varetaget i klubben, bliver han svær at erstatte.
Æret være hans minde.
LIONS Club Horsens.

Hvor er DG. og VDG.?
August
22. august – Kabinetsmøde Fjelsted Skov, Fyn.
29. august– GR møde 1 lukket – Lions Kollegiet
30. august – GR møde 1 åben – Lions Kollegiet
September
17.—20. september - Europa Forum 2009
Tammerfors, Finland.
_______________________________________________________

Lidt fra PRC.
Det nye klubår er begyndt, hvilket indebære at
der er travlhed i kabinettet, klubbesøg skal/er
planlagt, planer for det kommende år skal på
plads.
UDC, Mogens Mulberg og undertegnede lovede
sidste klubår, at vi ville lave 2 klubcms - seminar, dette holder vi fast i, Der vil komme et i
Århus området og et i Søndersø området, datoerne skal lige falde på plads med UDC og undervisningstederne.
Til alle løver i distriktet.
Indlæg til DG-NYT og Lions bladet modtages
med kyshånd
Hans-Jørn Kay PRC – 106C

Lidt fra UDC.
Der arbejdes også med afvikling af Power Point
kursus, primært for Kabinetsmedlemmer, men
som i sidste klubår vil jeg også give plads til
medlemmer uden for Kabinettet, det kræver
dog at interesserede mailer til mig, så jeg kan få
overblik over antal deltagere.
Jeg arbejder på at få lavet et nyt Kursus for
kommende Præsidenter, varighed 1. dag, mere
om det senere.
Mogens Mulberg UDC – 106C

Læs mere på hjemmesiden www.106c.dk/weserve
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YCE - ungdomsarbejdet
September 2009

Oplev Australien/Malaysia
i december!
I lighed med tidligere år, modtager vi unge fra
Australien og Malaysia i 5 uger fra ca. den 1.
december 2009 til og med 10. januar 2010.
Opholdet er uden camp, så der er god mulighed
for at lære de unge godt at kende.
5 uger er for mange lang tid, og så tilmed at have en fremmed boende i sit hjem, så derfor er
der mulighed for at ”dele” YES-en (Youth Exchange Student). Har man 2 uger til rådighed, så
tegner man sig for den periode, og har man lyst
og tid til at tage alle 5 uger, så er det også en
mulighed og en fin ide.
Vi har endnu ikke information om, hvem det er
vi modtager, men de er mellem 17-21 år.
De skal være gode til engelsk og er forberedte
på, at de kommer til en land, der er væsentligt
anderledes end deres eget.
Dem vi før har huset har deltager i skolegang og
familiehøjtiderne med stor succes.
Der er skoler der har benyttet lejligheden til at
få en YES, til at komme og fortælle om netop
deres land og kultur...

Er der ønsker om at modtage en YES i denne
periode, så kontakt YCEC, Kay C Pedersen på
4015 1846 eller ycec.c@lions.dk

Youth Camp & Exchange
Distrikt 106 C
Jeg ser gerne at vi indfører en god tradition i
distrikt 106C, nemlig at vi er på forkant med
planlægningen af ungdomslejrene. Vi har i 2010
- 2011 godkendt lejrarrangører. Men derefter er
der ikke en klub eller zone der har meldt sig
som arrangør. Det er vigtigt, at man kommer
godt fra start og det er selvfølgelig en fordel at
man er tidligt ude med så stor en aktivitet, som
det er at afholde en ungdomslejr. Tilbuddet er
hermed givet om at være camp arrangør i 2012
– 13 o s v
Er der en klub der ønsker mere information så
kontakt YCEC, Kay C Pedersen for yderligere
informationer.
106C holder lejrudvalgsmøder gennem året og
så såre I har meldt jer som arrangør af en ungdomslejr kommer I automatisk med i dette
planlægningsarbejde. Det er meget givende og
forhindre at klubben/klubberne eller zonen
løber ind i unødvendige og uundgåelige fejltagelse eller problemer.
Datoer for 106 C lejrudvalgsmøder er listet op
herunder.
Og ellers bare lidt statistik:

Distrikt 106C har udsendt 34 YES i 2009 i alderen fra 16 – 22 år
Lejren i C med LC Esbjerg-Grådyb havde 34 YES
på camp C i Esbjerg med stor succes og Ole
Christiansen som lejrleder.
Temaet for lejren var:”Exploring the green life
of western Denmark”
31 YES har været i ”home-stay” i 106C, i 2009.
37 af distriktets 86 klubber sendte en dansk
YES ud i den store verden.

Læs mere på hjemmesiden www.106c.dk/weserve
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DATOER:
31. august 2009, er der er evaluering af
årets ungdomsaktivitet på TRINITY.

Så langt så godt - senere oplyses de videre
deadline, datoer og informationsmøde.

Tilmelding på www.106.dk – kalender
eller til ycec.c@lions.dk

Du er altid velkomme til at kontakte YCEC,
Kay C Pedersen på 4015 1846 ycec.c@lions.dk

Inviterede er alle YCE, YES og værtsfamilier + alle der har lyst og interesse.
Der er sendt invitation ud pr. e-mail til
YCE, med anmodning om svar

Husk at 1. november er deadline for reservation af pladser til dem der skal ud at
opleve noget.
Held og lykke med ungdomsarbejdet i
106C

29. september 2009
30. november 2009

Kay C Pedersen
YCEC

22. februar 2010
09. maj 2010 er der lejrudvalgsmøde for
arrangerende klubber
Andre vigtige YCE datoer:
September 2009
Klubberne beslutter om de vil udsende en
eller flere YES
Oktober 2009
og værtsfamilier

Der findes YES

1. november 2009
Deadline for
klubbernes ønskeseddel /reservation – til
YCEC
1. december 2009
Klub YCE modtager foreløbig pladsskema fra YCED, Søren Wolsgaard.
Januar 2010 Klub YCE mailer elektronisk
applications til YCECD / YCEC
1. februar 2010
Deadline for
underskrevet YES applications
31. marts 2010
Deadline for
bindende tilsagn om værtsfamilier
Princippet om
– 1 YES modsvarer at man skaffer 1 værtsfamilie

Læs mere på hjemmesiden www.106c.dk/weserve
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Set og sket i distriktet 2009
Lions Pris 2008

Lions Pris 2009

Lions Club Sophies Kilde i Haderslev var med da
Kronprinsesse Mary i sidste måned indviede de
nye udenoms arealer på Ehlershjemmet.
Klubben indstillede sidste år Ehlershjemmet til
at modtage Lions Prisen 2008.
Ehlershjemmet modtog prisen på 400.000 kr.

De nordfynske Lions klubber har i fællesskab
indstillet Dallund til Lions Prisen.
Prisen Blev overrakt til Villy Larsen, formand for
Dallund Fonden af Prins Henrik, tilstede var også
Jan J. Sørensen, President for Lions Club Bogense
som repræsentant for de nordfynske klubber.

Kronprinsesse Mary bliver modtaget af forstander Kim Quist med Sophier i baggrunden.

Er I klar?” spørger kronprinsessen mens såvel
børn som voksne – her iblandt flere Sophier forventningsfuldt følger, at prinsessen klipper
silkebåndet.

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

Dallund Slot, Søndersø på Fyn, giver ophold til
kræftramte personer, hvor de i fællesskab får et
sammenhold og taler om deres erfaringer i deres svære situation. Beløbet gives til inventar og
fornyelse af Slottet i form af møbler og lignende.
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Tre nye Melvin Jones Fellows i
Esbjerg-Grådyb

Rapporter fra Kabinettet 106C

I anledning af LC Esbjerg - Grådyb 40 års jubilæum i april i år har klubben udnævnt de tre
nuværende medlemmer, der har været med helt
fra klubbens start for 40 år siden, til Melvin
Jones Fellows.

Alle rapporter ligger på

Til Alle løver.

www.106C.dk/WeServe
så I kan trække dem.

Lions Office Nyt:
Den magiske højremenu på Lionsoffice
Hvornår har du sidst været på Lionsoffice?
Vi har gjort det nemmere for dig at navigere
rundt på Lionsoffice. Når du er logget ind har du
på højremenuen direkte adgang til dine egen
klubs informationer med ganske få tryk.
Går du f.eks. ind på medlemsregister, ser du
straks din egen klubs medlemsregister og du
kan søge efter andre klubbers.

Det er fra venstre Bent Møhring Madsen, Erik
Rübner og Preben Retbøll.
Det var præsident Ole Kjær, der motiverede
udnævnelserne og overrakte plaketterne til de
tre hæderkronede Lions-medlemmer.
Jubilæet blev markeret ved en reception på Esbjerg Rådhus. Her underholdt bl.a. Konservatoriets Pigekor, der ses i baggrunden på billedet,
ligesom klubben i anledning af jubilæet uddelte
donationer på 73.000 kr. til forskellige lokale
formål.
I alt har LC Esbjerg-Grådyb i jubilæumsåret
uddelt ca. 243.000 kr. til danske og internationale formål.

På samme måde finder du jubilæumsliste, fødselsdagsliste, telefonliste og meget mere.
For klubbens KLOA er der også her direkte adgang til alle de forskellige funktioner.
www.lionsoffice.dk er stedet for alle interne
Lionsinformationer, alle faktuelle informationer
findes her.
Lions Debat Forum er stedet hvor du kan
komme med dine meninger og ting du vil have
drøftet, det ligger under lionsoffice.
www.lions.dk er Lions udadvendte site, det
henvender sig til ikke Lionsmedlemmer.
Men husk det er dig der er ansvarlig for at dine
informationer altid er opdaterede.
Webredaktionen
DG-Nyt for 106C kan nu også læses på Lions
Office fremover, man finder linket på Lions
Office´s forside under ” find hurtig rundt” og
rapporter.

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

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