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Bjarne Bloch 
Heimdalsvej 73 
3600 Frederikssund 
dg.d@lions.dk    
 
Tak for sidst til de af 
Jer der deltog på Di-
striktsmødet forleden 
lørdag. Det var dejligt 
at se så mange gode 
Lions venner og led-
sagere samlet på en 

herlig solbeskinnet dag i Roskilde, hvor begge 
arrangerende klubber LC Roskilde og LC Ros-
kilde Sct. Jørgen havde skabt rammerne for 
både et godt planlagt og - afviklet møde. Der-
for skal også lyde en ekstraordinær stor tak til 
alle dem fra arrangør klubberne der bidrog så 
godt til, at dette års Distriktsmøde blev så vel-
lykket. Hvad der skete på mødets første og 
anden del, fremgår af et fyldigt referat på 
Lions Office, hvor der ligeledes er henvisning 
til de tre Workshop præsentationer der blev 
gennemført.  
 
Med Distriktsmødet bag os og nu trådt ind i 
atter en ny måned, så nærmer vi os snart af-
slutningen på indeværende funktionsår - nu er 
det ligesom ved at være slut. Den fornemmel-
se tror jeg mange engagerede tillidsfolk fra 
såvel klubber, zoner og kabinettet helt auto-
matisk tænker. Samme har jeg såmænd selv 
gjort og med en overstået generalforsamling, 
hvor der gøres status, er det vel i og for sig 
heller ikke unaturligt. Men som DG kan jeg i 
hvert fald sige, at denne drøm bliver man hur-
tigt revet ud af og mon ikke også der er flere 
med mig der kan sige det samme. For – hvad 
er det lige nu vi alle skal ud og bruge det dej-
lige forårsvejr til?  
 
Dejligt har det været at opleve mange enga-
gerede klubber involvere sig i Gadekamp pro-
jektet med så stor iver, at de steder og zoner 
hvor man ønsker en maksimering af synlighed, 
bliver der virkelig tryk og knald på. Jeg glæder 
mig derfor rigtig meget til i den kommende 
tid, at besøge de steder og aktiviteter jeg er 
blevet inviteret til og dem jeg ellers når ud til. 
Blandt andet min egen klub som den første 
lørdag i maj iført de gule veste fyrer den max 
af med et kæmpe loppemarked. 
 

Knapt vil støvet lægge sig sig fra ’kampugen’ 
før det så går løs i med Lions Messe 2009 på 
Slagteriskolen i Roskilde – lørdag den 16. maj. 
Her bliver der lige nu gjort store anstrengelser 
for at geare messen og pudse de sidste detal-
jer af for det årlige Lions ’Åbent-
Hus’arrangement, med en masse udstillinger, 
inspirationsmøder og aktiviteter, hvor klubber 
med behov for gode idéer, nyvalgte fagfolk 
indenfor YE, IR etc. kan lade sig forføre i nye 
muligheder eller måske bare træffe andre go-
de Lions folk der kunne have lignende behov. 
Der bliver nok at se på også for folk uderfra – 
for Lions Messe 2009 er jo også for ’ikke Lions’ 
der således får mulighed for at se, hvad det er 
vi samler penge ind til og hvem ved – måske 
kunne lade sig inspirere til et medlemskab! En 
aktivitet i bedste PR stil.  
 
Alt dette kommer til at foregå sammen med 
fortsat uddannelse, møde for nye Lions, 
YES’ere der skal køres i stilling til ungdomsud-
veksling og præsentationsmøder for disse og 
deres forældre, sidste manøvrer forud for 
chartring af endnu en klub – og en hel masse 
andre spændende tiltag. Samtidig med, at det 
kommende års valgte og udpegede embeds-
folk/Kabinet syretester de sidste detaljer for 
2009/2010 planer og målsætninger. 
 
Så jo – der er skam stadig fuld fart på og det 
er glædeligt. For det fører en masse gode ting 
med sig, som for eksempel et stadigt voksen-
de antal medlemmer. Fortsætter det sådan, 
tør jeg ret snart godt love, at såvel bagdøren 
til medlemsafgang nu ikke længere står piv-
åben og – at en helt ny dimension i rekrutte-
ringen af nye medlemmer har bidt sig fast. Det 
er dejligt og lover godt for fremtiden og vore 
muligheder for at samle endnu flere midler ind 
til folk i nød. 
 
Fortsat held og lykke med alle de mange gode 
tiltag, ønsker jeg alle løver i Distriktet. 
 
Med venlig hilsen  
Bjarne Bloch DG 
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Lions organisationens største hæder tildelt 
Lion Jørn Velser. 
 
På klubmødet den 18. marts, hvori deltog 
Lionsmedlemmer fra alle Lionsklubber i Rudersdal 
kommune samt Distriktsguvernør Bjarne Bloch, 
blev Jørn Velser udnævnt til Melvin Jones Fellow. 
Opkaldt efter Lionsorganisationen stifter.  

Tildelingen af Lions organisationens højeste hæ-
dersbevisning til Jørn Velser begrundede klubbens 
præsident Hans Bøndergaard bl.a. med Jørn´s 
utrættelige indsats for arbejde for de fattige men-
nesker i de over 21 år, som han har været medlem 
af Lions Club Søllerød. 

Jørn´s store iderigdom og organisations talent har 
været et uvurderligt aktiv for klubbens omfattende 
indsats for at hjælpe i såvel Danmark som i de 
fattigste ulande. Han har været præsident i klub-
ben i to perioder, har været medlem af mange for-
skellige udvalg, ligesom han på en venlig, men 
samtidig kontant måde har koordineret klubbens 
store loppemarked. Jørn´s altid afsmittende gode 
humør har alene ved hans tilstedeværelse tilført 
klubarrangementerne en meget positiv atmosfære. 
 
Jørn hører til de medlemmer, der altid møder op, 
når der savnes hjælp til løsning af opgaver i klub-
ben, hvad enten det drejer sig om løsningen af 
kreative opgaver eller hjælp til at slæbe varer ved 
loppe- og julemarkeder. 

Jørn Velser er et førsteklasses eksempel på et 
Lions medlem, der fuldt ud lever op til Lions motto: 
We serve. 

 

Overrækkelsen af hædersbevisningen, hvis synlige 
bevis er en plakette og en speciel Melvin Jones 
Lionsnål, blev foretaget af distriktsguvernør Bjarne 
Bloch. 

 
Sådan bliver du en kompetent leder 
Af Jens Gjerløv, LC Jernløse 
 
Sådan bliver du en kompetent leder, lyder titlen 
på et kursus der bliver udbudt til Lions medlemmer. 
En meget flot titel på et kursus, og når man læser 
videre, så får man yderligere oplyst, at man på 
kurset lærer – Kreativitet, Team-samarbejde, 
Kommunikation, Coaching, Konfliktløsning, Men-
neskekundskab, Motivation og Målsætning – for-
færdelig mange fine ord, og ikke alle lige heldigt 
oversat fra engelsk.  
 
Det var derfor med stor spænding, jeg fredag den 
20. marts satte kursen mod Odense. En del af 
spændingen lå i, at man også havde fået tilsendt 
hjemmeopgaver der skulle være løst inden kursus-
start – havde man nu angrebet opgaverne korrekt, 
eller faldt man helt igennem.  
 
Ved ankomsten til hotellet var der mange nye 
mennesker, men heldigvis var der også hist og her 
et kendt ansigt, hvor man kunne søge lidt sikker-
hed.  
 
Vi var 48 kursister fra 48 forskellige klubber fordelt 
på 2 hold, alle var motiverede og kursusledelsen 
havde lagt et godt program. De 2 hold var hurtigt 
rystet sammen - der var en rigtig god kemi blandt 
kursisterne og mellem kursister og undervisere. 
 
Der blev arbejdet seriøst fra kl. 08.00 – 18.00 alle 3 
dage og vi kom gennem alle de punkter der var 
nævnt i indbydelsen. Det var spændende og lære-
rigt, og jeg tror alle tog hjem med nogle værktøjer, 
som både kan bruges i det daglige arbejde, men 
bestemt også i klubberne. 
 
Jeg vil ikke gennemgå de enkelte emner vi arbej-
dede med under kurset, idet nogle af lektionerne 
kræver, at fremtidige deltager ikke ved for meget 
om opgaverne og specielt løsningerne til de stille-
de opgaver, så uden at røbe noget kan jeg kun 
anbefale kurset.  
 
Jeg har glemt at omtale hjemmearbejdet, som jeg 
var nervøs for, det var der ingen grund til. Det viste 
sig hurtigt, at vi i gruppen kunne være trygge ved 
hinanden, og der var derfor ingen der blev hængt 
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ud for mindre gode præstationer, alle fik plads til at 
markere sig og plads til at ”dumme sig”, uden det 
efterfølgende blev pinligt for nogen. Trygheden i 
grupperne kan vel tilskrives som ros til kursusle-
delsen for deres måde at afvikle de forskellige lek-
tioner på. 
 
Som dansker er der et vigtigt emne jeg ikke har 
været inde på, nemlig forplejningen! Den var helt i 
top. Man kunne få den fornemmelse, at vi spiste og 
drak i 2/3 del af tiden – det gjorde vi IKKE - men 
kurset var så rart, at det kan være svært at skelne 
mellem hvornår vi arbejdede og hvornår vi hygge-
de. Efter spisningen fredag og lørdag var der tid til 
socialt samvær, og her blev der udvekslet mange 
kloge ord, specielt efter kl. 22.00. 
 
Til slut – får du chancen for at deltage i kurset 
”Sådan bliver du en kompetent leder” – så snyd 
ikke dig selv, tag chancen.  
 
VDG efterlyser: 
 
I forbindelse med min rejse til Convention i Minne-
apolis, USA, vil jeg høre, om én af Jer er i besid-
delse af en adapter til strømudtagene i USA som 
jeg kan låne.  
 
Jeg kan sagtens købe et par stykker, men hvis der 
nu alligevel var en der havde et par stykker liggen-
de….. 
 
Med venlig hilsen 
 
Michael B. Hansen 
VDG 
 
Løver på cykler samler ind 
 
De 10 klubber i Solskinszonen donerer 60.000 
kroner til Holbæk Sygehus som et led i "Gade-
kæmper"-kampagnen 
 
AF JØRGEN JUUL, PRC-D 
 
Søndag den 26. april kan man se løver på cykler i 
gaderne i Holbæk! 
 
Et halvt hundrede medlemmer af de 10 klubber i 
Solskinszonen er klar til at gi' den gas og trampe 
hårdt i pedalerne for to gode sager, nemlig at sam-
le et beløb ind til Holbæk Sygehus og at gøre op-
mærksom på Lions Club. 
 

Planen om et cykelløb har været undervejs i om-
kring halvandet år, fortæller Svend Olesen, zone-
formand og medlem af Lions Club i Kalundborg. 
Forskellige muligheder har været foreslået, og nu 
er vi altså endt med, at der skal cykles i Holbæk. 
Det hænger jo ganske godt sammen med, at de 
omkring 60.000 kroner, arrangementet indbringer, 
skal gå til Holbæk Sygehus, til afsnittet for lindren-
de behandling. Pengene bruges på at sætte nogle 
lokaler i stand. 
 
Hver af de 10 klubber i zonen bidrager med 6.000 
kroner, fortsætter Svend Olesen. Hvordan klubber-
ne får pengene ind, er op til dem selv. En har må-
ske fået dem ved at lave et loppemarked, en an-
den gennem et sponsorat. I Kalundborg har vi for 
eksempel tjent penge på en byfest. 
Starten for de cyklende løver går søndag den 26. 
april klokken 14 ud for Sparekassen Sjælland på 
hovedgaden Ahlgade. 
 
Vi skal igennem en fem kilometer lang rute to gan-
ge. Vi er færdige klokken 15, og klokken 15.15 er 
vi klar til at overrække checken ved hovedindgan-
gen til Holbæk Sygehus, siger Svend Olesen. 
 
Zoneformanden vurderer, at der er gode mulighe-
der for at lave et lignende arrangement senere, 
måske i Kalundborg eller i Odsherred. 
 
Vi kalder os jo Solskinszonen, og man kan sige, at 
vi på denne måde spreder solskin på sygehuset, 
siger Svend Olesen. 
 
Det er klubberne i Kalundborg, Holbæk, Odsher-
red, Dragsholm, Svinninge, Tornved, Tølløse, 
Jernløse, Ruds Vedby og Høng, der er sammen 
om arrangementet. 
 
Løver på cykler donerer 
AF SVEND OLESEN, ZONEFORMAND SOLSKINSZONEN 
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50 løver fra Solskinszonen cyklede flere gange 
gennem Holbæk Bymidte søndag eftermiddag iført 
de meget synlige gule gadekampsveste. 

 
Det var et felt, som mange mennesker på fortovs-
caféerne lagde meget mærke til og der blev udle-
veret mange brochurer om Lions og gadekamp. 
 
Cykelløbet, som blev afviklet i dejligt solskin var til 
fordel for Holbæk Sygehus, Afsnit for lindrende 
behandling, og efter løbet fortsatte alle 50 op til 
hovedindgangen ved sygehuset, hvor sygeplejer-
skerne Maria Krogh Nielsen, Diana Ahlquist og 
Anne Ørting Kirchhoff på sygehusets vegne tog 
imod checken. 

 
Ved overrækkelsen sagde zoneformand Svend 
Olesen bl.a.: "Det er en stor glæde for os 
lionsmedlemmer at kunne være med til at "sprede 
lidt solskin" på hospitalet. 
 
De 60 000 kr skal bruges til at indrette nogle hyg-
gelige lokaler til de pårørende til de patienter, der 
er på dette behandlingsafsnit. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Deadline D-NYT 
Juni 09 

15. maj 2009 
Til 

PRC 
julle@nordvest.dk 

 
Indbetalinger til Distriktskasseren:     
Sparbank Vest 
Reg.nr. 9896 Kontonr. 0000905151 
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Lionsåret 2008 / 2009 i 106D 
Kabinettet:  
DG Bjarne Bloch LC Frederikssund
VDG Michael Brian Hansen LC Bramsnæs 
IPDG/UDDC Ole Rubach LC Skovlunde 
DK Knud Christensen LC Roskilde 
DS Per Kjelstrup LC Kalundborg 
IRC Kim Larsen LC Hellerup 
YEC Knud Seidelin LC Holbæk 
PRC Jørgen Juul Jensen LC Bramsnæs 
MERLC Steen Hejnfelt LC Skibby 
ITC Morten Løvschall LC Holbæk 
MBC   
ZF Hellerupzonen Bent Jespersen LC Hellerup 
ZF Roskildezonen Bendt Ole Løike LC Roskilde 
ZF Solskinszonen Svend Olesen LC Kalundborg 
ZF Grønland Erik Lauridsen LC Nuuk 
ZF Øresundzonen Erik Thorbjørn Rasmussen LC Allerød 
ZF Hillerødzonen Torfin Hentze-Eriksen LC Skibby 
ZF Færøerne Kristian Joensen LC Eysturoy 



 

 
   D-NYT MAJ 2009                                                     ~ 5 ~ 

Blind passager på Fulton 
AF BJARNE BLOCH, DG 

 
Fulton Blindelejr denne sommer mangler deltagere 
og – sponsorer. Støtter din klub gerne kampen 
mod blindhed og blindhed i almindelighed, kan i 
med få sponsorkroner hjælpe et ungt menneske til 
en once in af liftetime oplevelse på denne som-
mers Fulton Blindelejr. Gå ind på Lions Office og 
læs mere om, hvordan din klub kan støtte og bi-
drage. Deltagerne din klub kan hjælpe finder vi 
selv med hjælp fra Dansk Blindesamfund. 
 
Holdet til en ny sæson 
 
Distriktsmøde med strategi-debat og stof til efter-
tanke. LC Roskilde og LC Roskilde Sct. Jørgen 
stod  bag et flot arrangement på Slagteriskolen. 
 
AF JØRGEN JUUL, PRC-D 
 

 
Stafetten blev givet videre og holdet sat til en ny 
sæson, da der den 25. april blev holdt distriktsmø-
de på Slagteriskolen i Roskilde. Det var Bjarne 
Bloch, Frederikssund, der afleverede guvenør-
stafetten til Michael B. Hansen, Svogerslev, og det 
var Michael Hansen, der præsenterede det mand-
skab, der skal udgøre det nye kabinet. LC Roskilde 

og LC Roskilde Sct. Jørgen stod bag et flot arran-
gement, hvor biskop Peter Fischer Møller og forfat-
teren Charlotte Mandrup var med som gæster. 
Deres indlæg og tre workshopper var med til at 
give masser af stof til eftertanke. 
 
Ud på eftermiddagen fremlagde Michael Hansen, 
53 år og medlem af LC Bramsnæs, sine mål og 
visioner for det kommende års arbejde i distriktet, 
og han præsenterede sit hold. 
 
Vicedistriktsguvenør bliver Kim Larsen, LC Helle-
rup og 2. vicedistriktsguvenør bliver Steen Hejnfelt, 
LC Skibby. Valget af 2. viceguvenør skal senere 
godkendes på årsmødet. Zoneformænd bliver: 
Hellerup - Evan Klarholt (LC Ballerup-Smørum), 
Roskilde - Bendt Løike (LC Roskilde), Solskinszo-
nen - Anne-Marie Gideon (LC Odsherred), Grøn-
land - Klaus Berg (LC Iluissat), Øresund - Erik 
Thorbjørn Rasmussen (LC Allerød), Hillerød - Tor-
fin Hentze-Erikse (LC Skibby) og Færøerne - Niels 
Nattestad (LC Torshavn). 

 
Desuden består holdet af følgende: YCE - Bjarne 
Simonsen (LC Odsherred), IR - Bjarne Bloch (LC 
Frederikssund), medlemsudvikling - Bent Jesper-
sen (LC Hellerup), uddannelse - Ole Rubach (LC 
Skovlunde), holdning og handling - Steen Hejnfelt 
(LC Skibby), PR - Jørgen Juul (LC Bramsnæs), IT - 
Per Kjeldstrup, Kalundborg, og sekretær Jens 
Gjerløv (LC Jernløse). 
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Stemningsbilleder fra Distriktsmøde 2009 i Roskilde 


