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Kære Lionsvenner!
Når jeg kigger i min kalender kan jeg pludselig
konstatere, at vi er rigtigt godt på vej ind i efteråret. Og efteråret betyder jo, at klubberne er godt
i gang efter sommerferien.
Distriktets ungdomslejr, som i år blev arrangeret
af LC Stenløse Veksø blev afviklet planmæssigt
og gennemført til UG. Der deltog 24 YES’er fra 18
forskellige lande. Gennemsnitsalderen var på lidt
over 18 år. IPDG Bjarne, iført ”jeg er gadekæmper”-vest, stod for den officielle åbning af lejren.
Grønland blev for en stund sat i fokus i Tivoli.
Traditionen tro afholder Tivoli et tema omkring
Grønland i dagene op til den 1. august. I år deltog
Lions med en stand, midt i Tivoli, midt i Grønland.
Det var glædeligt at se, at de 3 andre distrikter i
Danmark støtter Grønland, ikke mindst ved at
være repræsenteret med personer på standen i
Tivoli. Tak til alle aktive deltagere fra alle distrikterne i Danmark.
I Roskilde er man netop ved at danne den 5
Lionsklub indenfor kommunen. At danne nye
klubber falder helt i tråd med såvel den internationale Præsident som min målsætning, nemlig at
danne nye klubber. Men dannelse af nye klubber
bør ikke ske på bekostning af at andre klubber
”affolkes” og lukkes. Det tror jeg heller ikke vil ske
i Roskilde, og kræfterne bag dannelsen af klubben ønskes held og lykke. Vi glæder os til chartringen af den nye klub.
Klubbesøgene er gået i gang, og der er endnu et
par klubber som ikke har svaret tilbage på henvendelsen vedrørende besøg fra Kabinettet. Må
jeg be’ om at det sker snarest.
Velkommen tilbage fra sommerferien og velkommen til et godt og
lykkebringende LIONSÅR.
”VI SES”
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Ny Lionsklub i Roskilde under dannelse
Lions Club har vokseværk i Roskilde-området.
Således kunne det i dagspressen i Roskilde læses den 31. juli 2009. Tre kvinder fra Lions Club
Roskilde er nu i gang med at danne en ny klub,
hvorefter der i Roskilde kommune vil være i alt 5
klubber.
Vi synes, der er plads til en ekstra klub i Roskilde.
Vi kunne tænke os at lave en klub med en lidt
anden profil end de to andre klubber har. Hvis der
er for mange møder, og klubkonceptet kører meget stramt, så er det svært at tiltrække unge kræfter, som har børn og job at passe, forklarer Vibeke Jacobi, som er én af hovedkræfterne bag den
nye klub.
Klubben vil være en blandet klub, og man ønsker
også medlemmer med anden etnisk baggrund
end dansk, og vil forsøge af få en række forskellige erhverv repræsenteret.
Det handler om at få Lions til at overleve godt og
grundigt her i Roskilde. Det håber vi at vores lidt
nye profil kan være med til at sikre, siger Vibeke
Jacobi.
D-nyt læses
Det er godt at se, at mange læser distriktets nyhedsbrev og bliver inspireret. Det var tilfældet i
Jyllinge, der over sommeren forsøgte sig med
Bent Jespersens (LC Hellerup) ”GULDJAGT”.
I forbindelse med byens årlige sommerfest fik
Lions Jyllinge lavet en stor ”sandkasse” i træ.
Som bund brugte vi en presenning, og fyldte ellers hø i, så ungerne skulle grave sig ned i høet
for at finde slik. Det var en rimelig succes med
besøg af 50 børn på et par timer og mange tilskuere.
I starten lagde vi op til et vist antal minutter pr
besøg, men fandt ud af, at det var sjovere for alle,
at de kunne blive så længe der var plads, men
kun måtte beholde 5 stk. slik, som dels var små
poser med vingummi, karameller osv.. Det blev
en sport især for drengene, at finde så mange
som muligt, og der var ikke nogen sure miner, når
de så selv måtte lægge dem tilbage og gemme
dem under høet.
Pigerne var mere forsigtige og tog de 5 de måtte
og mente at det så var nok.

Det aktuelle medlemstal for august måned 2009:
106A: 960

106B: 3.036

106C: 1.881

106D: 1.074

TOTAL: 6.951

lejr. Han har allerede snakket om, at han gerne vil
med igen til næste år.
Sådan siger Erik Ødegaard, Jespers far. Erik deltog selv på lejren, der arrangeres af Lionsklubberne i Roskilde-zonen, som hjælper.
I alt 15 handicappede og nogenlunde lige så
mange hjælpere var med på sommerlejren.

Flere drenge tog en tur mere, når nu de vidste,
hvor de havde gemt slikket i høet, og de gik til
den.
Vi tog 10 kr. pr tur, så der var ikke de store penge
i det, men det var et festligt indslag.
I øvrigt regner vi med sætte den op igen til jul i
vores center, hvis vi får tilladelse, og så have den
sammen med vores julelotteri.
Høet blev i øvrigt givet væk til en med kaniner, så
der var blot lidt rivning et par meter rundt om kassen, og den kunne skilles ad i 4 side, så den ikke
fylder ret meget at have stående til næste gang.
Klubmødereferater
Vær venlig at huske på, at alle klubmødereferater
skal sendes til referat.d@lions.dk
Far og søn på sommerlejr
En uge på Osted Fri- og Efterskole gav 28-årige
Jesper Ødegaard fra Ølsted mange gode oplevelser - så han vil gerne med til Lions-arrangementet
igen til næste år.
AF JØRGEN JUUL

Til hverdag er Jesper Ødegaard fra Ølsted mellem Frederiksværk og Frederikssund en stille,
yngre mand, der ikke er specielt glad for nye udfordringer. Han blev ramt af sygdom, da han var
omkring 12 år gammel, og han er nu kørestolsbruger.
Så han var noget betænkelig, da vi fik tilbuddet
om at komme med på den sommerlejr, som Lions
Club stod som arrangør af på Osted Fri- og Efterskole i begyndelsen af august. Men hold da op,
hvor fik Jesper mange gode oplevelser på den
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Nogle hjælpere var med alle dage, andre opererede med "flyvende udskiftning", fortæller Erik
Ødegaard.
Det var Peter Grønbech fra Lions Club i Frederiksværk, der foreslog Jesper og Erik Ødegaard,
at de skulle tage til Osted Fri- og Efterskole.
Det er vi ham meget taknemmelige for, siger Erik
Ødegaard, der også har stor ros til dem, der stod i
spidsen for det hele på skolen, og til de mange
Lions-folk, han mødte i forbindelse med aktiviteterne.
For Jesper Ødegaard var det først og fremmest
fællesskabet, hyggen, kammeratskabet og de
mange sjove stunder, der gjorde ugen god.
Sommerlejren bød blandt andet på besøg på Vikingeskibsmuseet i Roskilde, i Roskilde Domkirke, på en tur til Kongens Have og Tivoli i København og på svæveflyvning med udgangspunkt i
nærheden
af
Sorø.

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

Hjemme på skolen kunne deltagerne hygge sig
med for eksempelkortspil, ridning, kørestolsdans
og opvisning med hyrdehunde og får.
Grønland i Tivoli
Af Kim Larsen, Formand Grønlandsfonden
Den første august er den store dag for Grønland i
Tivoli. Hele arrangementet, der foregik for 33.
gang, strakte sig over 3 dage, og vi fik profileret
Lions da Danske Lions Klubber Grønlandsfond
passede Julemandens stand.
Der var flot fremmøde, da 25 Lions fra 17 forskellige klubber hjalp til med at passe standen, Vi fik
en flot omsætning og resultatet er tæt på kr.
12.000, som alle går til aktiviteter i forbindelse
med Børnehjemmet i Uummannaq.

Det gode resultat blev opnået ved salg af lodsedler, salg af skinddyr og en indsamlingsbox, som
der kom rigtigt mange penge i. Stor tak fra Grønlandsfonden til alle der bidrog til dette gode resultat. Mon ikke der atter til næste år skulle være
mulighed for at deltage.
Gadekæmperne hjalp til ved Tour de Motionsløb
Af Kim Larsen, Lions Club Hellerup.

Atter i år arrangerede Lions Club Hellerup og
Lions Club Østerbro motionsløb i forbindelse med
det professionelle gadeløb i Jægersborg Alle. Vi
var ikke så heldige med vejret, hvilket også kunne
ses på deltagerantallet, men der var stor glæde
over arrangementet, hvor overskuddet gik til de to
klubbers humanitære arbejde.
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Ved arrangementet var der mange gadekæmpere
til sted for at hjælpe, og Lions blev godt profileret
på stedet og i den lokale avis Villabyerne, der
også var medarrangør.

Møde for nye lions mandag
den 12. oktober
Det første møde i år for Nye Lions, holdes den
mandag den 12. oktober i Svinninge. Reserver
allerede nu dagen. Nye medlemmer registreret i
statistikkerne for juni, jul og august får en direkte
invitation. Øvrige interesserede bedes sende en
mail til merlc.d@lions.dk. Nærmere om program
følger senere.
Har du og din klub overvejet at blive moderklub? Nu kan det ske uden omkostninger for
klubben.
Af MERLC Bent Jespersen

En ny Lions klub i jeres område? Virker det afskrækkende eller tillokkende? Udsagn som, at ”vi
har ikke plads til flere”, ”der er ikke aktiviteter til
flere”, ”vi kan ikke selv få flere medlemmer, så
hvordan skal vi kunne starte en ny klub”, er gode
og velkendte udsagn. Mange af disse kan dog
gennem inspiration og ideer fra nogle som har
prøvet det tilbagevises. Og nu har en af de sidste
undskyldninger – det har vi ikke råd til, vi skal jo
betale chartergave, tiltrædelsesafgifter o.s.v. også

Deadline D-NYT oktober 09, 15. September 2009
Til PRC julle@nordvest.dk

lidt ”døden”. Det er besluttet at alle omkostninger
ved etablering af nye klubber afholdes fra centralt
hold gennem MD og Distrikt.
Så nu skal I overveje om det er tiden at give flere
medborgere mulighed for at være med i vor organisation. I kan kontakt MERL-c Bent Jespersen
på mail merlc.d@lions.dk eller
telefon 39 76 24 42
for at høre mere. Han har et team, som gerne
kommer ud og fortæller mere om denne nye mulighed.
En for- og midtsommer sætter ikke distriktet
på standby
Af IPDG Bjarne Bloch

Knapt nok når august måned at tone frem før et
nyt og hæsblæsende år er i gang. Og dog – mange klubber har det med lige at skulle have kørt en
ny bestyrelse ind og måske nye vaner til udvikling
af virket. Det går der nemt nogle uger med i
sommermånederne – for så at sætte turbo på
f.o.m. september.
Alting står og falder dog ikke med det. For er der
lidt gear i klubberne, sysles der jo en hel masse
med YE arbejdet i hele juli måned og de – lidt for
få, tør jeg dog stadig godt hævde – har da nok at
se til med at sikre det eller de unge mennesker
man har valgt at skulle udveksle i vort fantastiske
YE program, kommer godt igennem systemet.
Frem for alt gør vores distriktsansvarlige på området et exceptionelt og sublimt arbejde der kræver mange timers indsats. Det samme gør den
arrangerende YE Camp klub det også og som
denne sommer var LC Stenløse-Veksø med Peter
Mosby og frue som dynamoerne.
Som IPDG havde jeg som substitut for vores DG
fornøjelsen at åben distriktscampen. Og jeg skal
da love for der var lagt op til det helt store, med
en flot, flot take off fra Frederikssund Havn på det
gode skib Fulton, der rigtigt nok fik sat lokalområdet på verdenskortet. Med god støtte fra LC Frederikssund Fjordladies der gjorde det i salg af
pølser og mjød, servicerende de 25 unge gæster
fra 17 lande, alle værtsfamilierne og en herlig
masse ’locals’ der da lige skulle se, hvad det nu
var Lions havde gang i – godt hjulpet på vej med
hjælp fra LC Ganløses ’Pølsevogn. Samme store
indsats gjorde LC Frederikssund udi bannere og
gule veste. I sandhed en flot Lions event.
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Forud for alt dette ’ungdomshurlumhej’ som desværre stadig alt for få klubber involverer sig i – jeg
måtte af med det – gik en juni måned med en
masse overlevering. Det vil en del past chairmen
kunne skrive under på. Det betyder så, at der er
dukket enkelte nye personer op på formandsposterne og dermed de forskellige fagområder. Alt i
alt ikke så ilde, hvis da ellers følgen betyder søsætning af nye initiativer.
Her tør jeg så godt love, at det nok skal ske – ikke
mindst på medlemsområdet, som i det passerede
år heldigvis fik vendt den nedadgående spiral
med en ganske fornuftig medlemstilvækst og 2
nye klubber. For skeler man til MERLC’s målsætning og allerede synlige initiativer, er der al mulig
grund til at investere i et flag eller flere, så der er
noget at kippe med, når medlemsudviklingen skilter med helt nye kvantespring.
Bidrog mon Lions Messen og Gadekampen i maj
måned til det? Nok ikke særlig meget. Til gengæld bidrog aktiviteterne til større fokus på alt det
som mange Lions rumsterer med rundt om i klubberne og nok kan det være tilslutningen ikke var
helt så stor som vi kunne have ønsket det, men
de blev gennemført og med en masse omtale til
følge. Alt sammen med det formål, at profilere
vort arbejde i verdens bedste humanitære organisation. Jeg kan derfor kun opfordre til, at begge
dele fortsætter og, at alle klubber bakker maksimalt op om initiativerne som det nye Kabinet heldigvis også ser fordelene ved. Min allerstørste
støtte til projekterne være i hvert fald hermed givet.
For uden omtale og fokus på alt det som rigtig
mange klubber går og foretager sig, kommer vi
nok ikke ret meget længere udenfor ’Valby bakke’. Så – hvorfor ikke bare kaste sig ud i det?
Den slags forstår imidlertid være islandske venner
sig på. En lille nation, men med Lions verdenens
allerstørste antal medlemmer målt i.f.t. den samlede befolkning. Det fik jeg atter en gang bekræftet under mit besøg på øen i maj måned som repræsentant for MD106. Og det eneste de gør er,
at stå ved Lions medlemskabet og give den fuld
hammer med projekter i snart sagt alverdens form
og farver. Man kender ingen grænser og ser kun
muligheder. Derfor ligger Island på en masse områder nummer 1 i verden, især på medlemssiden,
hvor en enkelt by udgøres af 10 % Lions medlemmer. Ja, du læste rigtigt. Alle de brave folk

Kabinettets mødekalender (opdateres løbende i Lions Office), og
Kabinettets sammensætning

lovede jeg at viderebringe en hilsen fra, som
hermed være gjort.
Lidt det samme mener jeg, at DG som min afløser
oplevede under besøg på Færøerne, som ganske
vist har et par år på bagen uden den helt store
Lions udvikling, men med enormt mange engagerede medlemmer og støtter. Måske vi skulle omdanne en del af vort fastland til øsamfund? Sikke
mange flere aktive medlemmer vi da pludselig
ville blive.
Må 2009/2010 blive et lige så fantastisk år som
det der sluttede og med samme opnåelse af fastlagte målsætninger.
Jeg vil ønske Michael B. Hansen som min efterfølger på DG posten og hans samlede Kabinet al
mulig held og lykke med arbejdet og forsikrer
samtidig al den support jeg kan bidrage med til et
godt resultat.
Kalender
29. august 2009:
1. guvernørrådsmøde
Afholdes i distrikt A.
Fra 17. september 2009:
Europaforum
Tempera i Finland
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
6. marts 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

Sæt X i kalenderen den 6. marts 2010

Lionsmesse
Jens Gjerløv, DS

