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Kære Lionsvenner! 
 
Februar måned var på mange måder en anderledes 
måned end det vi plejer at opleve. 
 
Sneen væltede ned over Danmark, trafikken gik i ”sort” 
og kuldegraderne nåede flere steder i landet nogle af 
de laveste i nyere tid. 
 
Så når man på verdensplan taler om at sænke gen-
nemsnitstemperaturen med et par grader, ja så må vi 
igen konstatere at Danmark også på dette felt er i fø-
rertrøjen. Men måske kun for en kort bemærkning. 
 
Det var også den måned hvor Birthe og jeg rejste til 
Grønland.   
 
Februar blev valgt med omhu, idet vi, samtidig med at 
vi skulle besøge klubberne i Ilulissat, Sisimiut og Nuuk, 
også havde en forhåbning om at se ”al sne i hele ver-
den samlet på et sted”, men således forholdte det sig 
ikke. 
 
Sneen var næsten væk, kuldegraderne ligeså,  
 
Men alligevel fik vi en uudslettelig oplevelse. Sejltur på 
Diskobugten, med det ene kæmpemæssige isbjerg 
flydende forbi efter det andet.  Vi fik ”suttet” på en istap 
hvis alder skønnes til mere end 2000 år. 
 
Vi fik kørt hundeslæde i Sisimiut, en uforglemmelig 
oplevelse. 
 
Og vi fik vandret i fjeldene omkring Nuuk. 
 
Grønland og beboerne i dette enorme land er i besid-
delse af en enorm gæstfrihed. Den gæstfrihed fik vi 
tæt ind på livet under vores besøg. 
                              
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilulissat – Verdens nordligste Lionsklub. 
 
Ilulissat ligger nord for polarcirklen, og har om somme-
ren en periode hvor solen ikke forlader himlen. Her er 
lyst 24 timer i døgnet.  
 
Ved første øjekast er Ilulissat ingenting. Det minder 
mest om et område hvorover der har fløjet en B52 
flyvemaskine og smidt træhuse ud over området. Der 
er ingen geometri i placeringen af husene, men til 
gengæld har de et farvespektre der ville få en kommu-
nalbestyrelse i Danmark til at rynke på panden. Hvil-
ken vidunderlig eufori for øjnene. 
 
Byen tæller ca. 4.500 indbyggere, og deraf er ca. 500 
af dem etniske danskere.  Af alle disse mennesker er 
21 af dem lionsmedlemmer. Gennemsnitsalderen for 
disse medlemmer er omkring 51 år, så der er tale om 
en ren ”ungdomsklub”. 
 
Klubbens aktiviteter er samlet omkring julemarked og 
bankospil. Og det giver penge i kassen. Og glædeligt 
er de jo så at konstatere, at pengene igen gives ud til 
alverdens formål.  
For tiden er klubben i gang med at hjælpe den lokale 
skiklub med etablering af et klubhus. Klubben har fore-
løbig doneret over kr. 100.000,- og der er sikkert flere 
penge der følger efter. 
 

 
Kollegiet i Ilullissat 
 
Klubben ejer og driver samtidig et mindre kollegium på 
3 selvstændige lejligheder. Den 4. lejlighed benytter 
klubben til egne formål, såsom bestyrelsesmøder og 
indlogering af Distriktsguvernører der kommer på be-
søg. 
 
 
Sisimiut – en klub i rivende udvikling 
 
Under Distriktsguvernørens besøg i Sisimiut måtte han 
på sit klubbesøg sætte en lionsnål på 3 nye medlem-
mer.  
 



 

 

 

  Det aktuelle medlemstal for november måned 2009: 
 
106A: 965 106B: 3.002 106C: 1.891 106D: 1.085 TOTAL: 6.943 

Det var noget af en opgave der ventede distriktsguver-
nøren da han under sin Grønlandstur kom til Sisimiut. 
 
Sisimiut er Grønlands 3. største by med lidt over 5.000 
indbyggere.  Bysamfundet består af en kombination af 
grønlændere og etniske danskere, med meget forskel-
lige erhverv. 
 
Ved klubmødet, som blev afholdt onsdag aften, bad 
klubbens præsident Rene Kristensen Distriktsguvernø-
ren om – helt formelt at optage 3 nye medlemmer. 
 

 
Michael, Allan, Martin og Per 
 
Jeg må nok sige at det var noget af en overraskelse. 
Klubben have før mit besøg 21 medlemmer og nu er 
der altså 24 medlemmer. 
 
Deres aktviteter er koncentreret omkring 3 store aktivi-
teter, hvoraf det årlige julemarked er en aktivitet som 
klubben selv står for. 
 
Kampvalg til zoneformandsposten? 
 
Interessen for det organisatoriske Lionsarbejde er 
enorm, også i Grønland. På Distriktsguvernørens rund-
rejse i den Grønlandske zone kunne han konstatere, at 
interessen for, og lysten til at besidde zoneformands-
posten optager medlemmerne meget.  
 
Om ganske kort tid skal der i de forskellige zoner væl-
ges ny zoneformand. Et er derfor vigtigt for mig at gøre 
opmærksom på, at denne post ikke er nogen tilfældig 
og ubetydelig post. I Lionsarbejdet nu, og i fremtiden 
vil der blive fokuseret endnu mere på zoneformanden 
og dennes rolle, naturligvis i samspil med kabinettet og 
kabinettets medlemmer. 
 
Zoneformandens rolle er at være distriktsguvernørens 
”højre hånd” i zonen. Det er også zoneformandens 
opgave at medvirke til medlemsfremgang og etablering 
af nye klubber. Zoneformanden er det naturlige binde-
led mellem klubberne og kabinettet. 
 

Zoneformandens vigtigste rolle er at fremme organisa-
tionens formål. 
 
Mælkebøtten, en blomst i Nuuk som aldrig må vis-
ne 
 
Én af Lions’ store modtagere af donationer i Grønland 
er Mælkebøtten, som i dag fungerer som akut modta-
gelsesinstitution for udsatte børn og unge. Beboerne i 
Nuuk kan med rette sige at de bor i Grønlands hoved-
stad. Med et samlet indbyggertal på over 15.000 ind-
byggere, er det ubetinget øens største indbyggertal. 
 
Men samtidig hermed er det desværre også et faktum, 
at et ikke ubetydeligt antal børn og unge ofte er over-
ladt til em selv, navnlig på tidspunkter omkring lønud-
betaling til forældrene.. 
 
Vi fik lejlighed til at besøge Mælkebøtten, stedets leder 
Kirsten og flere af medarbejderne. 
 
Det var et helt uventet syn der mødte os. Mælkebøtten 
er jo en af de aktiviteter som blandt andet via MINI-
PROJEKTKATALOGET bliver støttet, og det er en 
støtte der på ingen måde må ophøre. 
 

 
 
Stedet og personalet lægger ubeskrivelige kræfter i at 
gøre det så godt som muligt for de udsatte børn der til 
stadighed må opholde sig på institutionen. 
 
Det var rart med egne øje a se hvad vore midler an-
vendes til, og jeg kan kun gentage – SEND FLERE 
PENGE til Mælkebøtten. 
 
Mælkebøtten er for tiden i gang med en mindre udvi-
delse, en udvidelse der skal indeholde et musikværk-
sted. Måske fostres en ny musiker netop i disse loka-
ler? 
 
 
 
 
 



 
  
 

 

   

  Indbetalinger til Distriktskasseren:

Sparbank Vest, Reg.nr. 9896 Kontonr. 0000905151 

 
 Distriktsmøde for distrikt 106 D - Holbæk 

 Holbæk Seminarium 
Seminarieparken 2, 4300 Holbæk 

 Lørdag den 24. april 
 
08:30 Ankomst, registrering i KUBEN - morgenkaf-

fe i Kantinen 
 09:30 Velkomst v/Præsident Gert Andersen, LC 

Holbæk 
Velkomst af Holbæk Kommunes Borgme-
ster, Søren Kjærsgaard 

 09:45 Gæstetaler 
 10:30 Pause 
 10:45 "WORKSHOPS" 
 Workshop I (lok. 52) 
 Workshop II (lok. 53) 
 Workshop III (lok. 54) 
 12:30 Frokost i Kantinen 
 13:30 DISTRIKTSMØDE (Auditoriet i KUBEN) 
 15:00 Kaffepause 
 15:15 Mødet genoptages 
 16:00 Afslutning 
 
Se mere på www.holbæk.lions.dk 
 
HUSK NU MESSEN, DEN 27. FEBRUAR 2010.  
 
Nærmere information sendes til klubberne fra VDG-
gruppen. 
 

 
 
 

Privat støtte til Haiti gennem butik.lions.dk 
 
I samarbejde med IR-gruppen blev der allerede den 
16. januar lagt støtte projekter til Haiti på vores online 
miniprojekt butik, således at det via denne ville være 
muligt at støtte ofrene for katastrofen.  
 
Efterfølgende blev der lavet en lille annonce på Ad-
Words således, at man ved brug af forskellige søgnin-
ger på Internettet, blev gjort opmærksom på mulighe-
den for at støtte via Lions. Denne lille annonce har nu 
været vist mere end 65.000 gange, og der har været 
165 gange, hvor søgeren er gået videre til butikken via 
det indarbejde link. Af disse har mere end 5% støttet 
ofrene på Haiti, den seneste støtte er sket i dag den 
19. februar. 
  
Dette tiltag må siges at have været en succes, så vi 
kan kun opfordre IR-gruppen til at videreudvikle butik-
ken, således at der kommer endnu flere ”privat” der 
ønsker at støtte de mange projekter Lions udbyder. 
Det skal jo huskes, at der kan fås skattefradrag for 
støtte til Lions via Ligningslovens § 8A. 
 
Hjælp til Haiti ofrene – hvordan støtter 
klubberne bedst? 
 

 
 
En del klubber har rettet henvendelse til mig i spørgs-
målet om, hvor man bedst kunne anbringe penge til 
den fortsatte Lions støtte til Haiti jordskælvsofrene. 
Måske sidder du som klub-IR ansvarlig og har tænkt 
samme tanke. 
 
For det har jo ikke skortet på tilbud og muligheder og 
hvilken konto kunne og kan man med fordel benytte? 
Jeg må medgive, at billedet har været lidt flimrende. 
 
Det ene sted har man nemlig kunnet læse om to for-
skellige konti i Danske Bank, andre steder om en LCIF 
Haiti Earthquake Relief Fund, et tredje sted om et mål-
rettet Miniprojekt og andre steder igen om helt fjerde 
muligheder, hvor blandt andet lokale klubber har etab-
leret egne indsamlingskonti. Lad det være sagt med 
det samme – alle donationsmuligheder er lige velmen-



 
  
 

 

   
Distriktsmøde for distrikt 106 D – Holbæk, Holbæk Seminarium, Seminarieparken 2, 
4300 Holbæk. Lørdag den 24. april 

te og i alle tilfælde anvendes midlerne i sidste ende 
redeligt til hjælpearbejdet.  
 
De to store indsamlingskanaler er og bliver dog  LCIF 
og K&H Fonden og det er her klubberne helst skal 
overføre midler til. 
 
Ved overførsel til LCIF kommer man via følgende link 
http://www.lionsclubs.org/EN/lci-foundation/haiti-
relief/donate.php benytte skemaet til højre. 
 
Eller beløbet overføres til K&H Fondens konto som er: 
 
Danske Bank 3543 – 3543 131 296 - mrk. donatio-
nen HAITI. 
 
Begge har det tilfælles, at de opererer med store mål-
rettede donationer i de situationer, hvor massiv hjælp 
er tiltrængt, såvel til akutte her-og-nu situationer som 
de mere langsigtede genopbygningsprojekter. Senest 
Haiti og vi erindrer Tsunamien i Thailand, som to af de 
helt store katastrofer, hvor der skal bruges store sum-
mer til hjælpearbejdet. 
 
Der udover har Lions Danmark åbnet en nødhjælps-
konto, for modtagelse af donation fra befolkningen til 
hjælp for katastrofen på HAITI, hvor indbetalinger kan 
ske til følgende konto: 
Danske Bank Reg. nr. 3543 Konto nr. 3543 435 031 
mrk. HAITI 
 
I tillæg til ovennævnte muligheder, kan befolkningen 
ligeledes donere penge til nødhjælpsarbejdet på Haiti 
ved at klikke ind på www.lions.dk/gavebutik . Her er 
der oprettet et særligt Haiti Miniprojekt ’Støt ofrene på 
Haiti’, som allerede har indsamlet flere tusinde af kro-
ner fra private. Den samme donationsmulighed har 
selvfølgelig alle lionsmedlemmer og –klubber selvsagt 
også. 
 
Vigtigst af alt er imidlertid, at vi alle gør vort bedste for 
at sikre så mange midler indsamlet som muligt. Der er 
virkelig hårdt brug for pengene!  
 
Så har din klub en sum penge stående er det nu der 
kan handles. Sjældent har der været så stort behov. 
 
Med venlig hilsen 
IRC Bjarne Bloch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disaster Donation 

*denotes required field 

*Donor Name 

 

Club Name; If Lion LC Xkøbing

 

*Address Hjælpegade

 

Address Cont. 

 

*City Xkøbing

 

State 

 

*Postal Code 1234

 

*Country Denmark

 

Phone # +45 12345678

 

*Email lcxkoebing

 

*Name of disaster to designate dona-
tion 

Haiti

 

*Donation Amount US$ 
+(numbers only) 

2500

 

+ Please do not enter a dollar sign when entering 
Donation Amount. 
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