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Distriktsguvernør 
Michael B. Hansen 
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Tlf:     46 385 385 
Mobil: 40 158 222 
 
e-mail: 
dg.d@lions.dk eller 
mb@hansen.as 

 

 ”VI SES” 
 

   

   
 
Du sidder nu og ser på den nye udgave af D-nyt, en webbaseret 
løsning, som vil blive anvendt i det kommende år. 
 

I et forsøg på at minimere diverse udgifter, har Guvernørrådet 
besluttet, at nyhedsbrevet fra distrikterne skal minimeres mest 
muligt. Fremover vil vi i distrikt D se et udsendt D-nyt på maksimalt 
1 ark A4 papir.  
 

Her vil der – i overskrifter – blive nævnt hvilke artikler med mere 
der vil kunne læses her på siden. 
 

DGs klumme!  
Mens du læser dette, befinder min hustru Birthe og jeg os i USA, i 
Minneapolis i staten Minnesota.  Her er vi sammen med Danmarks 3 
andre DG’ere, deres hustruer, Guvernørrådsformanden og hans 
hustru samt de 4 vinderpar fra Conventionlotteriet tidligere på året.  
 

Derudover den nyvalgte Internationale Director Per K. Christensen 
og hans ledsager, samt yderligere nogle danske gæster. Og ja, vi 
deltager i den 92. internationale Convention for Lions. 
 

Når Convention er slut, er jeg formelt indsat som Distriktsguvernør i 
verdens største distrikt. 

01.07.09 

Så fik Gentofte 
endnu en Lions 
Club. 
 
Søndag den 14. juni 
blev en dejlig 
eftermiddag. 
 En ny klub blev 
holdt over dåben. 
LC Bellevue 
Multinational er nu 
en realitet. 
 

 
Efter et godt og fremragende Årsmøde i Herning var der en flok 
løver, der søndag formiddag hastede videre og kørte mod 
København heriblandt CC Kay C Pedersen, DG Bjarne Bloch, DG-e 
Michael B. Hansen og VDG-e Kim Larsen.  
 

Baggrunden var at der søndag kl. 16 var aftalt chartring af en ny 
klub i Gentofte. LC Hellerup har gennem en periode arbejdet med en 
gruppe unge mennesker med forskellige nationaliteter. 
 

Gruppen har nu rundet de 20 medlemmer og det var tid at holde 
barnet over dåben. Arrangementet var henlagt til Skovridderkroen 
tæt ved Bellevue, der har givet navn til den nye klub. Det gode vejr 
denne eftermiddag betød også at terrassen kunne skabe rammen for 
chartring. Charterpresidenten hedder Hilke Panzner Fredheim og 
kommer fra Tyskland, men er nu bosat i Danmark. Hun har gennem 
nogle år været Lionsmedlem i Düsseldorf i Tyskland og har været en 
af ildsjælene i etablering af den nye klub. At æblet ikke falder langt 
fra stammen er hørt før og blandt deltagerne ved chartringen var 
også hendes far, PDG Heinz-Jörg Panzner, der er formand for Lions 
Quest i MD 111 Tyskland.  
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Klubben har medlemmer fra 
8 forskellige nationer, 
heriblandt USA, Nepal, 
Egypten, Tyskland, men 
også en række danske 
medlemmer. Klubbens 
medlemmer er alle i 30-40 
års alderen. Det er unge 
entusiastiske medlemmer, 
der sprudler af kreativitet og 
ideer og som er indstillet til 

at bruge noget af fritiden på almennyttigt og humanitært arbejde.  
 

Borgmester Hans Toft, Gentofte Kommune glædede sig over en ny 
klub i hans kommune, og håbede at det ville give sig udslag i endnu 
flere aktiviteter og ikke ved, at den bestående klub LC Hellerup nu 
slækkede på sine aktiviteter.  CC Kay Pedersen bød på vegne af MD 
106 klubben velkommen som nyeste skud på stammen og udtrykte 
stor glæde over at kunne være med til at sige velkommen til en 
klub, som på mange punkter adskilte sig lidt fra normen, her 
hentydede han til det internationale islæt og aldersgennemsnittet. 
Også her falder æblet ikke langt fra stammen. Blandt de nye 
medlemmer er Berit, der er datter af Kay.  
 

DG Bjarne Bloch glæde sig også over en ny klub og noterede sig, at 
det så var tredje nye klub i 
hans distrikt i år, idet han 
tidligere har kunnet chartre 
LC Gladsaxe og LC 
Fjordladies. Efter at 
medlemmer én efter én 
havde underskrevet 
charterbrevet kunne DG 
Bjarne Bloch sætte 
charternålen på de nye 
medlemmer og byde dem 
velkommen i familien. Som 
det sig hør og bør ved en chartring var der flere gaver og taler, og 
faneborg, klokke, flag og løve blev behørigt overdraget, så klubben 
kunne være standsmæssig i orden til fremtidige møder. PDG Heinz-
Jörg Panzner holdt også tale og kunne gøre det med 3 baggrunde: 
som lionsmedlem, som officiel repræsentant fra MD 111 og som far. 
Han overbragte hilsner og banner fra den tyske Council Chairman og 
talte i øvrigt om sit engagement i LQ og opfordrede også den nye 
klub til at have øjnene rettet mod denne aktivitet. 
 

Chartringen var i sig selv også anderledes end vanlige chartringer. 
Da ikke alle klubbens medlemmer taler og forstår dansk foregår 
møderne på engelsk. Taler og gode ord var derfor også fremført med 
respekt herfor og var en blanding af danske og engelske gloser. 
 

Efter således på alle måder at være budt velkommen og efter 
overbringelse af lykønskninger og ønsker om alt godt fremover, var 
der efterfølgende tid til at nyde det og hygge sig sammen ved en 
middag i Restauranten Bottega. 
 



D‐nyt – juli 2009 
Distrikt 106D 

 

 
Side 3  Nummer 01 – juli 2009 

 
Klubben har gennem perioden med stiftelse hjulpet moderklubben 
med nogle aktiviteter, men torsdag den 18. juni holder man sin egen 
første aktivitet. I forbindelse med Kultur og Festuge i Gentofte vil 
man etablere en pølsegrill og formentlig inspireret af medlemmerne 
med tysk baggrund er der ikke tale om traditionelle grillpølser, men 
naturligvis originale Bratwurst hentet hjem fra Tyskland.  

01.07.09 
Årsmødet i Herning: 
 

 
Den 12. – 14. juni 2009 var vi mange der deltog i Årsmødet i 
Herning. Det var rigtigt godt at se så mange medlemmer fra vores 
distrikt. Tak til alle der dukkede op og viste at D ikke er en 
ubetydelig del af Lions i Danmark. Det er jo ikke uden grund at vi er 
VERDENS STØRSTE DISTRIKT. 
 

Ved årsmødet blev der valgt ny kandidat til den internationale 
bestyrelse. Valgt blev Per K. Christensen, LC GUG.  
Herfra skal lyde et stort tillykke til Per. Med Per i den internationale 
bestyrelse er jeg sikker på, at Lions rykker endnu tættere på den 
fornyelse som er så tiltrængt i vores organisation. 

01.07.09 
Kabinettets 
opstartsseminar: 
 

 
Onsdag den 17. juni 2009 var det kommende kabinet samlet i 
Skovlundes fremragende klublokaler.  
 

Dagsordenen for mødet var at igangsætte det kommende år, 
udveksle erfaringer og ønske hinanden en god sommer.  

01.07.09 
En leder takker af: 
 

 
Bjarne Bloch, en fremragende lederskikkelse, har trukket sig tilbage 
som det jo skal ske i en forening som vores.  
 

Mange steder skinner solen fra en skyfri himmel, og det tager jeg 
som et tegn på, at han nu – i overført betydning – har en lang 
periode uden skyer foran sig.  
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Jeg vil godt benytte lejligheden til at takke Bjarne for hans 
entusiastiske måde at lede distriktet på. Altid optimist og altid fyldt 
med godt humør. 
 

Samtidig vil jeg takke både ham og hans hustru Debbie, for den helt 
igennem uvurderlige hjælp og støtte de har vist Birthe og mig på 
vejen frem mod DG-posten.  

01.07.09 
JAGTEN PÅ GULD 
 

 
Bent fra Hellerup ka’ andet end MERL arbejde….. Brug aktiviteter 
allerede her i sommer….! 
 

En aktivitet til markedsdage, loppemarkeder eller andre 
arrangementer, hvor der er brug for en børneaktivitet. 

 
Der indkøbes en 3x3 m pavillon, kan fås i 
byggemarkeder til en rimelig pris. 
Der bygges 4 sider a nogle ca. 3 meter 
lange bander ca. 60 cm i højden. 
På denne måde dannes en indhegning, hvori 
der lægges et lag halm. Der skaffes 4-6 
baller halm. 

 

Der indkøbes nogle spande med Toms guldkarameller, som 
”begraves” i halmen. Start med ca. 25 – 50 karameller. 
 

Ideen er så, at børn kan få lov til for f.eks. kr. 20 at gå på guldjagt i 
2 minutter i halmen og der finde et antal guldkarameller, der så er 
deres ejendom. Husk stopur og fløjte til at kalde op. 
 

Antallet af karameller afstemmes til stadighed og der fyldes løbende 
op. 
 

Skal der være en bonus kan der købes Toms Guldbarrer, f.eks. kan 
5 karameller ombyttes eller man kan til dem der finder 10 
karameller på 2 minutter have en ekstra præmie. 
 

Hvis siderne sponsoreres med lokale handlende kan 4 x 1.000 f.eks. 
være med til at finansiere indkøb. 
 

Ved at sælge adgang med f.eks. 4 børn ad gangen i 2 minutter og 
lidt tid til udskiftning (1 min.) kan der være 20 ture a 4 børn i timen 
à kr. 20 = kr. 1.600 og i 4 timer er dette kr. 6.400, hvortil kommer 
sponsorer på bandereklamer minus indkøb af bod (én gangs udgift) 
og karameller. 

01.07.09 
Klubmødereferater 
 

 
Vær venlig at huske på, at alle klubmødereferater skal sendes til 
referat.d@lions.dk  

01.07.09 
 


