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Bjarne Bloch 
Heimdalsvej 73 
3600 Frederikssund 
dg.d@lions.dk    
 
Med en VDG og en DG 
på hver sin ø i Nordat-
lanten, er der fortsat fuld 
gang i Lions virket - Mi-
chael på Færøerne i fuld 
gang med planlægning 
af fremtidige aktiviteter 

for denne Zone i et tæt samarbejde med den til-
trædende Zoneformand Niels Nattestad og med 
undertegnede på Convention besøg i Island, hvortil 
inviteret af vore gode venner her. Det sker alt 
sammen lige nu i disse dage og jeg tør godt love, 
at det kommer der en masse spændende ting ud 
af. 
 
Det gør det helt sikkert også efter en evaluering af 
vores netop afviklede Lions Messe 2009, for sådan 
en må vi i sagens interesse lige bruge lidt energi 
på. Efter en afholdt messe der ikke helt blev det 
tilløbsstykke vi havde håbet på og regnet med. Lidt 
synd og ærgerligt nu, hvor en masse Lions folk 
havde sat dagen af og brugt en masse forberedel-
ser på, at brugen messen til en profilering af pen-
geindbringende aktiviteter og projekter, til gavn for 
andre Lionskollegaer med 'ondt' i aktivitetsniveau-
et, eller det være sig ny og større viden om fagom-
råderne der ligeledes var repræsenterede og bød 
sig til på messen. Måske er fravalget af uddannel-
sesdelen, der jo nu er lagt tidligere på året som en 
separat aktivitet, årsagen til den lavere deltagelse, 
eller også er det afbuddet fra vore venner i Distrikt 
A. Årsagen er i virkeligheden nok snarere en kom-
bination af begge bud og helt sikkert andre forhold, 
som jeg nu sammen med tovholderne vil gå nær-
mere efter i sømmene. Tak skal i hvert fald lyde til 
dem der bidrog til at messen kunne gennemføres 
og til de Lions der valgte dagen til. 
 
Var man på Lions Messen var der her blandt andet 
mulighed for at høre mere om mulighederne med 
ungdomsudvekslingen - vort YCE projekt. Heldig-
vis er der en hel del klubber der som fast praksis 
sender en eller flere unge ud, men desværre end-
nu flere der ikke gør. Spørger jeg dem er forklarin-
gen som oftest, at man ikke kan finde unge der vil 
ud eller også er man ikke sikker på, at man kan 
skaffe værtsfamilier. Jeg tør dog godt love, at intet 
passer mindre, bare spørg YCE folkene. Mange 
unge vil nemlig rigtig gerne ud at rejse og møde 

unge gennem Lions. Det oplevede jeg senest på 
møder for udvekslingsungerne i de forgangne 
uger, hvor Distrikternes YCE folk overfor de unge 
og deres forældre redegjorde for aktiviteten, hvor-
for Lions bruger midler til den og hele procesforlø-
bet i en udvekslingsrejse. Dejligt at være vidne til 
og må denne aktivitet vokse sig større. For sender 
vi ikke lige så mange unge ud i verden, kommer 
der på sigt heller ikke så unge her til landet. For-
holdet skal nemlig helst matche, ellers går kabalen 
ikke op.  
 
Og nu jeg er ved det med ungdomsrejser og 
camps; ja - så har Distriktets arrangerende klub LC 
Veksø-Stenløse, lige nu fuld damp på de afslutten-
de forberedelser til sejlercampen med Fulton som 
lægger fra kaj i Frederikssund lørdag den 11. juli - 
en stor begivenhed som jeg er ret sikker på vil 
skabe stor offentlig interesse og opmærksomhed. 
Ikke så værst som opfølgning på de mange PR 
skabende aktiviteter en masse af vore klubber 
gennemførte i uge 18. Noget der på sigt vil batte - 
hvis vi er vedholdende og bliver ved. For er der 
noget der ikke lykkes første gang er det op på he-
sten igen, for måske lykkes det næste gang - tæn-
ker jeg som ukuelig optimist. 
 
For er man bare lidt opportunistisk anlagt og har 
man en smule vilje til at gå nye og bedre veje sam-
tidig med en evne til, at få andre med på idéen og 
tro på det kan lykkes, er der intet der kan hindre en 
fortsat udvikling. 
 
Jeg glæder mig over at vide min efterfølger har 
disse egenskaber og sammen med et stærkt sat 
hold vil fortsætte den positive udvikling som rigtig 
mange i såvel kabinet som ude i klubberne har 
bidraget til i årets løb. 
 
Med venlig hilsen  
Bjarne Bloch DG 
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Zonearrangement trak mange til. 
Af Kim Larsen, Lions Club Hellerup 
 
I flere år har Hellerupzonen afholdt et Zonearran-
gement, hvor medlemmerne med ægtefæller fra 
zonens klubber samles for at høre et foredrag. Ved 
disse arrangementer får foredragsholderen kr. 
3.000 fra hver klub, som så skal uddeles til en hu-
manitær organisation. Arrangementet der foregik 
den 13. maj startede med fælles spisning, hvoref-
ter der var halvanden times foredrag. 
 
I år var LC Hellerup vært og vi havde fået tv-lægen 
Peter Qvortrup Geisling, til at komme og give et 
blændende foredrag, der foregik med megen hu-
mor, så de 120 deltagere fik rørt lattermusklerne 
og, men bestemt også så alle fik lidt at tænke på, 
idet der kom mange faglige og relevante oplysnin-
ger ud over kanten 
 
Som afslutning fik Peter Qvortrup Geisling over-
draget en check på kr. 25.000, som han havde 
ønsket skulle gå til ”Den Danske Pattayafond”, der 
støtter børnehjem i Thailand. Checken blev dagen 
efter overdraget til fonden, der havde bestyrelses-
møde. 
 
Dette var et af en række rigtig gode zone arrange-
menter, der er ingen tvivl om, at det er noget der vil 
fortsætte i fremtiden. De enkelte klubber i zonen 
skiftes til at finde foredragsholder og stå for det 
praktiske arrangement.   
 
Post til tiden gi'r penge til Lions 
AF JØRGEN JUUL, PRC-D 
 
For at sikre den bedst mulige postkvalitet i Dan-
mark, udfører det tyske firma Quotas løbende må-
ling af postens leveringssikkerhed. 
 
Lions har i gennem adskillige år rekrutteret perso-
ner og firmaer til at hjælpe med den opgave. Må-
lingen foregår ved at deltagerne skal sende og 
modtage nogle breve.  En kode på hvert brev regi-
streres via PC på en hjemmeside. 
 
Udgiften for deltagerne består kun i den forbrugte 
tid, og den er max 10 minutter  pr. uge. Der er i 
øjeblikket 60 deltagere, men vi har et ønske om at 
nå op på min. 100 og  allerhelst 150 deltagere, 
hvilket svarer til 2 procent af alle danske Lions. 
 
 
 

Firma  
Vi mangler først og fremmest firmaer, små som 
store, der modtager og afsender post. Udgifter til 
frankering betales naturligvis af Quotas.   
 
Det mest efterspurgte er afsendelse fra postkontor 
eller afhentning af PP-kuverter, men også franke-
ring er eftertragtet. Egen modtagelsen kan være 
postboks eller på firmaets adresse. Der skal nor-
malt afsendes 7-10 breve og modtages 5 breve pr. 
uge.  
 
Registrering sker via PC og på selve brevene, som 
samlet skal sendes retur til Quotas. Så snart delta-
gerne har opnået lidt erfaring med selve procedu-
ren, er den nødvendige tid minimal.   
 
Private 
Vi mangler private deltagere i nogle specifikke 
postnummer-områder. En liste over hvilke post-
numre, der endnu ikke er dækket, vil løbende blive 
bragt i distriktsnyheds-brevene i de distrikter, hvor 
vi mangler deltagere. Indsatsen består i at modta-
ge ind til 7 breve/magasiner og sende 3 breve pr. 
uge. Alle breve er frankerede og adresserede. Del-
tagerne skal registrere modtagelse og afsendelse 
via egen PC og returnere de modtagne breve som 
almindelig post i dertil fremsendte kuverter.   
 
Hvad får Lions ud af det? 
Postkvalitetsprojektet har gennem årene genereret 
mange penge til Lions Danmark. De 60 deltagere, 
vi p.t. råder over, sikrer Lions en indtægt på ca. 
7000 kr. pr. måned, og det vil vi gerne gøre endnu 
bedre. Ved at deltage er man med til at sikre Lions 
en fast årlig indtægt, til gavn for vores humanitære 
arbejde. 
 
Tilmelding 
Ønsker du at deltage sender du en mail til en af 
Lions-koordinatorerne. 
Torben Kjeldsen: [ mailto:medlem.6023@lions.dk 
]medlem.6023@lions.dk  
Jørgen Thybring: [ mailto:medlem.6033@lions.dk 
]medlem.6033@lions.dk  
 
Du vil så modtage en mail med de oplysninger du 
skal bruge for at tilmelde dig.  
Det er vigtigt at denne procedure overholdes, da 
Lions ellers ikke modtager betaling for indsatsen. 
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Hjertestarter til Undløse 

Fra tirsdag den 5. maj 2009, er der placeret en 
hjertestarter i Undløsehallen, og samtidig fik nogle 
af hallens instruktører og ledere instruktion i, hvor-
dan man bruger den, hvis uheldet skulle ske. 

Hvis man er ældre og utrænet, og man så pludse-
lig begynder at dyrke motion, kan man godt kom-
me ud for en ubehagelig oplevelse. 
 
Lions Club Jernløse gav sidste år en hjertestarter 
til Jernløsehallen, og i år er turen kommet til Und-
løsehallen. Det er en gave som vi håber der aldrig 
bliver brug for sagde Jens Gjerløv, Lions Club 
Jernløse, ved overdragelsen 
 
Hjertestarteren blev givet til Undløsehallen ved en 
lille reception i Foreningshuset i Undløse den 5. 
maj. Der deltog ledere fra forskellige idrætsgrene 
og lærer fra Undløse skole i gavemodtagelsen. 
Lone Hansen modtog på vegne af Undløsehallen 
hjertestarteren.  

 
Jo flere der er uddannet i at bruge hjertestarteren 
jo bedre. Når Undløsehallen har modtaget hjerte-
starteren er det deres, og de skal selv sørge for at 
den tjekkes med jævne mellemrum, så man er 
sikker på, at den fungerer, når den skal bruges. De 
skal også sørge for, at der hele tiden er en uddan-
net gruppe, der kan betjene den, og endelig skal 
de sørge for at udbrede kendskabet om, at der 
findes sådan en i hallen. Det er jo ikke blot her, 
den kan bruges, men også hvis der sker noget i 
nærheden, siger Jens Gjerløv. 
 
Anette Lintrup Kampf, Produktspecialist og syge-
plejerske, fra firmaet Kivex demonstrerede hjerte-
starteren og fortalte om de oplevelser hun havde 
haft med hjertestarteren. Hun startede præsentati-
onen med at sige, at hjertestarteren ikke kunne 
bruges forkert, og hvis der lå en livløs person foran 

en, skulle man tænke på hvad alternativet var, hvis 
man ikke benyttede hjertestarteren. 
 
Vi er meget glade for hjertestartere, og vil afholde 
yderligere 2 instruktioner. Det ene allerede torsdag 
aften, og det andet lidt senere på måneden. Vi skal 
også have lavet en skrivelse, så flest mulige i hele 
lokalområdet ved hvor den er, og hvordan den hur-
tigt kan komme til veje, hvis uheldet er ude – siger 
Lone Hansen.  
 
(Red. Det kan oplyses, at det på repræsentantskabsmøde i Brand af 
1848 Fond den 26. maj 2009 blev drøftet at donere 20 – 40 hjertestar-
tere til købstæder i på Sjælland) 
 
Grønlandsk Dag på Rigshospitalet 
Af Kim Larsen, Formand Danske Lions Klubbers Grøn-
landsfond 
 
Den 20. maj var der arrangeret Grønlandsk Dag på 
Rigshospitalet, dette skyldtes at Grønlandsfonden 
skulle overrække de to transportable computere, 
der var doneret til Grønlandskoordinationen på 
Rigshospitalet. Denne donation skal gøre det lette-
re for grønlandske patienter og deres pårørende at 
holde kontakten til familie og venner i det grøn-
landske. Ligesom det giver dem en mulighed for at 
høre grønlandsk radio. 
 
Arrangementet, der var arrangeret af BørneUnge-
Programmets kulturudvalg; var en stor succes, 
hvor der kom mange mennesker, som oplevede 
dagens aktiviteter og ikke mindst en koncert med 
Julie Berthelsen, der er blevet tilknyttet program-
met. 
 
Ud over de grønlandske patienter og pårørende 
var der en del ansatte og flere Lions medlemmer 
tilstede, så der var ingen, der ikke blev klar over, at 
Lions var involveret i arrangementet.  
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PRC 
julle@nordvest.dk 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 

God sommerferie 
 
 
 


