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DG-hilsen  

 

 I dagene d. 15. til d. 17. 

januar var der NSR  i Aal-

borg  arrangeret af LC GUG. 

 Der deltog i alt ca. 170 dele-

gerede m/ledsagere, og fra 

106C deltog vi i seminarer 

for YCE, IR, MERL, GMT, alle inspirerende 

seminarer. 

Om lørdagen var der et aktuelt indlæg fra 

Martin Lidegaard, formand for Concito, 

Danmarks Grønne tænketank, som rede-

gjorde for det truede klima i verden. Efter-

følgende var der små workshops ”Lions og 

miljøet”, er dette noget vi skal forholde os 

til. Det vil fylde for meget her i DG nyt at 

referere fuldt ud, men i det næste ”LION” 

der udkommer her inden længe vil man 

kunne læse mere om temaet. 

Under NSR blev det meddelt at Hjælpe & 

katastrofefondet havde bevilliget kr. 

500.000,- til hjælpearbejdet i Haiti, og at 

pengene blev givet via Læger uden grænser. 

Normalt ville pengene blive doneret via en 

lokal Lions klub, men for at de kunne kom-

me hurtigt frem blev det vedtaget at gøre 

det på denne måde. Sidst vi brugte Læger 

uden grænser, var da vi skulle have hjælp 

ind i Burma. 

Søndag blev der afholdt et møde mellem de 

nordiske DG'ere, hvor vi udvekslede erfa-

ringer, og blev enige om et tættere samar-

bejde, og at arbejde hen imod at lave fælles 

undervisningsprogrammer i stedet for alle 

at skulle opfinde ”det varme vand”. Det er 

selvfølgelig ikke helt uproblematisk, men 

intet er umuligt for den der har viljen i hjer-

tet. DG Michael B. Hansen fra distrikt D er 

udnævnt som kontakt person. 

Der har været Zonemøde på Fyn, hvor kon-

kurrencen om at få flest medlemmer og at 

være den største klub blev udløst. LC Søn-

dersø vandt konkurrencen om at få flest nye 

medlemmer, og LC Otterup vandt som den 

største klub. 

For første gang i længere tid har vi haft et 

plus på 6 medlemmer i distriktet, og med 

chartring af LC Kolding Firkløveren d. 20. 

februar, og yderligere 2 nye klubber i støbe-

skeen, kan vi håbe på, at kurven nu er 

vendt. 

 Kurt Poulsen 

Distriktsguvernør  

__________________________________________________ 

Hermed tal pr. 31-01-2010: 
 
106 A: + 7 – 7 = 965 medlemmer 
106 B: + 22 – 25 = 2975 
106 C: + 22 – 15 = 1855 
106 D: + 30 – 14 = 1079 
 
Total: + 81 – 61 = 6874 medlemmer i 315 
klubber. 
 
Ny klub chartret 10-01-2010 i 106 D LC 
Absalon Roskilde. 
klubber 
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Alle Vice-præsidenter 

Bliv en effektiv præsident for din klub 

Du er valgt som præsident for din Lions 

klub 2010/2011. 

Vi vil derfor gerne give dig nogle effektive 

redskaber så du bedst muligt kan tackle de 

udfordringer som du vil møde i dit år som 

præsident. Derfor inviterer vi dig hermed til 

præsident seminar: 

Seminaret finder sted søndag den 

28. marts 2010 kl. 8.30 - kl. 16.00 

Bramdruphallerne 

Bramdrupskovvej 110 

6000 Kolding 

Tilmelding:  Senest den 14. marts 2010 på 

www.lionsoffice.dk  under106C. 

__________________________________________________ 

Til alle Løver i Zone Syd  

Der er zonemøde på Tørning Mølle,  
Tørningvej 6, 6500 Vojens. 
 mandag den 1. marts kl. 18:30.  
Se mere og tilmeld senest fredag den 26. 
februar 2010 på kalenderen på WeServe 
__________________________________________________ 

Distriktsmøde 2010 i 106C  

Lions distrikt 106C holder distriktsmøde i 
Skovpavillionen i Kerteminde lørdag den 
24. april 2010 kl. 08:30.  

Forslag eller emner der ønskes behand-
let på distriktsmødet skal indsendes til 
distriktsguvernøren senest onsdag d. 28. 
februar 2010. 
Der vil være valg af VDG, 2. VDG, Katastrofe 
og hjælpefonden, og til Lions Kollegiet.  

Se mere og tilmeld senest søndag den 11. 
april 2010 på kalenderen. 

__________________________________________________ 

Til PR i klubberne 

Kampagnen GADEKAMP løber nu af 

stabelen for andet år! 
Distrikt 106C indkalder i den forbindelse 

hermed klubbernes PR-ansvarlige til orien-

tering om det videre forløb i kampagnen.    

_____________________________________________________________________________________________________ 

Deltagere: Klubbernes PR-ansvarlige. 

Mål:  

Ruste klubbernes PR-ansvarlige, til ar-

bejdet med kampagnen og PR-arbejdet i 

klubben fremover, som f.eks. kontakt til 

pressen, pressemeddelelser, pressema-

teriale m.v. 

Sted:  

Bramdruphallerne 

Bramdrupskovvej 110 

6000 Kolding 

Tidspunkt:  

torsdag d. 4. marts 2010 – kl. 18.30 til 

22.00 

MØDELEDER: MOGENS MULBERG, UDC 

INDLÆGSHOLDERE:  HANS-JØRN KAY, PRC 

Tilmelding:   

Senest den 25. februar 2010. 

Pris: 

Kr. 100,- inkl. fortæring pr. deltager 

Tilmelding og nærmere info på:  

www.lionsoffice.dk  under medlemsinfo  

og distrikternes sider - 106C. eller på 

www.106c.dk/weserve/ under kalender. 

Vel mødt! 

Løve Hilsen 

Mogens Mulberg UDC. 

Hans-Jørn Kay PRC. 

 

 

http://www.lionsoffice.dk/
http://www.106c.dk/side833-cid-855.html
http://www.106c.dk/side833-cid-855.html
http://www.lionsoffice.dk/
http://www.106c.dk/weserve/
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En Klub i Distriktet 

LC. Sophies Kilde følger denne gang op 

med et portræt af et medlem. 

Indlægget er taget fra EUC Syds  
personaleblad.  
______________________________ 
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_________________________________________________________________________

Tillykke, tillykke 

LC. Odense Svanen har rund fødselsdag d. 10. marts 2010,  

 Mere herom i næste nummer. 
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Fra solskin til snestorm 

Af Simone Rosell Rask, Hørning 

I juleferien havde jeg glæden at have en ma-

laysisk udvekslingsstudent boende gennem 

Lions Club. Hendes navn var Mei Ling, og 

hun kom fra udkanten af Kuala Lumpur, 

som er hovedstaden i Malaysia. Hun skulle 

være her i Hørning hos mig i to uger, og 

derefter videre til Møldrup i Nordjylland. 

Det er ikke så tit at man får besøg fra den 

anden side af jordkloden, og hele min fami-

lie var meget spændt på at møde hende. 

Tilbage i skolen 

Selvom Mei Ling lige havde fået det, der 

svarer til sommerferie (de har sommer i 

Malaysia året rundt), så ville hun gerne med 

mig på Skanderborg Gymnasium til juleaf-

slutning. Efter at have fået det første glimt 

af skolen, troede hun ikke, at det var den 

bygning, for hvor var hegnet? Jeg blev me-

get overrasket, og kunne ikke lade være 

med at grine lidt og spørge, hvorfor i alver-

den, vi skulle have et hegn om skolen, hvil-

ket fremførte det åbenlyse svar, at det er så 

eleverne ikke skal kunne slippe væk fra sko-

len og pjække fra timerne. Helt indlysende 

åbenbart! Ellers var mødet med det danske 

gymnasium og de andre studerende en sjov 

oplevelse, hvor juleafslutningen bød på un-

derholdning og sange. 

Jul på dansk manér 

Mei Ling var så heldig at komme til Dan-

mark på den hyggeligste tid af året, nemlig 

juletiden. Selvom hun er buddhist, var hun 

helt med på at fejre julen sammen med os. I 

min familie bliver der altid fejret jul på tra-

ditionel vis med flæskesteg, rødkål og alt 

hvad der hører til. Vi var også en tur ude og 

fælde vores eget juletræ til at have inde i 

stuen, hvilket ikke er helt almindeligt i Ma-

laysia, og så pynter vi danskere det og dan-

ser tilmed syngende rundt om det hånd i 

hånd.  Meget svært at forstå for en malaysi-

er, der kun har set juletræer af plastic, og 

hvor man tager gaverne med ind på sit væ-

relse og lukker dem op, i stedet for foran 

alle andre. Julen blev en anderledes men 

særlig oplevelse for hende. 

 

Winter Wonderland 

Fra start til slut af Mei Lings ophold, var der 

sne. Vi undskyldte selvfølgelig over det ”for-

færdelige” snevejr i Danmark, da hun an-

kom, men fandt senere ud af, at folk i Ma-

laysia generelt elsker når vejret er køligt, og 

hun var næsten heller ikke til at holde in-

denfor, og ville hele tiden ud og gå ture i 

sneen. Efterfølgende var det også meget 

svært for en solelskende og i vinterperioden 

bleg dansker som jeg selv, at høre på hende 

være træt af sin solbrune farve. 

Det er utroligt hvor meget man lærer om 

hinandens kulturer i løbet af så kort tid. 

Selvom der var forskelle, var der også tyde-

lige ligheder, og det var nemt at snakke 

sammen, selvom man kommer fra den mod-

satte side af jorden. 
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19-årige Simone Rosell Rask, har været Youth Exchange Student på et ophold i England ud-

sendt af Lions Club Hørning. Opholdet bestod at 10 dage hos en Lions værtsfamilie og 10 dage i 

Lions Camp i Staffordshire i Midtengland.  

Som ”tak for turen” kvitterede Simone med værtskab for Mai Ling fra Malaysia. 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Mindeord om Egon Poulsen. 
  
Et af LC Børkops ældste chartermedlemmer fhv. kioskejer Egon Poulsen, Brejning, er død 79 år. 
Ved siden af forretningen og familielivet tog Egon Poulsen aktiv del i byens liv, havde været i 
mange bestyrelser og råd og har således været med til at præge lokalområdets udvikling. 
Ligeledes var han et meget trofast medlem af LC Børkop, hvor alle satte pris på hans lune og 
gode humør. Egon var altid god for en rask replik eller en sjov historie, ligesom klubben ofte 
havde gavn af hans forskellige evner. 
De sidste år var Egon Poulsen desværre plaget af en del sygdom. Han efterlader sig hustruen 
Else og en datter bosat i København. 
 
Æret være Egon Poulsens minde. 
  
Kristian Bertelsen, LC Børkop. 
 
 

 

Deadline for næste udgave af DG-nyt er 15.marts.2010. 
 


