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Kære Lionsvenner! 
 
Jeg vil gerne takke alle Jer Lions i distriktet for 
at have valgt mig til distriktsguvernør, og der-
med gjort det muligt for mig at opleve ”92nd 
Lions Clubs International Convention 2009” i 
Minneapolis, Minnesota – USA.  
 
Jeg er nu sammen med resten af DG-holdet 
vendt tilbage til Danmark, og funktionsåret kan 
begynde. 
 
Under DG-skolen, som varede i 4 døgn, og hvor 
det næsten kun blev tid til at skifte tøj, skifte 
tøj, skifte tøj, og en enkelt ”blunder” i sengen, 
blev der føjet endnu mere viden til.  
 
Samtidig blev der tid til et personligt møde med 
den internationale Præsident Eberhard J. Wirfs 
og hans hustru Margit. De glæder sig begge til 
at besøge Danmark i august/september, men 
datoen er endnu ikke fastlagt.  
 
Det er mit håb, at så mange fra distriktet vil få 
lejlighed til at møde den internationale præsi-
dent når han kommer. Datoen vil naturligvis 
blive offentliggjort så snart jeg har den. Og lige 
for at runde det af – det er vort distrikt der er 
vært ved hans besøg. 
 
En fast tradition ved Convention er paraden. 
Også i år deltog alle fra Skandinavien i Paraden, 
og efter parolen ”som vi plejer” vandt vi også i 
år denne særlige disciplin. 

Et utal af mennesker, orkestre, Chearleaders 
med mere deltog, og det tog næsten 5 timer at 
afvikle hele paraden.  

 
Klik her for et direkte link til YOU Tube og se 
mange videoer fra paraden, eller kopier denne 
genvej:  
 
http://www.youtube.com/view_play_list?p=353
25B92AED46A44  
 

Den internationale præsi-
dent Eberhard J. Wirfs 
sætter i det kommende 
funktionsår fokus på person-
lig tilvækst og medlemstil-
vækst under sloganet: MOVE 
TO GROW.  
 
Følgende bør gøres i alle 
verdens distrikter: 
 

• Opnå øget social forståelse 
• Gøre en indsats for at tilgodese organisationens 

behov til at give kraft til at opmuntre vore med-
lemmer 

• Finde potentielle ledere i distriktet og uddanne 
dem 

• Agere for at øge antallet af medlemmer 
• Stille nye interaktive lederskabsprogrammer til 

rådighed 
• Fortsætte med at rekruttere kvinder og yngre 

medlemmer til organisationen 
• Fremme PR 
• Dele ideer, arbejdsmetoder, udfordringer med 

mere med andre klubber 
• Opretholde vore hjælpeindsatser 
• Fremme en langsigtet udvikling af LCIF 
• Deltage i verdensomfattende aktiviteter mod 

svagtsynethed/blindhed 
• Forbedre kommunikationen på alle niveauer 

 
Klubmødereferater 
Vær venlig at huske på, at alle klubmøderefera-
ter skal sendes til referat.d@lions.dk  
 
”VI SES” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  Det aktuelle medlemstal er pr. 1. august 2009: 
 
106A: 964 106B: 3.045 106C: 1.892 106D: 1.074 TOTAL: 6.975 

Jens Gjerløv, DS 

Serviceeftersyn af klubbernes vedtægter. 
Jeg fik et opkald af en af vore gode lions. Han 
havde netop haft en oplevelse, han ikke troede, 
var mulig. 
 
Han havde foreslået en klub et nyt medlem, en 
person, ca. 40 gammel, han kendte godt som 
en rigtig snusfornuftig fyr, med "begge benene 
på jorden", som man plejer at skrive.  
 
Da der ikke rigtig skete noget følte han at han 
ville følge op hos klubben fik han svaret det er 
kun klubbens medlemmer der kan foreslå 
nye medlemmer og da der ikke er nogen 
der kender vedkomne, kan vi ikke optage 
ham.  
 
Denne opringning får mig til at tænke på, om 
det ikke ved tiden at man i klubberne giver 
vedtægterne et serviceeftersyn, ikke mindst i 
forbindelse med optagelsen af nye medlemmer. 
I mens står der en ung mand, der ikke kan 
komme ind og deltage i vort humanitære arbej-
de. Ærgerligt 
 
Erik Jørgensen 
DG 
 
Der er da ingen klubber i vores distrikt der har 
vedtægter som dem i B, eller……… 
 
Vores ”oversætter” i Oak Brook: 

Indimellem støder man på navne 
som man danner sig et billede af. 
Således var det også da DG Mi-
chael B. Hansen mødte Anders 
Medin ved Convention i USA. 
 
Anders arbejder som svensk 
oversætter ved Lions internatio-
nale hovedkontor i Oak Brook, 

Illinois, USA. ”Jeg har arbejdet her i seks år, og 
jeg trives virkeligt med mit arbejde” fortælle 
Anders Medin.  
 
”Størstedelen af min arbejdstid benyttes til at 
oversætte LCI’s formularer, håndbøger, ny-
hedsbreve og andre publikationer, men jeg er 
ofte i kontakt med distriktsguvernørerne, klub-
berne og MD-kontorerne i Danmark, Norge og 
Sverige. Jeg arbejder desuden ved DG elect- 
seminaret og den internationale kongres, hvor 
jeg blandt andet simultantolker taler. Jeg øn-
sker alle klubber i Danmark lykke til et frem-
gangsrigt år”.  
 

Et stort tillykke til Niels Lidegaard! 

Tillykke med udnævnelsen til Melvin Jones 
Fellow. 

Af Tage Hessellund, LC Skævinge 

Niels har været med i Lions Club Skævinge lige 
fra dens start den 26.5.1979 - chartermedlem - 
og efterhånden det eneste fra den gang.  

I anledning af jubilæet fik Niels naturligvis en 
30-års nål sat på reverset på vort møde i maj, 
men ud over det var der også lagkage og blom-
ster. Det kunne han måske forvente, men som 
en ekstra overraskelse havde klubben besluttet 
at udnævne ham til Melvin Jones Fellow. 

Niels har igennem de fleste at årene, indtil for 
et år siden, været klubbens sekretær. Det ville 
han gerne og helst ikke de øvrige faste opga-
ver. Som sekretær har han med usvigelig sik-
kerhed leveret referater fra møderne m.m. 
Hans mødeprocent ligger tæt på de 100 %. Men 
derudover har han altid været en sikker delta-
ger på vagtlisterne til forskellige aktiviteter, og 
altid parat med hjælp og råd om hvad der er 
regler og normer.  

Det synlige bevis for udnævnelsen fik Niels 
overrakt da vi alligevel var i aktivitet, den dag 
da vi startede den årlige griseaktivitet. Grisene 
er sat ud, men de går inde i det høje græs, så 
de kan ikke ses på billedet. 

Det er i øvrigt fast tradition at Niels, sammen 
med sin svigersøn, har den første 14-dages 
vagt med at passe grisene. Det er her de skal 
lære at der er hegn omkring og at man kan få 
mudderbad hvis solen stikker, samt hvor foder-
truget befinder sig. 

 
 
 
 
 
 
  

Her får Niels overrakt plaketten af Tage Hessellund 



 
 

 

Indbetalinger til Distriktskasseren: 
Sparbank Vest, Reg.nr. 9896 Kontonr. 0000905151 

Jens Gjerløv, DS 

Held i to omgange gav USA-tur 
 
72-årige Torben Elfelt fra LC Farum kom til con-
vention i Minneapolis efter lodtrækning 
 
AF JØRGEN JUUL, PRC-D 
 
Ikke bare én, men to gange var Torben Elfelt 
fra LC Farum heldig, og så var vejen banet for 
en tur til convention i USA. I første omgang 
tilsmilede heldet LC Farum - og dermed Elfelt - 
da der skulle trækkes en vinder af convention-
lotteriet. Det blev nemlig Farum-klubben, der 
vandt. Dernæst var Torben Elfelt heldig, da en 
intern lodtrækning i Farum skulle afgøre, hvem 
af klubbens medlemmer, der sammen med cir-
ka 22.000 andre skulle til stormøde i Amerika. 
 
Hos os har vi det sådan, at vi i forbindelse med 
vores møder begynder med at tage en læder-
lap. På den lap er der et nummer, og så sætter 
man sig ved bordet ud for det tilsvarende 
nummer. På den måde blander vi selskabet, 
siger Elfelt. 
 
Den aften, lodtrækningen skulle foregå, tog 
Torben Elfelt nummer 4, og det viste sig at væ-
re fornuftigt, for da 82-årige Preben Larsen se-
nere skulle trække et vindernummer op af pla-
sticposen, blev det - rigtigt gættet - nummer 4. 
 
En lodtrækning med så god en gevinst har jeg 
aldrig vundet før, siger Elfelt. 
 
Så han og hans kone, Sonja, pakkede kufferter 
i begyndelsen af juli og rejste til Minneapolis. 

 
Torben og Sonja til "get-together- middag" sammen med 
190 andre Lions fra Skandinavien 

Vi havde aldrig været i USA før, så vi benyttede 
muligheden for at rejse lidt rundt på egen hånd 

efter convention, fortæller han. Vi tog en tur til 
Chicago, til Niagara Falls og til New York. 
 
Det var meget spændende at være til conven-
tion og se, hvordan Lions Club virker i dén spe-
cielle situation, siger han. 
 
Der var repræsentanter med for flere end 150 
lande. 
 
Elfelt har været med LC Farum siden 2003 og 
har blandt andet været kasserer i klubben. 
 

GRØNLAND I TIVOLI 
 
Af Kim Larsen, Formand Grønlandsfonden 
 
For 33. gang mødes grønlænderne i Tivoli, men 
i år er Lions der også, da vi passer en af stan-
dene, så vi får rig mulighed for at markedsføre 
"Danske Lions Klubbers Grønlandsfond" og 
Lions i Grønland. 

 
Kom ind og kig det hele foregår fra den 30. juli 
til den 1. august, og standene er åbne fra 11-
21. Her vil I også møde Lions medlemmer, der 
til sammen repræsenterer hele 17 forskellige 
Lions klubber. Denne hjælp er vi meget glade 
for og vi ser frem til nogle hyggelige dage. 
 

Deadline D-NYT 
September 09 

15. august 2009 
Til 

PRC 
julle@nordvest.dk  
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Kabinettets mødekalender (opdateres løbende i Lions Office), og 
Kabinettets sammensætning 

22. august 2009 kl. 0900:  
1. kabinetsmøde 
Lionskollegiet i København. 
 
 
29. august 2009:  
1. guvernørrådsmøde 
Afholdes i distrikt A.  
 
Fra 17. september 2009: 
Europaforum 
Tempera i Finland 
 
August/september 2009: 
Den internationale præsidents besøg i Dan-
mark. 
 
24. oktober 2009 kl. 0900: 
2. kabinetsmøde 
Solskinszonen 
 
31. oktober 2009: 
2. Guvernørrådsmøde 
Distrikt B 
 
18. november 2009: 
Midtvejsmøde 
Et sted i distriktet 
 
5. december 2009 kl. 0900: 
3. kabinetsmøde 
LC Ganløses klublokaler 
 
8. januar 2010: 
3. guvernørrådsmøde 
Distrikt C 
 
13. marts 2010 kl. 0900: 
4. kabinetsmøde. 
Roskildezonen 
 
20. marts 2010: 
4. guvernørrådsmøde. 
Distrikt D 
 
8. maj 2010: 
Eventuelt 5. Guvernørrådsmøde 
Sted: Ikke fastlagt 
 
15. maj 2010: 
Lionsmesse 
 
12. juni 2010: 
Årsmøde 
København 
 

 

Distriktsguvernør 
Michael B. Hansen 
LC Bramsnæs 
Mail: dg.d@lions.dk eller mb@hansen.as  

 

Første Vicedistriktsguvernør 
Kim Larsen 
LC Hellerup 
Mail: vdg.d@lions.dk  

 

Anden Vicedistriktsguvermør  
LQC (Personlig udvikling for børn og unge) 
Steen Hejnfelt 
LC Skibby 
Mail: vdg2.d@lions.dk 

 

Zoneformand - Hellerupzonen 
Region 1 zone 1 + Region 1 Zone 2 
Evan Klarholt 
LC Ballerup-Smørum 
Mail: zf.hellerupzonen@lions.dk 

 

Zoneformand - Roskildezonen 
Region 1 zone 3 
Bent Ole Løike 
LC Roskilde 
Mail: zf.roskildezonen@lions.dk 

 

Zoneformand - Solskinszonen 
Region 1 zone 4 
Anne-Mette Gideon 
LC Odsherred 
Mail: zf.solskinszonen@lions.dk 

 

Zoneformand - Grønland 
Region 1 zone 5 
Klaus Berg 
LC Ilulissat 
Mail: zf.groenlandszonen@lions.dk 

 

Zoneformand - Øresundszonen 
Region 2 zone 1 + Region 2 zone 2 
Erik T. Rasmussen 
LC Allerød 
Mail: zf.oeresundszonen@lions.dk 

 

Zoneformand - Hillerødzonen 
Region 2 zone 3 
Torfin Hentze-Eriksen 
LC Skibby 
Mail: zf.hilleroedzonen@lions.dk 

 

Zoneformand - Færøerne 
Region 2 zone 4 
Niels Nattestad 
LC Tórshavn 
Mail: zf.faeroeernezonen@lions.dk 

 

Distriktssekretær 
Jens Gjerløv 
LC Jernløse 
Mail: ds.d@lions.dk eller jens@gjerloev.dk  

 

Distriktskasserer 
Knud Christensen 
LC Roskilde 
Mail: dk.d@lions.dk 

 

PRC (PR Chairperson) 
Jørgen Juul Jensen 
LC Bramsnæs 
Mail: prc.d@lions.dk eller julle@nordvest.dk  

 

MERLC (Medlems Chairperson) 
Bent Jespersen 
LC Hellerup 
Mail: merlc.d@lions.dk 

 

UDDC (Uddannelses Chairperson) 
Ole Rubach 
LC Skovlunde 
Mail: uddc.d@lions.dk  

 

IRC + LCIF (Internationale Relation Chariperson) 
Bjarne Bloch 
LC Frederikssund 
Mail: irc.d@lions.dk 

 

YCEC (Ungdomsudvekslings Chairperson) 
Bjarne Simonsen 
LC Dragsholm 
Mail: ycec.d@lions.dk 

 

ITC (IT Chairperson) 
Per Kjelstrup 
LC Kalundborg 
Mail: itc.d@lions.dk 


