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April, høj solskin, varme, de første nye danske kartofler, ganske vist fra drivhus,
de første fjordrejer, de første fjordål,
ja foråret er så sandelig på vej, og vi går en dejlig tid i møde.
Et lions år lakker ud, og nye mennesker står klar i kulissen, klar til at tage over.
I den forbindelse har vi i år satset på, at give alle dem der skal besidde nye embeder en god uddannelse, således at de står godt rustet til de respektive opgaver de har påtaget sig i klubben.
Vi har afholdt et heldagsmøde for nye præsidenter, hvor der deltog 37, og efter tilbage meldingerne at dømme har dette været en succes.
Den 27. april afholder vi seminarer for IR, MERL, kasserere, sekretærer, klubmestre og programudvalg, og endelig seminar for aktivitetsudvalg.
Bedømt ud fra tilmeldingerne, hvor der i skrivende stund er tilmeldt 116 personer, det største
antal nogensinde, er der stor interesse for at få nogle værktøjer med hjem, til gavn for klubberne og medlemmerne, og dermed udviklingen af lions i vores distrikt.
Det er mit inderlige håb, at alle får et stort udbytte af seminarerne, og kan anbefale andre lions
kolleger at deltage i fremtidige seminarer.
Der er i det hele taget meget at glæde sig over i denne tid, idet vi også i denne måned kan se en
positiv fremgang i medlemstallet, og som nævnt i tidligere nyhedsbreve, arbejdes der intenst på
at chartre 2 nye pigeklubber, hvoraf den ene sandsynligvis bliver chartret i dette lions år.
Det er mit håb at jeg kan overdrage et distrikt i fremgang til min efterfølger, det være sig både
medlems- og uddannelsesmæssigt.
Den 30 marts afholdt vi et seminar for nye medlemmer, hvor der deltog 60 personer, en blanding af nye medlemmer med ledsagere og sponsorer, der her fik et bredt indblik i, hvad det for
en organisation de er blevet medlem af.
Dette seminar var også en succes, og vi har her i kabinettet vedtaget at dette seminar fremover
skal være gratis for nye medlemmer, for derved at sikre at de får en bred viden om lions.

Kurt Poulsen
Distriktsguvernør 106C
LC Kerteminde
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Indlæg skrevet af Peter Thorup
LC Århus
Præsident Seminar – Hvorfor nu det??

D. 28/3 havde 30-40 kommende Lions-præsidenter sat kursen mod Bramdrupdam-hallerne,
for distrikt 106C havde indbudt til ”Præsident Seminar 2010”, et nyt Lions-kursus for kommende præsidenter.
Jeg havde ikke hørt det store om indholdet af seminaret, så jeg var i hvert fald nysgerrig og
spændt på, hvad der skulle ske, og hvad de ville informere om og lære os.
Og hvem er jeg så? Et Lions-medlem, der efter kun lidt over 2 års Lions-medlemsskab skal til at
være præsident for en af de ældste Lions-klubber i Danmark.
Og hvordan skulle jeg dog ruste mig til den opgave, hvis det ikke var at tage på Præsident Seminar.
Vel ankommen til kurset, og efter en kop kaffe og lidt morgenbrød, hvor vi meget kort fik hilst
på de andre VP’er, startede mødet med præsentation af dagens instruktører, Niels Erik Mortensen (VDG), LC Hørning, Per Christensen (ID), LC Gug (ja, venligst udlånt fra vort nordlige
nabo-distrikt) samt Flemming Nielsen (MERLC), LC Galten-Skovby.
Det første, vi blev sat i gang med var at lære hinanden bedre at kende. Til at begynde med sad
vi kun og talte med dem overfor eller ved siden af os, men efter kort tid travede vi alle rundt
mellem hinanden og spurgte efter Lions -anciennitet, klubbernes møde - uger, og meget mere.
Herefter var der emner som
P’s opgaver:

Hvad er præsidentens roller og opgaver, og hvad er ikke.

Målsætning:

Hjælp til at definere, hvilke mål vi ønsker for vores klub for det kommende år, og hvordan kan vi kunne nå dem.

Organisering:

Lions -organisationen og klubbens organisation (hvilke person-typer
har vi som præsidenter at gøre godt med).

Klubbens trivsel:

Hvad kan vi gøre for at medlemmerne
(og dermed klubberne) trives?

Motivation:

Hvad kan vi som P gøre for at motivere klubbens medlemmer

Konflikt-løsning:

Om muligt tag konflikten i opløbet - Kan vi enes og samarbejde er det
bedre end at ”slås”.

Møde-kalenderen:

Distriktets møde-kalender er lagt – Lav ikke egne møder/ arrangementer samme dage, hvis du vil deltage i begge dele.
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DG’s mål:

Primært forøgelse af medlems tallet, ved øget trivsel i eksisterende
klubber samt opstart af nye klubber.

Støtte fra Lions:

Præsidentens ”værktøjs-kasse” og hvad kan Lions -organisationen
støtte med.

Jo, der var meget at hente på en alt for kort dag, hvor det kunne have været rart også at have
haft mere tid til snak og erfarings-udveksling med de andre VP- ’er.
Og så lærte jeg en ting, som ikke fremgik af kursets program (men det fremgik flere gange i løbet af dagen) - Alle Lions-klubber kører forskelligt.
Jeg fandt også ud af, at mange var overbevist om, at den måde deres klub køres på, er den måde
Lions-klubber skal køres på.
Et eksempel:
Ved første gruppearbejde var et af spørgsmålene: Hvem leder klubmødet i din klub. . ??
Vi var kun 5 personer i vores gruppe, men alene der var der 3 forskellige bud på denne ene
opgave, VP, PP eller CM.
Flere i gruppen var forundrede over, at der var klubber, der havde en anden mødeleder, end de
selv havde i deres klub, for de tog det som en selvfølge, at deres klub gjorde, som man ”skulle”,
og derfor gjorde som alle andre klubber (eller at alle andre gjorde som dem).
Hvis jeg skal give noget fra mig fra denne dag, så er det, at hvis der er noget, I synes er uhensigtsmæssigt i jeres klub, så find da lige ud af, om det er noget, der skal være, som det er, eller
om det blot er noget, der aldrig er blevet ændret fordi man fejlagtigt tror, at ”sådan skal det
være”. Er det sidste tilfældet, ja hvorfor så ikke få det ændret??
Det var et godt seminar, med mange gode og relevante emner – Det kan varmt anbefales.
Og tag så lige at støt jeres Præsidenter – De har et stort og mangfoldigt arbejde. Det er blandt
andet dem, der skal stå i spidsen for, at vi alle har det godt og trives i klubben 
Med ønsket om et godt Lions -forår.
Peter Thorup
LC Århus

__________________________________________________________________________________
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Distriktsmødet d. 24. april 2010
Mødet afholdes kl. 08.30 – 09.30 på Skovpavillionen Skovvej 46, 5300 Kerteminde
Kørselsvejledning m.m. kan se på www.106c.dk under ”Distriktsmøder”
”Distriktsmøde 2009 – 10
Regler for delegater til Distriktsmødet:
0 - 14 medlemmer = 1 delegeret
15 - 24 medlemmer = 2 delegerede
25 - 34 medlemmer = 3 delegerede
Opgørelsen af delegater sker ud fra medlemstallet pr. 01. 04. 2010
Skal have været medlem i et år og en dag
Rapporterne fra distriktet kan læses på http://www.106c.dk/weserve under distriktsmøder i
den originale udgave, nogen med billeder.
_____________________________________________________________________________________________________________

Invitation til fag-seminarer
for kasserere, sekretærer, klubmestre samt interesserede klubmedlemmer indenfor
Internationale Relationer, Medlemsudvikling, Aktivitets- og programudvalg

Seminarerne afvikles tirsdag den 27. april 2010 kl. 19:00 – 21:45
i Bramdrupdamhallerne, Bramdrupskovvej 110, 6000 Kolding
Seminarerne bliver gennemført.
Se på www.106c.dk under Kalender
Seminaret er gratis for dig, men din klub skal betale kr. 80,00 til forplejning
Vel mødt og med venlig lions-hilsen
Kurt Poulsen, Distriktsguvernør 106C
LC Kerteminde

_____________________________________________________________________________________________________________
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Medlemstal pr. 31. marts 2010:

Annonce:
Gør LIONS synlig

106 A: + 04
106 B: + 18
106 C: + 14
106 D: + 06

– 08 = 961 medlemmer
- 20 = 2983
–10 = 1888
- 0 4 = 1086

Gadekæmper veste (godkendte trafikveste)
Diverse Brochure om Lions Aktiviteter

Total: + 42 – 42 = 6918 medlemmer i 316
klubber

Streamer Lions kamp mod blindhed, plakater m.m.
Kan købes og erhverves i
Lions DK SUPPLY butik, Hillerød
Webbutik på Lions Office

_____________________________________________________________________________________________________________

LØVERNE fra LC KØBENHAVN ØSTERBRO
Indbyder herved til ÅRSMØDE 2010

11. – 13. juni
Fra den 30. marts 2010 kan I går ind på
www.lionsårsmøde.dk eller www.lionsaarsmoede.dk
og se om arrangementet og tilmelde jer.
_________________________________________________________________________________
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Lions Distriktsmesterskab 2009 i Golf for distrikt 106C
Hermed indbydes til distriktsmesterskab 2009 i golf for distrikt 106C.
Det er 2. år, at LC Give afholder dette distriktsmesterskab. Max. 100 deltagere.
Fredag d. 29. maj 2009 på Give Golfklubs bane.
Deltagere: Golfspillende Lions fra distrikt 106C samt deres ledsager, med max. hcp. 36
Ligger man over hcp. 36 er det tilladt at spille, blot man spiller til hcp. 36
Der spilles i en A og en B række med fuldt hcp, der opdeles med lige mange
deltagere i hver række, der spilles stableford
Pris:

Greenfee, buffet, morgenmad og præmier kr. 400.- pr. næse
Tilmelding: Fra 1. marts 2009. Sidste frist er 10. maj 2009.
Tilmelding på www.golfbox.dk eller pr. tlf. til Per Nabe:
aften: 75 73 20 12, dag: 70 24 00 50, Email: give@lions.dk

Ved tilmelding bedes oplyst navn, lions club, golfklub nr. og medlems nr.
Betaling samtidig med tilmelding på reg. nr. 0867 konto nr. 0002299127
_____________________________________________________________________________________________________________

Lions klubberne i Danmark
Kære Præsident, sekretær og PR.
Som I alle ved nærmer tiden sig for Lions Danmark Gadekamp / Synlighedsuge 18 (3 – 9. maj
2010) sig med stormskridt. I år har vi to projekter som klubberne kan gøre brug af I jeres markedsføring og samtidige støtte op omkring.
Det er lykkedes os at få Lotte Heise og Lone Hertz til at være vores officielle frontfigurer omkring ”Seksuelt-misbrugte / Incestofre” og ”Hjerneskadeforeningen” under mottoet ”Lotte,
Lone og løverne”.
Materialet til årets kampagne på LionsOffice.
Der er udarbejdet en række artikler med billeder for begge projekter, ligesom der er annoncetemplates i PDF-format, hvor klubberne selv kan sætte klubinformationer ind i.
Materialet ligger under Værktøjer/Gadekamp på LionsOffice.
Brochurer, veste (godkendt trafikvest) m.m. kan købes på Supply butikken på Lions Office.
Klubberne der deltager i de kommende distriktsmøder vil modtage en pakke med brochurer og
banner til bilen. Klubber der ikke deltager vil modtage materialet med post i den kommende
uge.
Husk artiklerne må ikke offentliggøres før d. 24. april 2010.
PR Gruppen ønsker jer alle lykke og held med aktiviteterne i uge 18 og den følgende tid.
Med Lions hilsen Jens Chr. Johansen PRD Lions Danmark
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En Klub i Distriktet/løve
Århus Taxa og Lions Club Århus/Brabrand cykler for syge børn i Århus
Hjælp syge børn i Århus ved at sponsere min cykeltur med Århus Taxa/Lions Club Århus/Brabrand fra Århus til Paris. Turen starter fredag
den 16. juli 2010 på Sommervej ved Århus Taxa, i Århus.

Tour de Taxa

Århus - Paris

Børneafsnit E 1,Ortopædkirurgisk afdeling, Universitetshospitalet Århus Sygehus,
Med Århus Taxa og Lions Club Århus/Brabrand til Paris
Hermed vil vi gerne fremlægge Cykelprojekt 2010 i håb om, at det kunne have Deres interesse.
Lions Club Århus/Brabrand indsamler penge til velgørende formål, bl. a. for at kunne hjælpe
vanskeligt stillede medmennesker.
De indsamlede penge går ubeskåret til humanitære formål.
I 2008 var projektet et cykelsponsor løb til Portugal, hvor undertegnede medlem af Lions Club,
Århus/Brabrand 62 år cyklede 3.031 km til Portugal. Sponsoratet gik til Børneafsnit E 1, Ortopædkirurgisk afdeling, Universitetshospitalet Århus Sygehus,
Der blev indkørt 36.000 kr. som blev brugt til indkøb af bærbare computere til børneafdelingen.
Måske har man set i pressen, at det gav problemer, da hver bruger af computerne skulle betale
25. kr. pr. dag. Dette fik undertegnede til at gå til pressen, og senere gik Århus Taxa ind og tilbød at betale internetadgangen. Det fik sygehusledelsen til at ændre beslutning og give gratis
adgang til nettet, som de også gør på Skejby Sygehus.
Læs om sagen på min hjemmeside under nyheder.
Ovenstående medførte dels et samarbejde med undertegnede, og gav Århus Taxa ideen til selv
at lave et sponsorcykelløb.
I 2010 vil Århus Taxa køre med et cykelhold til Paris på en uge, med start den 16. juli.
Taxa Århus’ Cykelhold som helhed,er blevet lovet god mediedækning både i den skrevne presse, Tv og radio.
Århus Taxa-cykelholdet sponsorerer Julemærkefonden.
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Undertegnede er inviteret til at køre med på holdet, men jeg har fået lov til at have mine personlige sponsorer, så jeg igen kan køre for børneafdelingen. Der kan tegnes sponsorat på et fast
beløb, eller et beløb pr. km.
Jeg håber, at I er klar til at yde et bidrag til at lette syge børns ophold på Afdeling Børneafsnit E
1, Ortopædkirurgisk afdeling, Universitetshospitalet, Århus Sygehus,
Med venlig hilsen
Allan Søndergaard
Se også www.cykel-foto.dk/allan/index.htm eller kontakt mig på
Tlf. 45 8694 8337/45 2684 9475, mail: allan46@mail.dk

_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Lions Galten-Skovby er blevet fattigere.
Vi har i LC Galten-Skovby mistet en god og meget aktiv kammerat.
Kjeld Vestergaard døde på Silkeborg Sygehus tirsdag d. 23. marts, efter at have kæmpet forgæves mod en aggressiv kræftsygdom.
LC Galten-Skovby har meget at takke Kjeld for gennem hans mange år som medlem.
Kjeld var et skattet og meget værdsat medlem i klubben siden 1999, han var et meget engageret menneske og mødte altid energisk og velforberedt op til de forskellige opgaver, uanset om
det var en krævende plads i bestyrelsen, en artikel som skulle skrives eller et telt der skulle
rejses. Ingen opgave var for stor eller for lille for Kjeld, han havde et kæmpehjerte som bankede for Lions og for de gode formål han arbejdede med.
Kjeld gjorde klublivet sjovt, han var hele klubbens hyggeonkel og storyteller. Når han troppede
op, var det altid med et smittende godt humør og en god historie eller to i ærmet. Og der var
masser at berette om fra et langt virke som skoleinspektør og fra de mange spændende rejser
han foretog rundt i verden med sin kone Rita.
Vi må heller ikke glemme, at Kjeld var vores ubestridte overkok og arrangør af klubbens årligt
tilbagevendende og meget traditionsrige mødeaften ”Røg i køkkenet” – Årets absolut sjoveste
og hyggeligste klubaften.
Vi vil savne vor månedlige humørindsprøjtning i klubben og vi vil mindes Kjeld med en tåre i
øjenkrogen, men med et smil på læben.
Æret være Kjelds minde.
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Orientering fra PR
Det er besluttet i MD 106, at ”Gadekamp/Synligheds kampagnen” støtter følgende:
”Seksuelt-misbrugte / Incestofre” og ”Hjerneskadeforeningen, men hvis det kan hjælpe klubberne vil jeg her bringe et link hvor man gå ind og se hvor der eventuelt ligger nogle incestcentre/rådgivningsgrupper i nærheden af jeres klub.
www.servicestyrelsen.dk/dwn4047

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