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Kære Lionsvenner! 
 
Jeg tor, at vi alle er enige om at medlemskab 
og klubtilvækst har en afgørende betydning for 
Lions’ styrke og fremtid. Men hvad kan vi gøre 
for at beholde og udvikle den kraft? Hvorledes 
kan vi sikre en øget nettotilvækst år efter år. 
 
Medlemsstilvæksten kan ikke topstyres. Den 
må komme fra hver enkelt lionsklub i distriktet. 
Klubben må selv bestemmer hvor mange med-
lemmer man behøver for at kunne gennemføre 
aktiviteterne. Spørgsmålet er bare: ”Hvordan 
bliver vi flere?” 
 
Vi skal udvikle et program og sætte mål så an-
dre mennesker vil engagere sig i vores arbejde. 
Jeg tror, at når man får kendskab til vores inte-
ressante og inspirerende aktiviteter og projek-
ter som virkelig behøves, samtidig med en rig-
tig god trivsel i klubberne, vil mange vælge 
Lions, frem for andre gode frivillige organisatio-
ner. 
 
Vort vigtigste og mest effektive redskab i med-
lemsrekruteringen er den enorme kraft som vi 
har tilsammen – kraften i at give. Husk på, at vi 
er over 1,3 millioner medlemmer. Det er en 
effektiv faktor for at motivere mennesker til at 
tage ansvar for såvel det der sker i samfundet 
som de mange der behøver hjælp. En stærk og 
fremadrettet lionsklub vil ikke få problemer med 
at få nye medlemmer. 
 
Medlemstilvæksten beror ikke på de mål som 
den internationale bestyrelse har sat. Tilvæk-
sten er ene og alene et resultat af de anstren-
gelser som gøres på klubniveau for at få andre 
mennesker til at engagere sig i projekter som 
er meningsfulde, og som er værdifulde for dem 
der behøver vores hjælp.  
 
Jeg beder om at I husker på, at medlemstil-
vækst ikke kun er for medlemmernes skyld. Det 
er for at vi skal kunne rekruttere det allerbedste 
mænd og kvinder, som frivilligt vil arbejde for 
at forbedre forholdene for dem der behøver 

hjælp fra en organisation, som tusindvis af 
gange har vist handlekraft, uanset hvor i ver-
den der måtte være brug for det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”VI SES” 
 
Kommer du også til midtvejsmøde……. 
Onsdag den 18. november 2009 afholder di-
striktet midtvejsmøde. 
 
Midtvejsmødet holdes ”i midten af distriktet” 
nemlig på Distriktsguvernørens ”hjemmebane”, 
Karleby forsamlingshus i den gamle Bramsnæs 
kommune. 
 
Adressen er:  
Karleby forsamlingshus,  
Karlebyvej 177,  
4070 Kr. Hyllinge. 
 
Efter spisningen vil der være et oplæg som ta-
ger sigte på den kommende kampagne i uge 18 
(sidste år kendt under kampagnenavnet ”GA-
DEKAMP”).  
 

 
 
I skrivende stund har vi endnu ikke aftalen helt 
på plads, men Lotte Heise er inviteret til at 
fortælle om hendes hjælp til Christinehjemmet i 
Århus, et hjem for incestramte ofre. Jeg krydser 
mine fingrer for at det lykkedes, men såfremt 
Lotte Heise ikke vil kunne deltage vil oplæget 



 

 

 

  Det aktuelle medlemstal for august måned 2009: 
 
106A: 964 106B: 3.045 106C: 1.892 106D: 1.074 TOTAL: 6.975 

blive afholdt af en anden ildsjæl indenfor dette 
område. 
 
PROGRAM: 
Kl. 1800: Spisning (en rigtig traditionel Flæske-

steg med klassisk tilbehør). 
Pris kr. 175,- (incl. Efterfølgende kaf-
fe/the). Øl, vand og vin kan købes til 
husets priser. 
 

Kl. 1915: Lotte Heise giver et oplæg omkring 
incestramte ofre i Danmark og hendes 
mangeårige arbejde med Christine-
hjemmet i Århus. 
 

Kl. 2000: Orientering om uge 18/2010 kampag-
nens muligheder og opgaver. 
v/DG Michael B. Hansen og PRC Jør-
gen ”Julle” Jensen 
 

Kl. 2030: Opsummering af arbejdet og hjælpen 
til Julie Bertelsens projekt NANU-børn 
som blev præsenteret på sidste års 
midtvejsmøde, samt initiativer fra 
Grønlandsfonden. 
v/VDG Kim Larsen 
 

Kl. 2100: Orientering om uddannelsesmulighe-
derne inden for Lions, lokalt, nationalt 
og internationalt. 
v/UDDC Ole Rubach 
 

Kl. 2115 Distriktets klub- og medlemssituation 
v/MERL Bent Jespersen 
 

Kl. 2130 Afslutning 
v/DG 

 
Tilmelding til: Kim Larsen, vdg.d@lions.dk eller 
28 10 48 42 inden den 12. november 2009 kl. 
1800. 
 
Er du den kommende 2. Vice Distriktsgu-
vernør  
Kim Larsen skal i 2010 til Sydney i Australien, 
Steen Hejnfelt skal i 2011 til Seattle USA, skal 
du til Busan i Korea i 2012? 
 
Tiden går, og inden vi får set os om, skal der 
igen foretages valg til forskellige poster i orga-
nisationen. Klubberne bedes derfor allerede nu 
tænke på, om klubben har et medlem der skal 
indstilles til posten som 2. VDG i det kommende 
lionsår 2010 – 2011. 
 
 

Hvad er vigtigst? Et lionsmøde eller en 70 
års fødselsdag  
Jeg har lige været til et fortræffeligt klubmøde i 
Lions Club Tornved. Og hvilken overraskelse. I 
stedet for at fejre sin 70 års fødselsdag med 
familien, tog Erik Bundgaard til Lionsmøde. Læs 
historien på Lions Office under MD 106 > nyt 
fra distrikterne > distrikternes månedsbreve 
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Lions synlighedskampagne 

Vores internationale præsident 
Eberhard J. Wirfs har i en skrivelse til 
alle distriktsguvernører i hele verden 
anmodet om, at alle lions deltager i en 
synlighedskampagne i det kommende 
år. 

Man skulle tro, at han havde kigget 
Danmark i kortene, for det er præcis 
den kampagne som igen løber af 
stabelen i uge 18/2010 han sigter til. 

Vi skal i Danmark glæde os over at 
vores ”gadekamp” runger interna-
tionalt, og at den internationale 
præsident har taget kampagnen op, og 
bedt hele verden være med. 

 

Hvor meget samler vi ind? 

Når jeg er på klubbesøg hænder det 
ikke så sjældent, at jeg får stillet 
spørgsmålet: ”Hvor meget samler Lions 
ind i Danmark?” 

Det er et godt spørgsmål, og i den 
anledning har Lions Danmarks kasserer 
sendt en skrivelse ud til alle landets 
315 klubber med anmodning om at 
meddele ham resultatet. 

Det er ærgerligt, at kun lidt over 
halvdelen af landets klubber reagerer 
på en sådan henvendelse. Bedst står 
det dog til i vores distrikt med en 
besvarelse på næsten 60%, men det er 

ikke godt nok. Hvorfor er vi bange for 
at fortælle hvor meget vi samler ind? 

 

Jeg vil opfordre til, at alle kasserer i 
vores distrikt henvender sig til Lions 
Danmarks kasserer og oplyser hvor 
meget der er samlet ind, og hver meget 
der igen er givet ud. 

Uddannelse 

I marts måned 2010 afholdes 
Leadership Seminar i Odense. Der er 48 
pladser, og det er meget vigtigt at vi 
får mindst 12 kursister med. Jeg vil 
opfordre alle der har en interesse i en 
lederuddannelse indenfor Lions-
organisationen til at tilmelde sig. 

Ansøgningsfristen er den 1. Februar 
2010 til Per Christensen, 
Svalegaardsvej 62, 9000 Aalborg, e-
mail: per.chistensen@lions.dk  

Oplysninger om kurset kan gives ved at 
høre tidligere kursus-deltagere: DG 
Michael B. Hansen, VDG Kim Larsen, 
DS Jens Gjerløv, PDG Ole Rubach med 
flere. 

Lions pris 2010 

Vær opmærksom på, at sidste frist for 
indsendelse af forslag til Lions Pris 2010 
er den 25. Februar 2010. Præsidenten 
har i P-posten modtaget en skrivelse 
omkring prisen. Det er udvalgets mål at 
prisen i år kan uddeles med ikke 
mindre end kr. 600.000,- 

 Besvarel-
ser 

Antal 
klubber 

Besvar. 
% 

106 A 29 53 54,7% 

106 B 68 123 55,3% 

106 C 39 85 45,9% 

106 D 32 54 59,3% 

I alt 168 315 53,3% 



 

 

Prisen forventes overrakt ved årsmødet 
i København hvor HKH Prinsegemalen 
vil være gæst. 

I 2009 gik prisen til tre forskellige 
institutioner, Mælkebøtten i Nuuk, STS 
servicehunde og Dallund Slot.  

Det var 21. gang Lions uddelte denne 
pris og den blev delt mellem tre 
modtagere. 
 
Pris I på kr. 200.000 til 
Mælkebøtten, Nuuk i Grønland 
Institution der gøre meget for børn. 
 
Pris II på kr. 130.000 til STS 
Servicehunde 
Uddanner servicehunde til 
handicappede 
 
Pris III på kr. 200.000 til Dallund 
Slot, Søndersø på Fyn 
Giver ophold til kræftramte personer. 

Lions Quarterly Video Magazine 

Lions Clubs International udgiver 
kvartalsvis LQ – Lions Quarterly Video 
Magazine. 

Det består af en række spændende, 
interessante og motiverende Lions 
historier fra hele verden. Oktober 2009 
udgaven er sendt med Lions bladet til 
alle klubber i Danmark, men du kan 
selv finde den på LCI’s hjemmeside: 
www.lionsclubs.org under ”News and 

Events – Lions News Network. Den 
udgives også på YouTube og som 
podcast på iTunes (iPod). 

Kort beretning om et sponsorbarn. 
 
Lions Club Slangerup har i mange år 
sponseret uddannelse for unge 
mennesker i det fjerne Østen. 
 
Vi har nu i mange år støttet en ung 
pige, Maleesha, som er født i 1992, 
d.v.s., at hun på nuværende tidspunkt 
er 17 år.  Hun er bosiddende i Sri 
Lanka. 
 
Vi har jævnligt korresponderet med 
Maleesha og fået indtryk af en ung 
pige, som er meget taknemmelig for 
den mulighed, vi giver hende for at få 
en uddannelse.  De jævnlige Progress 
Reports, vi modtager, viser, at der er 
behov for at give uddannelse. 
 
Vi er af den opfattelse, at god 
skoleuddannelse vil hjælpe disse unge 
til at være bedre rustet til at få et job, 
til at give dem en bedre social position i 
deres kommune og fremover ydermere 
vil give dem en mulighed for at være et 
positivt aktiv for deres land. 
 
Lions Club Slangerup har modtaget 
meddelelse om, at Maleesha nu har 
indgået ægteskab og derfor har forladt 
uddannelsesordningen.  Vi har sendt 



 

 

hende en hjertelig lykønskning med 
hendes bryllup og ønsket for hende, at 
hun må få et lykkeligt liv og en god 
fremtid.   
Samtidig har vi meddelt hende, at det 
har været et stort privilegium at være i 
stand til at give hende muligheden for 
at gå til skole, da det er meget vigtigt 
at modtage uddannelse.  Vi håber, at 
det hun har lært, vil være til stor gavn 
for hende.  Vi tilskynder hende til at 
fortsætte med at uddanne sig. 
 
Lions Club Slangerup har modtaget 
brev fra den Maleesha, som jeg vil 
tillade mig at referere: 
 
”Dear Poul. 
   Thank you very much for your loving 
letter and thank you so much for 
wishing me on my wedding. 
   As you hope I’m happy with my 
husband.  And he is good and take care 
of me well.  He always tries to keep me 
happy.  He loves me more than me.  So 
no problem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   My education will always be with me 
for the rest of my life.  I hope it will 
usefull again and again.  My husband is 
quite happy to let me learn.  But I like 
to stop it from now.  Anyway we are 
learning untill we die.  Education cannot 
be ended, day by day we will have to 
learn new things. 
   And I like to thank you again.  
Because you gave me a great help to 
continue my education.  Without your 
help it would have been impossible.  So 
I thank you soooooo much again for 
your great help.  I’ll remember it for 
untill my life ends. 
   We all like to wish you for good 
health and we wish you good luck.  And 
my family members like to give their 
loving greetings to all of you.  Specially 
for you.  Once again thank you for 
everything. 
   God bless you. 
   Your loving daughter  Maleesha” 
 
Lions Club Slangerup har startet et nyt 
sponsorat med uddannelse af en ung 
mand. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

Lions Club Østerbro inviterer igen til Nytårsshow 

 
 

”Julemandsløb” i Kalundborg 
 

Den 13. december er der igen 
”julemandsløb” i Kalundborg og 
lionsmedlemmer fra LC Kalundborg vil i 
år levere julemanden til startstedet 
siddende på en grønlandsk hundeslæde 
(som dog er på hjul – og som bliver 
trukket af lionsmedlemmer). 
  
Alle lionsmedlemmerne vil selvfølgelig 
bære julemandsdragt, men vil også 
være iført den gule Lions-vest. 
  
Idéen til at deltage i julemandsløbet 
opstod fordi Solskinszonen er i gang 
med et zoneprojekt til støtte for unge i 
Uummannaq med 5 000 kr pr. klub i 
zonen, og da julemanden jo bor i 
Uummannaq om sommeren, var det 
nærliggende at kombinere 
zoneaktiviteten med en klubaktivitet i 

forbindelse med julemandsløbet i 
Kalundborg. 
  
LC Kalundborg laver også en tombola i 
forbindelse med julemarked i 
Kalundborg i weekenden 12 – 13. 
december, hvor overskuddet fra 
tombolaen går til projektet. Formanden 
for grønlandsfonden, VDG Kim Larsen, 
deltager hele weekenden. 
  
Klubben har også besluttet, at vi 
betaler 25 kr. til projektet for hver 
lionsmedlem, der løber julemandsløbet 
iført julemandsudstyr og – den gule 
vest. 
  
Vi håber, at rigtig mange 
lionsmedlemmer fra hele Sjælland mv. 
kommer og deltager i løbet og får en 
god og sjov oplevelse - - og samtidig er 



 

 

med til at gøre en forskel for unge 
mennesker i Uummannaq. 
  
Det koster 125 kr. at deltage i 
julemandsløbet – 50 kr. for børn – og 
prisen er incl. julemandsdragt. Vedr. 
tilmelding, se: 
www.julemandsloebet.dk. 

  
Giv os i LC Kalundborg en meddelelse 
om deltagelse af hensyn til vores 
”afregning” – Det kan I gøre i vores 
tombola på Klostertorvet på løbsdagen. 
  
Med lionshilsen 
LC Kalundborg 
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