
 
  
 

 

istrikts nyt
Nr. 8 
februar 2010 
2009 - 2010 

 
Michael B Hansen  
Bøgen 2, 
4000 Roskilde 
dg.d@lions.DK 
 
Tlf: 46 385 385 
Mob. 40 158 222 
mb@hansen.as  
 

Kære Lionsvenner! 
 
Så er mere end halvdelen af mit ”årslys” 
brændt ud. Det er utroligt så stærkt det egent-
lig går. Da jeg for et år siden sad og gjorde mig 
mine tanker om hvorledes året skulle forme sig, 
havde jeg ikke forventet eller forudset at tiden 
rent faktisk gik stå stærkt.  
 
Allerede nu sidder jeg og er ved at skrive på 
min årsberetning – lidt underligt, men det er jo 
sådan i denne organisation. 
 
Ved årets start havde zoneformændene, 
VDG’erne og jeg nogle målsætninger. Vi har 
ikke nået dem endnu, men jeg tror godt at jeg 
kan sige, at halvdelen er nået. 
 
Vi havde et ønske om at starte 2 nye klubber i 
indeværende år. Vi har startet den ene, LC Ab-
salon i Roskilde. De holdt deres charterfest på 
en noget utraditionel måde og på et noget utra-
ditionelt tidspunkt. Der var inviteret til BRUNCH 
på Hotel Prindsen i Roskilde, søndag den 
10.01.10 kl. 1000 (se det var mange et-taller 
og nuller) 
 
Vi havde et ønske om at 60 % af distriktets 
medlemmer skulle være logget ind på Lions 
Office. Der er fortsat lidt vej endnu. 
 
Vi havde et ønske om at zonerne skulle holde et 
zonemøde forud for hvert kabinetsmøde. Dette 
mål er næsten opnået. 
 
Så jo, det går rigtigt godt i vores distrikt. Så 
hvis alle trækker i samme retning er jeg sikker 
på at vi når vores mål. 
                              
                          
 
 
 
 
 
 

Indstilling af embedsmænd og –kvinder til 
det kommende funktionsår. 
 
I henhold til organisationens vedtægter, skal 
der inden udgangen af februar måned indsen-
des forslag til funktionerne som Zoneformand 
og 2. VDG.  
 
Indstilling til posterne skal komme fra den ind-
stilledes klub, og være Distriktsguvernøren i 
hænde senest 28. februar 2010. 
 
Det er meget glædeligt for mig at konstatere, at 
der i løbet af året er vist interesse for zonefor-
mandsposten og posten som 2. VDG med udsigt 
til VDG og senere DG. 
 
I år har zoneformændene fået en mere direkte 
indflydelse på vores organisation, og det er nok 
derfor, at interessen for netop denne post er så 
stor.  
 
Jeg har, på nuværende tidspunkt fået indstilling 
til posten som 2. VDG fra Lions Club Roskilde. 
Klubben ønsker at indstille nuværende Zone-
formand Bendt Ole Løike. 
 
Chartering af LC Absalon 
 
Søndag den 10. januar 2010 kl. 1000 (det var 
mange 1taller og nuller) blev en ny klub i Ros-
kilde stiftet. Dermed er der nu 4 klubber i en 
kommune med omkring 75.000 indbyggere. 
 
Charterpræsident Vibeke Jacobi glædede sig 
over det meget store fremmøde, deriblandt 
Roskilde kommunes borgmester Poul Lindor 
Nielsen, Guvernørrådsformand Kay C. Pedersen 
og hustru Hanne, samt en række andre 
lionsmedlemmer og gæster.  
 
Sidst, men ikke mindst var moderkluben Lions 
Club Gladsaxe repræsenteret ved Præsident 
Niels Bidstrup og hustru, samt Vicepræsident 
Erik Wiborg og hustru. 
 
Nye klubber undervejs….. 
 
Vi har fortsat nogle skibe i søen, som endnu 
ikke helt har lagt kursen og dermed ikke har 
retningen mod havnen – én ny pigeklub i Tors-
havn, en klub for personer med relationer til 
Færøerne i København, en tilsvarende for grøn-
landske, CBS for de lidt yngre. Lad os se om de 
kan bringe noget på banen eller om vore besøg 
har inspireret andre. 



 

 

 

  Det aktuelle medlemstal for november måned 2009: 
 
106A: 966 106B: 2992 106C: 1861 106D: 1061 TOTAL: 6.880 

Distriktsmøde i Holbæk 
 
Lions klubben i Holbæk har travlt med at arran-
gere det kommende Distriktsmøde. 
 
Det forlyder, at der vil blive afholdt et brag af 
en fest efter mødet, en helt ny dimension i vo-
res distrikt.  
 
Facebook og Twitter 
 
Facebook & Twitter er 2 nye sociale netværk 
(det der i gamle dage vist nok hed ”løse forbin-
delser”). I dag bruges der mere og mere tid på 
forskellige sociale netværk. Ka’ det bruges i 
Lionssammenhæng? 
 
Sociale netværk er det nye i år. Det vil de sik-
ker også være til næste år. I spidsen for denne 
”moderevolution” står Twitter. Det er næsten 
ikke til at fatte, at en applikation, der giver 
brugerne mulighed for at skrive tekstbaserede 
indlæg på højst 140 tegn, kan blive så populær 
(Twitter har mere end 8 millioner brugere på 
verdensplan) – og dog er tjenesten populær og 
i fortsat vækst.  
 

 
 
Twitter bruges til at kommunikere indbyrdes for 
sjov (og i visse ekstreme tilfælde også til at 
fortælle, at de er blevet arresteret i et fjendtligt 
land eller faret vild på et bjerg), mens virksom-
heder bruger det til vellykket markedsføring af 
sig selv og, hvad der er endnu vigtigere, til at 
tjene penge med. Twitter kan kategoriseres 
som en del af det generelle sociale marke-
tingsmiljø, men tjenesten er dog helt sin egen 
og helt forskellig fra de store sociale netværks-
hjemmesider. Twitter har sine egne regler og sti 
eget potentiale – og er derfor et must for en 
person eller en organisation, når man har pla-
ner om at kommunikere ved hjælp af internet-
tet. 
 
Hvis du er bruger af, og har erfaring med Twit-
ter, vil DG Michael B. Hansen gerne i kontakt 
med dig. Send en e-mail eller ring til ham. 
 
 
 
 
 
 
 

HUSK NU MESSEN, DEN 27. FEBRUAR 2010.  
Nærmere information sendes til klubberne fra 
VDG-gruppen. 
 

 
 
Lions Messen 27. februar 2010 på Frederiks-
sund Gymnasium. 
 
Årets Lions Messe står i uddannelsens tegn, og 
vi vil gerne indbyde alle til at deltage.  
  
Mange poster i klubberne skifter hænder hvert 
år. For at sikre, at disse hænders ejermænd 
også er i stand til at leve op til klubbens for-
ventninger, arrangeres disse seminarer, hvor 
man dels får den grundlæggende viden på om-
rådet, dels kan udveksle erfaringer og ideer 
med medlemmer fra andre klubber. 
  
På årets Lions Messe vil der blive afviklet føl-
gende seminarer:  
  
10.00 – 16.00 Hvordan planlægger jeg næste 

år i min Lions klub. Uddannelse og 
træning for P, VP og ZF v/ Ole Ru-
bach 

10.00 – 12.30 Hvordan får jeg lavet et over-
skueligt og retvisende regnskab. 
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Hør om forskel på debet og kredit. 
Uddannelse og træning for K v/ 
Knud Christensen 

10.00 – 12.30 Hvordan får jeg lavet et spæn-
dende referat og hvor er det lige 
jeg skal sende det hen. Og hvor-
dan får jeg meldt nye medlemmer 
ind. Uddannelse og træning for 
klubbens sekretær og KLOA v/ 
Jens Gerlev 

10.00 – 12.30 Hvordan får jeg de oplysninger 
jeg gerne vil have om Lions. Hvor 
kan jeg finde hvad. Uddannelse og 
træning i Lions Office v/ Per Kjel-
strup 

10.00 – 12.30 Trænger jeres klub også til nye 
medlemmer. Hør hvordan I får fle-
re medlemmer. Uddannelse og 
træning i medhvervning v/ Bent 
Jespersen 

10.00 – 12.30 Hvordan kommer vi i gang med 
YE arbejdet. Uddannelse og træ-
ning for klubbens YE ansvarlige v/ 
Bjarne Simonsen. 

10.00 – 12.30 Hvordan får jeg vores lokalavis 
til at skrive om Lions. Uddannelse 
og træning for klubbens PR an-
svarlige v/ Jørgen Juul. 

10.00 - 12.30 Hvordan hjælper vi folk i nød og 
hvad er LCIF. Uddannelse og træ-
ning for klubbens IR og LCIF an-
svarlige v/ Bjarne Bloch 

  
Selv om enkelte poster besættes for en flerårig 
periode, opfordres klubber til at deltage, både 
for en opdatering, men også for at bidrage med 
erfaring til ”nye” nøglepersoner. Alle klubmed-
lemmer er velkomne til at deltage i seminarer-
ne. Seminarerne vil have en varighed på ca. 2 
timer, tidspunktet på dagen vil blive oplyst se-
nere, men tilmeld jeres deltagelse allerede nu 
eller senest 20 februar således, at vi kan lave 
den endelige plan. 
 
Det skal også være en inspirationsmesse, hvor 
de forskellige klubber fortæller/viser noget af 
det I går og laver. Så meld tilbage til os såle-
des, at vi kan koordinere de forskellige aktivite-
ter. I bedes melde tilbage inden udgangen af 
januar måned. Husk at sende kopi til Zonefor-
manden. 
 
 
 
 
 

Alle aktiviteter er velkomne, så som tombola, 
loppemarked, bar - cafe - restaurant, postkort, 
vinsalg, o.lign. det er kun jeres kreativitet, der 
sætter grænser. 
 
 
VDG Kim Larsen & 2.VDG Steen Hejnfelt 
vdg.d@lions.dk       vdg2.d@lions.dk 
 
 
500.000 kr. til akut nødhjælp på Haiti 
Lions Danmarks Katastrofe- & Hjælpefond har 
den 15. januar bevilget kr. 500.000 som kata-
strofehjælp til ofrene for det voldsomme jord-
skælv på Haiti. Hjælpen ydes denne gang gen-
nem ”Læger uden grænser” som Fonden tidlige-
re har haft et tæt samarbejde med. 

Et kraftigt jordskælv (7,0 Richter) ødelagde 
østaten den 12. januar om aftenen. Store dele 
af hovedstaden Port-au-Prince er ødelagt, og 
det vurderes at 3 millioner mennesker, eller 
næsten en tredjedel af befolkningen, er ramt af 
jordskælvet. Tabstallene kan ikke gøres præcist 
op på nuværende tidspunkt, men det skønnes 
at omkring 100.000 mennesker er omkommet. 
Utallige bygninger og infrastrukturen er blevet 
ødelagt. 

Lige som ved tidligere katastrofer støtter Lions 
over hele verden, bl.a. gennem LCIF, Lions In-
ternationale Foundation og Lions Danmarks 
egen Katastrofe- og Hjælpefond. 

Nødhjælpsarbejdet vil i første omgang koncen-
trere sig om at skaffe rent drikkevand, fødeva-
rer, medicin og andre umiddelbare fornødenhe-
der. 

Så snart yderligere information om katastrofen 
og indsatsen fra lokale Lions og  ”Læger uden 
Grænser” foreligger, vil vi bringe nyt. 

Du kan støtte Lions Humanitære indsats på 
Haiti ved at donere et beløb på følgende 
bankkonto i Danske Bank  3543 – 
3543435031 og mrk. donationen HAITI. 

Der er nu også åbnet mulighed for at støt-
te via Lions Gavebutik  på Lions Danmarks 
hjemmeside. 
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Månedens opfordring. 
Betaling er ikke den eneste måde at støtte ung-
domslejre på, det kræver også aktiv handling. 
Vi mangler en club, som vil påtage sig opgaven 
at arrangere  ungdomslejr i 2011 fra den 23 juli 
til den 6. august. Der er ca. 35 unge mennesker 
fra hele verdenen, som forventer at komme til 
Danmark og besøge vores distrikt  
 
Måske er det en ide at kontakte naboclubben. 
Muligheden for at lave et lejrudvalg med lions-
folk fra mange forskellige clubber er absolut 
også en mulighed. 
 
Undersøg nu hvilke muligheder du og din club 
har. Er det først i 2012 eller 13, hører jeg også 
meget gerne fra dig. 
 
Er du eller din klub interesse i at være arran-
gør, så kontakt YCEC Bjarne Simonsen.    
 
Møde for Nye Lions 
Torsdag den 28. januar mødtes 40 – fortrinsvis 
nye medlemmer af Lions - i LC Jyllinges lokaler 
for at få nærmere indblik i organisationen og 
dens mange facetter. Efter velkomst af LC Jyl-
linges P Claes Bockhoff var der spisning efter-
fulgt af en velkomst i organisationen ved DG 
Michael Hansen. Aftenens hovedindlæg stod 
MERL-chairman Bent Jespersen for. Næste mø-
de for Nye Lions er planlagt til den 15. april. 
Stedet er ikke fastlagt, men der vil blive skelet 
til hvor potentialet for deltagere er størst, med 
andre ord hvor er der optaget flest nye med-
lemmer i årets første måneder. 
 
Kender du et kommende medlem i Kon-
gens Lyngby 
 
Klubben i Kgs. Lyngby har gennem nogen tid 
oplevet et vigende medlemstal. Det har de nu 
besluttet at gøre noget ved. Med hjælp fra 
MERL-chairman Bent Jespersen iværksættes nu 

nogle aktiviteter, der skal sikre tilgang af nye 
medlemmer. Men du kan også være med. Har 
du familie, en god ven eller arbejdskollega i det 
område, og som du mener kunne have glæde at 
høre nærmere om vores organisation, så send 
en mail med navn, adresse og gerne e-mail 
adresse  til bent.jespersen@lions.dk, så sørger 
han for at vedkommende bliver inviteret til et 
informationsmøde 
 
 
Kalender for 2009 – 2010 
 
27. februar  2010: 
Lionsmesse 
 
13. marts 2010 kl. 0900: 
4. kabinetsmøde. 
Roskildezonen 
 
20. marts 2010: 
4. guvernørrådsmøde. 
Distrikt D 
 
8. maj 2010: 
Eventuelt 5. Guvernørrådsmøde 
Sted: Ikke fastlagt 
 
12. juni 2010: 
Årsmøde København 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


